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CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, 

CNH etc.). 

3. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas. 

4. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão 

corretas. Verifique também, se contém 80 (oitenta) questões objetivas com 5 (cinco) opções cada, 

caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas das questões objetivas. Você 

somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas 3h (três horas) do seu início. 

6. Na Folha de Respostas, confira o seu nome, número do seu documento de identificação e o cargo 

escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas. 

8. Preencha a Folha de Respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha de 

Respostas objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, 

conforme modelo:  
 

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: 

dupla marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha 

sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os 

candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha 

de Respostas de questões objetivas e assine a Lista de Presença. 

14. Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

Boa Prova! 

INSTRUÇÕES GERAIS 

TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  

Cargo (Nível Médio):  

PROVA TIPO 
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PORTUGUÊS 
 

1. Das frases abaixo (Frases de Caminhão. 
www.osvigaristas.com.br/frases/reflexão) apenas uma 
exprime circunstância de condição. Assinale-a. 

A) “A vida é uma estrada, nem sempre asfaltada”. 

B) “A pior das sextas-feiras ainda é melhor do que a melhor das 
segundas-feiras”. 

C) “Não sou parafuso, mas vivo apertado”. 

D) “Se tamanho fosse documento, o elefante era dono do 
circo”. 

E) “A vantagem da honestidade é que a concorrência é 
pequena”. 

As questões 2 e 3 referem-se ao texto seguinte. 

Japão tenta resgatar indústria de televisores, 

ícone de seu poder tecnológico 

Os televisores se transformaram em um empecilho para 
gigantes como a Sony, Panasonic e Toshiba, asfixiados pela 
queda da demanda, pela alta dos custos e pela concorrência 
feroz da Coreia do Sul. 

Para trás ficam sucessos como as famosas telas Trinitron 
da Sony, que venderam mais de 280 milhões de unidades em 
quatro décadas até 2008, quando deixaram de ser fabricadas. 

Hoje, são empresas sul-coreanas como Samsung e LG as 
que lideram em grande medida o desenvolvimento tecnológico 
do setor. 

A queda global dos preços, a pouca rentabilidade de uma 
divisão que sofre também em função da força do iene e a dura 
concorrência obrigaram os líderes da eletrônica japonesa a 
buscar novas estratégias para evitar o 'blecaute' de seus 
televisores. 

(Revista VEJA. 30/5/2012). 

2. Assinale a opção que justifica o plural da forma verbal 
“obrigaram” no último parágrafo do texto. 

A) O sujeito é composto, tem como núcleos: “queda”, 
“rentabilidade” e “concorrência”. 

B) O sujeito é composto, tem como núcleos: “rentabilidade”, 
“força” e “concorrência”. 

C) O sujeito é simples, mas está no plural: “os líderes da 
eletrônica”. 

D) O sujeito é simples, mas está no plural: “seus televisores”. 

E) O sujeito é composto, tem como núcleos: “iene” e “dura”. 

3. De acordo com o contexto sintático, na expressão “que 
venderam mais de 280 milhões de unidades em quatro 
décadas até 2008” (2º parágrafo), o que 

A) é um pronome relativo e tem a função sintática de objeto 
direto. 

B) é um pronome relativo e tem a função sintática de sujeito. 

C) é um pronome relativo e tem a função sintática de objeto 
indireto. 

D) é uma partícula expletiva e tem a função sintática de sujeito. 

E) é um advérbio e tem a função sintática de adjunto adverbial. 

As questões 4 e 5 referem-se ao texto seguinte. 

O ovo frito e o colesterol bom 

Aumentar o HDL reduz o risco de infarto? Essa é mai s uma 
crença que se vai 

 

Sim, eles conseguiram de novo. Mais uma vez a divulgação 
de um estudo científico nos faz pensar que, se a medicina é 
uma ciência de verdades transitórias, parece que ultimamente 
elas andam mais transitórias do que nunca. A ponto de ninguém 
mais saber no que e em quem acreditar. 

Quem melhor traduziu a perplexidade do público diante da 
constante divulgação de contraditórias pesquisas médicas foi o 
escritor Luis Fernando Veríssimo na crônica Ovo, publicada há 
alguns anos. Por muito tempo, o ovo foi considerado um dos 
maiores vilões das artérias. Até que os cientistas mudaram de 
ideia. Quem, como Veríssimo, reprimiu o prazer supremo de 
furar a gema de um ovo frito sobre um punhado de arroz, não 
foi indenizado. 

Quase sempre as mensagens parecem contraditórias, mas 
são fruto do avanço do conhecimento. O melhor a fazer é 
respirar fundo, tentar entender e aceitar que a vida é feita de 
mudanças.[...] 

(Cristiane Segato. Revista Época, 18/5/2012.). 

4. Os termos “estudo científico”, “medicina”, “ciência”, 
“pesquisas médicas” e “cientistas” (em negrito, no texto) 
promovem a coesão textual  através do recurso 
denominado 

A) substituição gramatical. 

B) paralelismo sintático. 

C) paráfrase. 

D) retomada por elipse. 

E) associação semântica. 

5. Assinale a opção em que a vírgula é utilizada para separar o 
adjunto adverbial anteposto. 

A) “Por muito tempo, o ovo foi considerado um dos maiores 
vilões das artérias.” 

B) “foi o escritor Luis Fernando Veríssimo na crônica Ovo, 
publicada há alguns anos.” 

C) “um estudo científico nos faz pensar que, se a medicina é 
uma ciência de verdades transitórias, parece que 
ultimamente elas andam mais transitórias do que nunca.” 

D) “Quem, como Veríssimo, reprimiu o prazer supremo de furar 
a gema de um ovo frito sobre um punhado de arroz” 

E) “O melhor a fazer é respirar fundo, tentar entender e aceitar 
que a vida é feita de mudanças.” 

6. Assinale a opção em que a frase apresenta o emprego 
correto do acento indicativo de crase. 

A) Aquela notícia não interessa à ninguém. 

B) É melhor evitar as compras à prazo. 

C) O governo federal anunciou novas medidas de estímulo à 
economia. 

D) Caminhamos até à entrada da Faculdade. 

E) Este é o artigo à que nos referimos na conversa com o 
diretor. 
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A questão 7 refere-se ao texto seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp 

 

7. Na frase contida no balão acima, a substituição de “há” por 
existe  

A) em nada alterará a estrutura frasal. 

B) o verbo existir irá para o plural. 

C) exigirá alterações na expressão “a corrupção é uma delas”. 

D) a expressão “muitas verdades” ficará no singular. 

E) a expressão “uma delas” passará para “uma dessas”. 

A questão 8 refere-se ao texto seguinte. 

http://blogdogalhardo.zip.net/ 

8. Quanto à regência, os verbos TER e SENTAR flexionados 
como “tens” (1º balão) e “senta” (2º balão) podem ser 
classificados, respectivamente, como 

A) intransitivo e transitivo circunstancial. 

B) transitivo indireto e transitivo direto e indireto. 

C) transitivo circunstancial e transitivo direto. 

D) transitivo direto e intransitivo. 

E) transitivo indireto e intransitivo. 

 

Considere o texto a seguir para responder às questõ es de 9 
a 12. 

 

O ciclista 

Curvado no guidão lá vai ele numa chispa. Na esquina dá 
com o sinal vermelho e não se perturba – levanta voo bem na 
cara do guarda crucificado. No labirinto urbano persegue a 
morte com o trim-trim da campainha: entrega sem derreter 
sorvete a domicílio. 

É sua lâmpada de Aladino a bicicleta e, ao sentar-se no 
selim, liberta o gênio acorrentado ao pedal. Indefeso homem, 
frágil máquina, arremete impávido colosso, desvia de fininho o 
poste e o caminhão; o ciclista por muito favor derrubou o boné. 

Atropela gentilmente e, vespa furiosa que morde, ei-lo 
defunto ao perder o ferrão. Guerreiros inimigos trituram com 
chio de pneus o seu diáfano esqueleto. Se não se estrebucha ali 
mesmo, bate o pó da roupa e – uma perna mais curta – foge por 
entre nuvens, a bicicleta no ombro. 

Opõe o peito magro ao para-choque do ônibus. Salta a 
poça d’água no asfalto. Num só corpo, touro e toureiro, golpeia 
ferido o ar nos cornos do guidão. 

Ao fim do dia, José guarda no canto da casa o pássaro de 
viagem. Enfrenta o sono trim-trim a pé e, na primeira esquina, 
avança pelo céu na contramão, trim-trim. 

 

(Dalton Trevisan. In: Alfredo Bosi, org. O conto brasileiro contemporâneo. 14 ed. 

São Paulo: Cultrix, 1997. p. 189) 

9. De acordo com a leitura do texto acima, escolha a opção 
incorreta. 

A) A personagem do texto não apresenta habilidade exigida por 
seu tipo de trabalho: entregador de sorvete. 

B) A personagem do texto, no exercício de sua profissão, 
mostra ter controle absoluto sobre a bicicleta. 

C) A linguagem apresentada nesse texto é figurada, carregada 
de metáforas e imagens. 

D) O texto aborda uma situação cotidiana do espaço urbano. 

E) Há, no texto, linguagem e construção enxutas, sintéticas. 

10. Dadas as seguintes interpretações acerca da última frase do 
texto (“[...] e, na primeira esquina, avança pelo céu na 
contramão, trim-trim.”), 

I. O ciclista, cansado e sonolento, ainda ouve o som da 
campainha que usa durante suas viagens. 

II. A expressão “avança pelo céu na contramão” sugere um 
estado de leveza, um espairecer após o “voo ciclístico”. 

III. A bicicleta, nesta última frase do texto, é vista como um 
instrumento mágico, capaz de dar ao ciclista sensação de 
liberdade. 

IV. Estando o ciclista cansado e sonolento, não ouve mais o 
som da campainha que usa durante suas viagens. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) III e IV, apenas. 



 

Nível Médio – Técnico em Segurança do Trabalho 4

Prova tipo 1  01 – JUL – 2012  Concurso UFAL / HUPAA - 2012 

4 
    

11. Dentre as questões gramaticais seguintes, acerca do último 
parágrafo desse texto, somente uma opção está errada. 
Qual? 

A) Por ter a função sintática de adjunto adverbial e por estar 
deslocada, a expressão “ao fim do dia” vem isolada por 
vírgula. 

B) O verbo “guardar” encontra-se no singular, concordando 
com o sujeito simples, cujo núcleo é “pássaro”. 

C) Em “[...] guarda no canto da casa o pássaro [...]”, a 
expressão sublinhada é objeto direto do verbo “guardar”. 

D) O verbo “enfrentar” encontra-se na 3ª pessoa do singular, 
concordando com o sujeito simples: José. 

E) Há uma relação semântica aditiva entre as orações: 
“Enfrenta o sono [...]” / “[...] avança pelo céu [...]”. 

12. Transpondo para a voz passiva a frase: “José guarda no 
canto da casa o pássaro de viagem”, obtém-se a forma 
verbal 

A) foi guardado. 

B) guardou-se. 

C) tinha sido guardado. 

D) é guardado. 

E) vinha sido guardado. 

13. Em apenas um dos enunciados abaixo (Revista VEJA, 

30/5/2012. Adaptado.) há uma violação à concordância. 
Assinale-o. 

A) O Banco Central (BC) realiza o segundo dia da reunião que 
decidirá a nova taxa básica de juros (Selic) da economia. 

B) Neste quarto encontro decisivo do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do BC em 2012, a taxa, atualmente 
fixada em 9% ao ano, deve ser novamente reduzida. 

C) A previsão média dos analistas é de que a autoridade 
monetária deva dar continuidade à política de corte de juros 
ao divulgar uma nova diminuição de 0,5 pontos porcentual. 

D) A medida viria em consonância com as políticas que tem 
sido implementadas pelo Palácio do Planalto para tentar 
incentivar o consumo. 

E) O Planalto tenta impulsionar o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, especialmente em um cenário 
cada vez mais claro de baixo crescimento doméstico e crise 
no mercado internacional. 

14. Dos enunciados abaixo, retirados do texto “Apagão nos 
transportes”, de Leonardo Attuch (IstoÉ, 30/5/2012. 
Adaptado.), apenas um está apresentado na voz passiva 
analítica do verbo. Assinale-o. 

A) “A greve dos metroviários parou a cidade de São Paulo.”  

B) “A confusão generalizada serviu de pretexto para a 
exploração eleitoral do tema.” 

C) “O fato demonstrou que o Brasil ainda não aprendeu a 
pensar diferente no que diz respeito a um dos grandes 
problemas do século XXI: a mobilidade urbana.” 

D) “Com o IPI menor, as montadoras foram incentivadas pelo 
governo a desovarem seus estoques.” 

E) “As políticas devem promover o estímulo ao transporte 
público.” 

Com base no texto abaixo, responda às questões de 1 5 a 18. 

 

GARANTIR O FUNCIONAMENTO EFETIVO DA LEI DE 
ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Tornar o Poder Público realmente público é fundamental 
para reduzir a corrupção. No ano passado, o Congresso aprovou 
a Lei de Acesso à Informação. O maior avanço é abrir a máquina 
pública ao cidadão que a sustenta. A lei obriga os governos a 
divulgar dados da administração na internet. Cria regras para o 
fornecimento de qualquer informação perdida. Por último, 
disciplina a prática de estabelecer o grau de sigilo de 
documentos e o acesso a eles. 

Não é pouco. Se uma prefeitura decidir aumentar o valor 
pago a determinada empreiteira pelo asfalto de uma rua, terá 
que publicar o aditivo na internet. Assim, qualquer interessado 
terá acesso fácil à informação, seja ele opositor do prefeito, 
fornecedor da empresa, trabalhador, concorrente ou mero 
curioso. [...] 

Grande parte dos países democráticos tem suas leis de 
acesso. Em todos eles há dificuldades. A mais comum é o atraso 
para responder às solicitações. Há entidades que defendem 
esse direito e se especializam em pressionar os governos por 
acesso cada vez maior a documentos públicos. [...] 

(Marcelo Rocha, Revista Época, nº 715, 2012) 

15. Considerando o verbo haver na construção “Há entidades 
que defendem esse direito [...]” (3º parágrafo), marque a 
opção correta. 

A) A forma verbal “há” foi conjugada corretamente, uma vez 
que concorda com um sujeito indeterminado. 

B) Sendo a forma verbal “há” seguida de um sujeito pluralizado, 
deveria estar no plural. 

C) O verbo “haver” foi incorretamente flexionado, uma vez que 
o seu emprego, na frase, ocorre na forma impessoal. 

D) O verbo “haver” foi corretamente flexionado, sendo um verbo 
transitivo direto seguido de um sujeito no plural. 

E) O emprego do verbo “haver”, na frase, ocorre na forma 
impessoal; por isso, está corretamente na 3º pessoa do 
singular. 

16. Relativamente ao texto acima, somente uma opção está 
correta. Assinale-a. 

A) Sendo um texto dissertativo, o autor procura avaliar os 
dados da realidade, de forma subjetiva; por isso, temos a 
função expressiva. 

B) Já que o texto pretende expor verdades válidas para muitos 
fatos particulares, apresenta caráter informativo e o 
predomínio da função referencial. 

C) O autor do texto emprega a função fática por se preocupar 
em saber se os leitores irão refletir sobre a mensagem. 

D) O texto mostra mudanças de situação de um ser particular e 
o que se enuncia aparece numa progressão temporal; sendo 
assim, a função é emotiva. 

E) Há, no texto, a função metalinguística, porque todos os 
elementos que fazem a mensagem verbal se destinam à 
explicação. 
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17. A propósito da concordância da forma verbal destacada em: 
“Grande parte dos países democráticos tem suas leis de 
acesso” (3º parágrafo), assinale a opção que não apresenta 
incorreção.   

A) A expressão partitiva “grande parte de”, seguida de 
especificação pluralizada, admite também verbo na 3ª 
pessoa do plural (têm). 

B) O verbo “ter”, no contexto empregado, somente admite o 
plural, uma vez que seu complemento está no plural. 

C) Há um sujeito coletivo; logo, o verbo precisa estar no 
singular. 

D) Houve violação no que se diz respeito à concordância, 
porque o verbo “ter” deveria estar no plural. 

E) A expressão partitiva “grande parte de”, somente aceita 
verbo na 3ª pessoa do singular. 

18. Assinale a opção em que melhor se justifica o emprego da 
vírgula em: “No ano passado, o Congresso aprovou...” (1ª 
parágrafo). 

A) A presença da vírgula indica a omissão de um verbo. 

B) A vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
assindéticas. 

C) A vírgula separa adjunto adverbial deslocado em relação à 
ordem direta. 

D) Usou-se a vírgula porque há uma expressão explicativa. 

E) Usou-se a vírgula para isolar uma oração adverbial 
temporal. 

As questões 19 e 20 referem-se ao fragmento de text o que 
segue. 

“Para que a tevê pública cumpra sua missão, é preciso ter 
audiência, mantido o padrão de qualidade. Não pode ser uma 
emissora semelhante às comerciais, a não ser nos princípios 
básicos de operação, já que ninguém assiste a uma tevê com 
técnica inferior só porque é educativa.” 

(Roberto Muylaert, Revista CartaCapital, nº 698, 2012) 

19. Das afirmações sobre o verbo assinalado em “...já que 
ninguém assiste a uma tevê...”,    

I. Seu valor semântico difere do que apresenta na oração: 
“Este é um direito que não lhe assiste”. 

II. Pode ser substituído pelo verbo “ver” sem alteração da 
transitividade. 

III. É um verbo impessoal, cujo objeto direto é regido de 
preposição. 

IV. Pode ser corretamente substituído por “dar assistência”. 

V. No sentido em que foi empregado, somente pode ser 
transitivo indireto. 

deduz-se que estão incorretos os itens 

A) I e III, apenas. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

 

20. Marque, entre as opções abaixo, apenas a que está errada 
quanto ao funcionamento das relações semânticas e 
sintáticas presentes no fragmento de texto acima.  

A) O texto é iniciado por uma locução conjuntiva que apresenta 
noção de finalidade. 

B) Em “[...] é preciso ter audiência [...]”, há um processo de 
subordinação, no qual a segunda oração encontra-se 
reduzida. 

C) O uso do acento grave em “[...] Não pode ser uma emissora 
semelhante às comerciais [...]” justifica-se por haver um 
verbo de transitividade indireta. 

D) O elemento articulador “já que” expressa um aspecto causal. 

E) A oração “ter audiência” é subordinada substantiva 
subjetiva, em relação à oração “é preciso”. 
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FUNDAMENTOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

21. Com relação à Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, assinale a opção incorreta. 

A) Constitui hipótese de ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública a 
frustração da licitude de processo licitatório ou a sua 
dispensa indevida por parte de agente público. 

B) As disposições da Lei de Improbidade Administrativa são 
aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo 
agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta 
ou indireta. 

C) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito representar ao 
Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do 
indiciado. A indisponibilidade recairá sobre os bens que 
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o 
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

D) Constitui hipótese de ato de improbidade administrativa que 
importa em enriquecimento ilícito a percepção por agente 
público de vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou 
o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior 
ao valor de mercado. 

E) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados 
à apresentação de declaração dos bens e valores que 
compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada 
no serviço de pessoal competente. Mencionada declaração 
compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, 
títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores 
patrimoniais, localizados no País ou no exterior, e, quando 
for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do 
cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que 
vivam sob a dependência econômica do declarante, 
excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. 

22. Assinale a opção correta no que concerne à Lei nº 9.784, de 
29 de janeiro de 1999, a Lei do Processo Administrativo 
Federal. 

A) São capazes, para fins de processo administrativo, os 
maiores de dezesseis anos, ressalvada previsão especial 
em ato normativo próprio. 

B) A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, salvo a 
edição de atos normativos e decisórios. 

C) As decisões adotadas por delegação não precisam 
mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão 
editadas pelo delegado. 

D) A avocação de competência poderá ser exercida em caráter 
permanente e reiterado. 

E) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor 
ou autoridade que tenha participado ou venha a participar 
como perito, testemunha ou representante, ou se tais 
situações ocorrem quanto ao seu cônjuge, companheiro ou 
parente e afins até o terceiro grau. 

23. Com relação às licitações e contratos administrativos, 
assinale a opção incorreta. 

A) Na modalidade licitatória concorrência, quando de seu uso 
para a venda de bem imóvel, a fase de habilitação limitar-se-á 
à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel. 

B) Qualquer modificação no edital da licitação exige divulgação 
pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se 
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

C) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial, para a aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que somente possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através 
de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do 
local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, 
pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes. 

D) O prazo do início da execução do contrato admite 
prorrogação, desde que devidamente autuada em processo, 
o que poderá ocorrer na hipótese de atraso por parte da 
Administração no cumprimento de encargo seu relativo à 
liberação do local da obra. Nesse caso, não é necessário 
manter as demais cláusulas do contrato e nem assegurar a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. 

E) O regime jurídico dos contratos administrativos instituído 
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de, 
nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente 
bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto 
do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar 
apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, 
bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

24. Com base no art.10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
de improbidade administrativa, constitui ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário: 

I. receber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público 
ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 
inferior ao valor de mercado; 

II. permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado; 

III. conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie; 

IV. permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente; 

V. receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta 
ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado. 

Estão corretos os itens 

A) I e III, apenas. 

B) I, III, IV e V. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) I, II e V, apenas. 

E) III, IV e V, apenas. 
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25. O modelo de Administração Pública que teve por 
características principais o princípio da impessoalidade, a 
ideia de carreira pública, a profissionalização do servidor e a 
caracterização do Poder Público como um Poder Racional 
Legal é nominado. 

A) Burocrático. 

B) Gerencial. 

C) Inovador. 

D) Patrimonialista. 

E) Gestão Pública. 

26. Na forma do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Federais, Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é 
incorreto afirmar: 

A) a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é 
contado no novo posicionamento na carreira a partir da data 
de publicação do ato que promover o servidor. 

B) readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental 
verificada em inspeção médica. A readaptação será 
efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a 
habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de 
vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o 
servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a 
ocorrência de vaga. 

C) o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto 
de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de 
prestação de alimentos resultante de decisão judicial. 

D) a ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do 
servidor, conforme se dispuser em regulamento, não 
podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) 
meses. 

E) não é hipótese de gratificação e/ou adicional passível de 
percepção por servidor público federal o relacionado a sua 
capacitação, ou seja, a sua participação em curso como 
discente para o seu aperfeiçoamento profissional. 

27. Na administração pública brasileira, dados os itens abaixo, 
considerados pontos positivos do modelo de gestão pública 
societal, 

I. Possui clareza em relação à organização do aparelho do 
Estado e métodos de gestão. 

II. Procura elaborar um projeto de desenvolvimento que 
atenda aos interesses nacionais. 

III. Está construindo instituições políticas e políticas públicas 
mais abertas à participação social e voltadas para as 
necessidades dos cidadãos. 

IV. Alguns métodos gerencialistas vêm melhorando a 
eficiência do setor público, especialmente no campo 
econômico-financeiro. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

28. As iniciativas de transparência na administração pública 
constituem uma política de gestão responsável que favorece 
o exercício da cidadania pela população. Dos usuários 
externos das contas públicas, abaixo elencados, qual se 
caracteriza pelos seguintes interesses: embasar suas 
críticas e propostas governamentais (planos de governo), 
inclusive por meio da alocação dos recursos públicos em 
ensino, pesquisa e extensão? 

A) Empresários 

B) Partido político 

C) Governos estrangeiros 

D) Pesquisadores e estudantes 

E) Fornecedores 

29. De acordo com o Estatuto da UFAL, qual das atribuições 
abaixo não compete ao Conselho Curadores (Cura)?  

A) Emitir parecer sobre a proposta orçamentária, o orçamento 
próprio e a prestação de contas anual da Universidade, para 
aprovação do Conselho Universitário. 

B) Acompanhar a fiscalização e a execução orçamentária da 
Universidade. 

C) Definir o quadro de pessoal docente e técnico-
administrativo, ouvidas as Unidades Acadêmicas.  

D) Emitir parecer sobre a alienação, cessão, locação e 
transferência de bens da Universidade, para aprovação do 
Conselho Universitário. 

E) Elaborar a proposta de seu Regimento Interno, submetendo-
o à aprovação do Conselho Universitário.  

30. De acordo com o Estatuto da UFAL, em seu art. 54, não se 
constitui em um bem patrimonial da Universidade: 

A) fundos especiais e recursos financeiros extraorçamentários. 

B) inversões financeiras para obtenção de rendas, observadas 
as disposições legais e ouvido o Conselho Universitário. 

C) imóveis, móveis e semoventes. 

D) saldos de exercícios financeiros. 

E) doações e legados de quaisquer espécies. 
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INFORMÁTICA 
Nas questões a seguir, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em 
configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado 
para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e 
clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. 
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos 
mencionados. 

31. Analise a proposição abaixo: 

“Para instalar uma impressora em um computador com 
Windows XP, é necessário, entre outras coisas, que ele possua 
instalado o ____ específico para o modelo desejado.” 

Completa-se a proposição anterior com a expressão 

A) touch pad 

B) driver 

C) pendrive 

D) mouse pad 

E) prompt de comando 

32. Analise a proposição a seguir: 

“No Windows XP, é possível abrir a janela de alteração de senha 
de usuário pressionando o atalho de teclas Ctrl+Alt+Delete, e 
logo em seguida clicando no botão “Alterar senha...” 

A proposição está 

A) incorreta, pois o atalho de teclas correto é Ctrl+S . 

B) incorreta, pois o atalho de teclas correto é Ctrl+P . 

C) incorreta, pois o botão correto seria Editar senha . 

D) incorreta, pois o botão correto seria Alterar usuário . 

E) correta. 

33. Analise as proposições a seguir: 

I. Avast, Avira e Panda são exemplos de antivírus que 
possuem versões gratuitas disponíveis para download na 
Internet. 

II. O Chrome é um aplicativo proprietário, ou seja, não 
gratuito, criado pelo Google e utilizado para edição de 
imagens e vídeos no computador. 

III. Um site que contém o prefixo httpx  no início de seu 
endereço indica que sua página é segura e utiliza 
criptografia do tipo extremamente confiável  na 
transmissão de dados. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) I. 

B) I e II. 

C) II. 

D) II e III. 

E) III. 

34. Um arquivo de 1 MB de tamanho é 

A) menor que um arquivo de 999 KB. 

B) maior que um arquivo de 1024 GB. 

C) menor que um arquivo de 1048 KB. 

D) maior que um arquivo de 999 GB. 

E) maior que um arquivo de 1 TB. 

35. No Windows XP, ao clicar com o botão direito do mouse 
sobre um arquivo  qualquer e escolher a opção 
Propriedades , na janela que se abre, é possível visualizar 
algumas informações, exceto: 

A) a data e a hora da última modificação do arquivo. 

B) o tamanho que o arquivo ocupa no disco. 

C) o local onde o arquivo está armazenado. 

D) o nome possível de compartilhamento do arquivo. 

E) o tipo do arquivo. 

36. “Ela foi desenvolvida para auxiliar usuários a localizar 
rapidamente os comandos necessários para concluir uma 
tarefa. Os comandos são organizados em grupos lógicos 
coletados em conjunto nas guias.” No Microsoft Office 
System 2007 (Word, Excel, PowerPoint etc.), essa descrição 
refere-se a  

A) Faixa de Opções.      

B) Lista de Menus do PowerPoint. 

C) ferramenta de Ajuda. 

D) Guia Revisão do Excel. 

E) Janela Localizar e substituir do Word. 

37. Se uma fórmula não puder avaliar apropriadamente um 
resultado, o Excel 2007 exibirá um valor de erro. Os erros 
possuem diversas causas e soluções diferentes. Na célula 
A2 da imagem abaixo, há o erro #REF!. Ele ocorre quando 

 
A) um valor não está disponível para uma função ou fórmula . 

B) o Excel não reconhece o texto em uma fórmula. 

C) é usado o tipo errado de argumento ou operando. 

D) um número é dividido por zero (0). 

E) uma referência de célula não é válida.       

38. A figura a seguir, foi retirada de uma planilha do Excel 2007. 
Usando a fórmula =(B2+C2)/D2*A2^2  na célula B4, 
resultará no valor 

Valores das células: A2 = 3, B2 = 6, C2 = 4 e D2 = 10 

 
A) 1,5. 

B) 12. 

C) 3. 

D) 9.        

E) 0. 
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39. Analise a informação abaixo referente a uma função do 
Excel 2007: 

“Localiza um valor na primeira coluna de uma matriz de tabela e 
retorna um valor na mesma linha de outra coluna na matriz da 
tabela.” 

A informação faz referência à função: 

A) SE 

B) MÉDIA 

C) PROCV      

D) CONCATENAR 

E) CONT.NÚM 

40. Analise a proposição a seguir: 

“O BrOffice.org Writer permite produzir documentos de texto 
contendo figuras, tabelas ou gráficos. O usuário pode então 
salvar o documento em uma variedade de formatos, incluindo 
padrão OpenDocument (ODF), o formato .doc do Microsoft 
Word ou HTML. Também é possível exportar documentos para 
o formato Portable Document format (PDF).” 

A proposição está 

A) Correta.       

B) incorreta, pois não é possível exportar em PDF. 

C) incorreta, pois não é possível salvar no formato .doc. 

D) incorreta, pois no Writer não é possível produzir documentos 
de texto contendo figuras, tabelas ou gráficos. 

E) incorreta, pois as informações da proposição não se tratam 
do BrOffice.org Writer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41. A concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao 
agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, 
durante a vida laboral, define, de acordo com a NR-15, 

A) capacidade de tolerância. 

B) fator de tolerância. 

C) nível de tolerância. 

D) índice de tolerância. 

E) limite de tolerância. 

42. De acordo com a NR-7, o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) exige a realização obrigatória 
dos seguintes exames médicos: 

A) admissional, periódico, demissional, físico, biológico. 

B) periódico, físico, de mudança de função, demissional, de 
retorno ao trabalho. 

C) admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança 
de função, demissional. 

D) admissional, biológico, de mudança de função, periódico, 
demissional. 

E) admissional, físico, de mudança de função, de retorno ao 
trabalho, demissional. 

43. Não faz parte da estrutura mínima do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA: 

A) planejamento anual com estabelecimento de metas, 
prioridades e cronograma. 

B) estratégia e metodologia de ação. 

C) forma de registro, manutenção e divulgação dos dados. 

D) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do 
PPRA. 

E) política de segurança da empresa. 

44. De acordo com a NR-17 (ergonomia), podemos mencionar  
o trabalhador jovem como sendo aquele com idade 

A) inferior a vinte e um anos e superior a dezoito anos. 

B) inferior a vinte e um anos e superior a doze anos. 

C) inferior a dezoito anos e superior a quatorze anos. 

D) inferior a dezoito anos e superior a doze anos. 

E) inferior a vinte e um anos e superior a dezesseis anos. 

45. O Engenheiro de Segurança do Trabalho da Universidade 
Federal de Alagoas solicitou à sua equipe de trabalho a 
inspeção visual dos extintores de incêndio portáteis. De 
acordo com a norma regulamentadora, a inspeção solicitada 
deverá ser realizada com periodicidade 

A) bimensal. 

B) bimestral. 

C) semanal. 

D) mensal. 

E) anual. 
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46. De acordo com a NR-4, pode-se afirmar: 

A) o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de 
enfermagem do trabalho deverão dedicar 4 (quatro) horas 
por dia para as atividades dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

B) o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do 
trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar, no 
mínimo, 6 (seis) horas (tempo parcial) ou 8 horas (tempo 
integral) por dia para as atividades dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho. 

C) ao profissional especializado em Segurança e em Medicina 
do Trabalho é vedado o exercício de outras atividades na 
empresa, durante o horário de sua atuação nos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho. 

D) ficará por conta dos empregados todo o ônus decorrente da 
instalação e manutenção dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

E) as empresas que desenvolvem suas atividades em um 
mesmo polo industrial ou comercial não podem constituir 
SESMT comum, organizado pelas próprias empresas 
interessadas, mesmo que previsto nas Convenções ou 
Acordos Coletivos de Trabalho das Categorias Envolvidas. 

47. A pensão vitalícia concedida a título de indenização quando 
houver redução da capacidade laborativa e tratada na 
Lei nº 8.213/91 (Plano de Benefícios) é conhecida como 

A) auxílio incapacidade laborativa. 

B) aposentadoria por invalidez. 

C) pensão por acidente. 

D) auxílio acidente. 

E) auxílio doença. 

48. Dadas as proposições, 

I. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem 
visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de 
fabricação e o número do CA. 

II. Cabe ao órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho, fiscalizar a qualidade do EPI. 

III. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, apenas, enquanto as 
medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 

IV. Nas empresas desobrigadas de constituir CIPA, cabe ao 
designado, mediante orientação patronal, recomendar o EPI 
adequado à proteção do trabalhador. 

V. Cabe ao empregado adquirir o EPI adequado ao risco de 
sua atividade. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I, II e V. 

D) III, IV e V. 

E) II, III e IV. 

 

 

49. Com relação a NR-10, que trata da Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade, não é correto 
afirmar: 

A) o aterramento das instalações elétricas deve ser executado 
conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos 
competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas 
Internacionais vigentes. 

B) é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com 
instalações elétricas ou em suas proximidades. 

C) todo projeto deve prever condições para a adoção de 
aterramento temporário. 

D) as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às 
atividades, devendo contemplar a condutibilidade, 
inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 

E) os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros 
de equipamentos e instalações elétricas poderão ser 
utilizados para armazenamento ou guarda de quaisquer 
objetos. 

50. Com relação à Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), é correto afirmar: 

A) seus membros, eleitos e designados serão empossados no 
primeiro dia útil após o término do mandato anterior. 

B) o membro titular perderá o mandato, sendo substituído por 
seu suplente, quando faltar a mais de seis reuniões 
ordinárias sem justificativa. 

C) terá reuniões ordinárias trimestrais, de acordo com o 
calendário preestabelecido. 

D) o mandato de seus membros terá a duração de dois anos 
permitida uma reeleição. 

E) os empregados indicarão o Presidente. 

51. De acordo com a NR-12, Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos, as máquinas e equipamentos 
devem dispor de dispositivos de acionamento, partida e 
parada. Assinale a opção correta no tocante aos dispositivos 
mencionados. 

A) Apenas o operador pode acionar ou desligar o dispositivo, 
mesmo em caso de emergência. 

B) Sua localização deve permitir que sejam acionados ou 
desligados pelo operador na sua posição de trabalho. 

C) Deve permitir sua visualização, facilmente, de qualquer 
ponto de operação. 

D) A máquina ou equipamento pode ser acionado ou desligado, 
involuntariamente, pelo operador. 

E) Não devem localizar-se na zona perigosa do equipamento, 
excetuando quando isso não acarreta riscos adicionais. 

52. De acordo com a Lei n.º 8.213/91, o segurado que sofreu 
acidente do trabalho tem garantida a manutenção de seu 
contrato de trabalho, após seu retorno ao trabalho, pelo 
prazo de 

A) dois anos. 

B) um ano e meio. 

C) um ano. 

D) seis meses. 

E) três meses. 
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53. As empresas que possuam mais de 50% (cinquenta por 
cento) de seus empregados em estabelecimentos ou setor 
com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior 
ao da atividade principal deverão 

A) dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho em função do maior grau 
de risco, obedecido o disposto no Quadro II da NR-4. 

B) implantar dois SESMT e reforçar a CIPA. 

C) dimensionar o Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho sem vinculá-lo à 
gradação do risco. 

D) dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho em função do menor 
grau de risco, obedecido o disposto no Quadro II da NR-4. 

E) reforçar a CIPA para desenvolver ações inerentes ao 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

54. De acordo com a NR-24, Condições Sanitárias e de 
Conforto nos Locais de Trabalho, é incorreto afirmar: 

A) no mictório do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento,  
no mínimo de 0,60m, corresponderá a um mictório do tipo 
cuba. 

B) o lavatório deverá ser provido de material para a limpeza, 
enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de 
toalhas coletivas. 

C) os banheiros, dotados de chuveiros, deverão dispor de água 
quente, a critério da autoridade competente em matéria de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 

D) os chuveiros não poderão ser de metal, e deverão ser 
comandados por registros de plástico à meia altura na 
parede. 

E) os banheiros, dotados de chuveiros, deverão ter piso e 
paredes revestidas de material resistente, liso, impermeável 
e lavável.  

55. Dadas as proposições, 

I. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição 
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou 
adaptado para esta posição. 

II. A organização do trabalho deve ser adequada às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores e à 
natureza do trabalho a ser executado. 

III. É atribuição do operador de checkout a verificação das 
mercadorias apresentadas, sendo-lhe permitida qualquer 
tarefa de segurança patrimonial. 

IV. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e 
difusa. 

V. Entende-se como Call Center o ambiente de trabalho no 
qual a principal atividade é conduzida via telefone e/ou rádio 
com utilização simultânea de terminais de computador. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e V. 

D) I, II, IV e V. 

E) II, III e IV. 

56. Dadas as proposições, 

I. A expressão “trabalho noturno” designa todo e qualquer 
trabalho efetuado durante um período de, pelo menos, sete 
horas consecutivas, compreendendo o intervalo entre a 
meia-noite e as 5 horas da manhã, a determinar pela 
autoridade competente após consulta das organizações 
mais representativas dos empregadores e dos trabalhadores 
ou através de convenções coletivas. 

II. A convenção 171 aplica-se a todos os trabalhadores 
assalariados, com exceção dos que trabalham na 
agricultura, na pecuária, na pesca, nos transportes  
marítimos, na navegação interna. 

III. Os trabalhadores noturnos que, por razões de saúde, sejam 
considerados inaptos para o trabalho noturno, devem ser 
transferidos, obrigatoriamente, para um posto de trabalho 
idêntico para o qual se encontrem aptos. 

IV. As compensações concedidas aos trabalhadores noturnos 
em matéria de duração do trabalho, salários ou vantagens 
similares devem levar em conta o perfil socioeconômico do 
trabalhador. 

V. Os rendimentos da trabalhadora deverão ser mantidos em 
nível suficiente para o seu sustento e o do seu filho, em 
condições de vida adequadas. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e III. 

E) I, II e V. 

57. Dadas as proposições, 

I. Os serviços de saúde no trabalho podem ser organizados, 
conforme o caso, seja como serviços para uma só empresa 
seja como serviços que atendem a diversas empresas. 

II. De acordo com as condições e a prática nacionais, os 
serviços de saúde no trabalho poderão ser organizados 
pelos poderes públicos ou serviços oficiais. 

III. O pessoal prestador de serviços de saúde no trabalho não 
deverá gozar de independência profissional completa com 
relação ao empregador, aos trabalhadores e aos seus 
representantes, quando estes existirem, no que tange às 
funções estabelecidas no Artigo 5.  

IV. De acordo com as condições e a prática nacionais, os 
serviços de saúde no trabalho poderão ser organizados 
pelas instituições de seguridade social. 

V. Os serviços de saúde deverão desempenhar suas funções 
sem necessidade de colaboração com os outros serviços da 
empresa. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III, IV e V. 

D) I, II e III. 

E) I, II e IV. 
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58. Dadas as proposições, 

I. Nas atividades que envolvam leituras de documentos para 
digitação, datilografia ou mecanografia, deve ser fornecido 
suporte adequado para documentos que possa ser ajustado 
proporcionando boa postura, visualização e operação, 
evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga 
visual. 

II. Nas atividades que envolvam leituras de documentos para 
digitação, datilografia ou mecanografia deve ser utilizado 
documento de fácil legibilidade sempre que possível, sendo 
permitida a utilização do papel brilhante ou de qualquer 
outro tipo que provoque ofuscamento. 

III. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de 
dados com terminais de vídeo, o teclado deve ser 
independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador 
ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. 

IV. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de 
dados com terminais de vídeo, a tela, o teclado e o suporte 
para documentos devem ser colocados de maneira que as 
distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam 
aproximadamente diferentes. 

V. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de 
dados com terminais de vídeo devem ser posicionados em 
superfícies de trabalho com altura fixa. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III, IV e V. 

D) I e III. 

E) I, II, IV e V. 

59. Dadas as proposições, 

I. Os serviços de saúde no trabalho devem ser informados, 
pelo empregador, apenas, de todo fator conhecido e de todo 
fator suspeito do ambiente de trabalho, que possa ter efeitos 
sobre a saúde dos trabalhadores. 

II. O acompanhamento da saúde dos trabalhadores em relação 
com o trabalho não deverá acarretar para este qualquer 
ônus; deverá ser gratuito e ter lugar, na medida do possível, 
durante o expediente de trabalho. 

III. Com vista à instituição de serviços de saúde no trabalho, 
deverão ser adotadas iniciativas, apenas, pela via da 
legislação. 

IV. A autoridade competente deverá consultar as organizações 
de empregadores e de trabalhadores mais representativas, 
sempre que elas existam, a respeito das medidas a serem 
adotadas para pôr em prática as disposições da convenção 
161, da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

V. O empregador, os trabalhadores e seus representantes, 
quando estes existam, devem cooperar e participar na 
organização de serviços de saúde no trabalho e de outras 
medidas a eles relativas, em bases equitativas. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e III. 

E) II, IV e V. 

60. Dadas as proposições referentes às atividades do Técnico 
de Segurança do Trabalho, 

I. Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os 
riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como 
orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização. 

II. Informar os trabalhadores sobre o risco de sua atividade, 
bem como as medidas de eliminação e neutralização. 

III. Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando 
quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, 
incentivando e conscientizando o trabalhador da sua 
importância para a vida. 

IV. Participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos 
visando ao intercâmbio e ao aperfeiçoamento profissional. 

V. Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a 
prevenção de acidente, provendo a instalação de comissões 
e assessorando-lhes o funcionamento. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e V. 

D) I, II, III e IV. 

E) II, III e IV. 

61. Dadas as proposições, 

I. Se os trabalhadores solicitarem, eles poderão ter direito a 
que seja realizada uma avaliação do seu estado de saúde 
gratuitamente e a serem assessorados sobre a maneira de 
atenuarem ou evitarem problemas de saúde relacionados 
com seu trabalho.  

II. Salvo declaração de não serem aptos para o trabalho 
noturno, o teor dessas avaliações não será comunicado a 
terceiros sem o seu consentimento, nem utilizado em 
prejuízo. 

III. Deverão ser colocados à disposição dos trabalhadores que 
efetuam trabalho noturno serviços adequados de primeiros 
socorros, inclusive disposições práticas que permitam que 
esses trabalhadores, em caso necessário, sejam 
transladados rapidamente até um local onde possam 
receber tratamento adequado. 

IV. Não há necessidade de previsão de serviços sociais 
apropriados para os trabalhadores noturnos. 

V. Um trabalhador noturno declarado temporariamente não 
apto para o trabalho noturno não poderá gozar da mesma 
proteção contra a demissão ou a notificação de demissão 
que os outros trabalhadores que não possam trabalhar por 
razões de saúde. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e III. 

E) I, III e V. 
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62. Dadas as proposições referentes às atividades e operações 
insalubres, 

I. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta 
picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) 
segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo. 

II. Entende-se por ruído contínuo ou intermitente, para fins de 
aplicação de Limites de Tolerância, o ruído que não seja 
ruído de impacto. 

III. A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará  
caracterizada através de avaliação médica, que comprove a 
adoção de medidas mitigadoras. 

IV. É permitida a exposição de ruído acima de 115 dB(A), por 
curto espaço de tempo. 

V. A eliminação ou neutralização da insalubridade não 
determinará a cessação do pagamento do adicional 
respectivo. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e V. 

D) I, II, III e IV. 

E) II, III e IV. 

63. Dadas as proposições, 

I. Todos os empregadores devem adotar medidas de 
prevenção de incêndios. 

II. O empregador deve providenciar apenas para os 
componentes da brigada de combate a incêndios 
informações sobre utilização dos equipamentos de combate 
ao incêndio. 

III. O empregador deve providenciar para todos os 
trabalhadores informações sobre dispositivos de alarme 
existentes. 

IV. A saída de emergência deve ser fechada à chave ou presa 
durante a jornada de trabalho. 

V. As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser 
claramente assinaladas por meio de placas ou sinais 
luminosos, indicando a direção da saída. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e V. 

D) I, II, III e IV. 

E) I, III e V. 

64. Qual o aspecto prático que não deve ser observado no 
momento da elaboração do PCMSO? 

A) Conhecer a empresa, ou seja, visitá-la. 

B) Entrevistar pessoal técnico e operacional. 

C) Conversar com os profissionais dos SESMT responsáveis 
pela elaboração e/ou aprovação do PPRA. 

D) Conhecer o plano de saúde da empresa para os exames 
complementares e/ou opiniões de especialistas. 

E) Examinar a apólice de seguro da empresa. 

 

65. De acordo com a Portaria Interministerial nº 482, não é 
correto afirmar: 

A) é proibido o uso de óxido de etileno envasado em ampolas 
de vidro ou outros materiais frágeis. 

B) é proibido a menores, gestantes e/ou mulheres em idade 
fértil exercerem atividades nas salas de esterilização, 
quarentena e depósito de recipientes de óxido de etileno e 
na área de tratamento do gás. 

C) estabelece a concentração máxima permitida para 
exposição ao gás óxido de etileno para períodos de até 15 
minutos diários, em 9 mg/m3 (nove miligramas por metro 
cúbico) ou 5 ppm (cinco partes por milhão). 

D) é proibido o uso das instalações das Unidades de 
Esterilização por Óxido de Etileno para esterilização, 
reesterilização, reprocessamento ou outros processos de 
redução de carga microbiana de produtos que não sejam 
materiais e artigos médico-hospitalares. 

E) as empresas interessadas oferecerão treinamento aos 
agentes responsáveis pela observância do cumprimento 
desta Portaria. 

66. De acordo com a NR-5, pode-se afirmar: 

A) no caso de afastamento definitivo do Presidente, o 
empregador indicará o substituto, em vinte dias úteis, 
obrigatoriamente entre os membros da CIPA. 

B) caso não existam suplentes para ocupar o cargo vago, o 
empregador deve realizar eleição extraordinária, cumprindo 
todas as exigências estabelecidas para o processo eleitoral, 
exceto quanto aos prazos, que devem ser reduzidos pela 
metade. 

C) no caso de afastamento definitivo do Vice-Presidente, os 
membros titulares da representação dos empregados, 
escolherão o substituto, entre seus titulares, em dez dias 
úteis.  

D) o membro titular perderá o mandato, sendo substituído por 
suplente, quando faltar a mais de cinco reuniões ordinárias 
sem justificativa. 

E) as reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas, 
excepcionalmente, durante o expediente normal da empresa 
e em local afastado. 

67. São consideradas atividades ou operações perigosas, 
conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas 
atividades ou operações, bem como àqueles que operam na 
área de risco adicional de 30% (trinta por cento): 

A) atividades executadas nos pontos de reabastecimento de 
aeronaves. 

B) atividades executadas apenas na produção ou transporte de 
gás liquefeito. 

C) operações de teste de aparelhos de consumo de gás, sem 
os equipamentos. 

D) locais de carregamento de navios-tanques, vagões-tanques 
e caminhões-tanques e enchimento de vasilhames, apenas 
com inflamáveis líquidos. 

E) transporte e armazenamento de inflamáveis líquidos e 
gasosos liquefeitos, excetuando-se os vasilhames vazios 
não desgaseificados ou decantados. 
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68. Dadas as proposições, 

I. Todo fabricante de equipamento de esterilização por óxido 
de etileno deve manter o cadastro de suas unidades 
fabricadas, bem como o de seus respectivos destinos. 

II. Os equipamentos a gás de óxido de etileno e suas misturas 
devem estar instalados fora do alcance de fontes de calor. 

III. O transporte de recipientes de óxido de etileno não deve 
seguir a legislação específica para produtos perigosos. 

IV. Os recipientes descartáveis vazios devem ser mantidos 
especificamente na sala de depósito de recipientes de óxido 
de etileno, junto dos volumes cheios, para posterior 
devolução. 

V. A embalagem para transporte dos recipientes descartáveis 
contendo agente esterilizante deve ser confeccionada em 
material apropriado que impeça o impacto entre eles. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e III. 

E) I, II e V. 

69. De acordo com a NR-10, é correto afirmar: 

A) a NR 10 não estabelece critérios para o pagamento do 
adicional de periculosidade. 

B) esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, 
distribuição e consumo, não incluindo as etapas de projeto, 
construção, montagem, operação e manutenção das 
instalações elétricas. 

C) as empresas estão desobrigadas a manter esquemas 
unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus 
estabelecimentos com as especificações do sistema de 
aterramento e demais equipamentos e dispositivos de 
proteção. 

D) as medidas de controle adotadas não devem integrar-se às 
demais iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da 
segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. 

E) o aterramento das instalações elétricas deve ser executado 
conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos 
competentes e, na ausência desta, deve atender às normas 
internas das empresas. 

70. Com relação à Portaria nº 3.275, é uma atividade do Técnico 
de Segurança do Trabalho: 

A) planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a 
gerenciamento e controle de riscos. 

B) supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços 
de Engenharia de Segurança do Trabalho. 

C) projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar 
atividades de combate a incêndio e de salvamento e 
elaborar planos para emergências e catástrofes. 

D) inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a 
Segurança do trabalho, delimitando áreas de periculosidade. 

E) executar as normas de segurança referentes a projetos de 
construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, 
com vista à observância das medidas de segurança e 
higiene do trabalho, inclusive por terceiros.  

71. Dadas as proposições, 

I. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de 
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem 
conter lavatório no seu interior. 

II. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com 
os equipamentos de proteção individual e as vestimentas 
utilizadas em suas atividades laborais. 

III. Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos 
biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve 
ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 

IV. O empregador deve garantir a conservação e a higienização 
dos materiais e instrumentos de trabalho. 

V. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros 
superiores podem iniciar suas atividades após liberação da 
chefia imediata 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

E) I, III e V. 

72. Dadas as proposições, 

I. As áreas previstas para cozinha e depósito de gêneros 
alimentícios deverão ser de 35% (trinta e cinco por cento) e 
20% (vinte por cento) respectivamente, da área do refeitório. 

II. As cozinhas deverão ter pé direito de 3,00 (três) metros, no 
mínimo. 

III. As cozinhas deverão ficar adjacentes aos refeitórios e com 
ligação para eles mesmos, através de aberturas por onde 
serão servidas as refeições. 

IV. As cozinhas deverão ter apenas portas de madeira, 
medindo, no máximo, 1,00 metro por 2,10 metros. 

V. As janelas das cozinhas deverão ser apenas de madeira, de 
60 cm x 60 cm no máximo. 

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e III. 

E) I, III e V. 

73. De acordo com a NR-9, é correto afirmar: 

A) são exemplos de agentes físicos: ruído, vibrações e 
pressões anormais, apenas. 

B) são exemplos de agentes biológicos: bactérias, fungos e 
bacilos, apenas. 

C) os riscos ambientais não são os agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho. 

D) são considerados agentes químicos: poeiras, fumos e 
névoas. 

E) o PPRA não tem o objetivo de estabelecer uma metodologia 
de ação que garanta a preservação da saúde dos 
trabalhadores frente aos riscos dos ambientes de trabalho. 
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74. De acordo com a NR-6, pode-se afirmar 

A) Cabe ao órgão regional do MTE, fiscalizar e orientar quanto 
ao uso adequado e a qualidade do EPI . 

B) O fabricante nacional ou importador não precisa requerer 
novo CA quando houver alteração das especificações do 
equipamento aprovado. 

C) Cabe ao empregador responsabilizar-se pela guarda e 
conservação do EPI. 

D) Para fins de comercialização o Certificado de Aprovação – 
CA terá validade de 10 (dez) anos, para aqueles 
equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua 
conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO. 

E) O empregador não deve exigir o uso do EPI, mas, entregar 
ao empregado o EPI adequado. 

75. De acordo com a NR-32, Segurança e Saúde no Trabalho 
em Serviços de Saúde, é correto afirmar: 

A) os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de 
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas não 
devem conter lavatório em seu interior. 

B) o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. 

C) o empregador não pode vedar o ato de fumar, o uso de 
adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 
trabalho. 

D) o empregador deve vedar o consumo de alimentos e 
bebidas nos postos de trabalho. 

E) o empregador não pode vedar o uso de calçados abertos.  

76. De acordo com a NR-7, pode-se afirmar: 

A) nem todas as atividades possuem riscos que devem constar 
no ASO como, por exemplo, riscos mecânicos, ergonômicos, 
entre outros inerentes à atividade. 

B) a NR-7 não exclui nenhuma empresa que admita 
trabalhadores como empregados de implementar o PCMSO. 

C) o PCMSO é um documento que necessita ser homologado 
ou registrado nas Delegacias Regionais do Trabalho. 

D) o PCMSO não é arquivado no estabelecimento à disposição 
da fiscalização. 

E) o PCMSO não pode ser alterado, a qualquer momento, em 
seu todo ou em parte, mesmo que o médico detecte 
mudanças em riscos ocupacionais, decorrentes das 
alterações nos processos de trabalho. 

77. De acordo com a NR-13, é correto afirmar: 

A) o pré-requisito mínimo para participação no curso de 
operação de caldeiras é o atestado de conclusão do ensino 
fundamental (antigo 1º grau). 

B) para casos em que for necessária a comprovação de 
experiência na operação de caldeira, deve-se considerar, 
apenas, a anotação na Carteira de Trabalho. 

C) o Registro de Segurança deve ser constituído por um livro, 
com páginas numeradas, não exclusivo para cada caldeira. 

D) toda caldeira a vapor deve estar obrigatoriamente sob 
operação e controle de operador de caldeira, sendo que o 
não-atendimento a esta exigência não caracteriza condições 
de risco grave e iminente. 

E) o critério adotado por esta NR para classificação de 
caldeiras leva em conta, apenas, sua pressão de operação. 

78. De acordo com a NR-20, é correto afirmar: 

A) a distância entre dois tanques de armazenamento de 
líquidos combustíveis não deverá ser inferior a 3m (três 
metros). 

B) o espaçamento mínimo entre dois tanques de 
armazenamento de líquidos combustíveis diferentes, ou de 
armazenamento de qualquer outro combustível, deverá ser 
de 6 metros. 

C) os tanques de superfície estão dispensados dos dispositivos 
para liberação de pressões internas excessivas, causadas 
pela exposição à fonte de calor. 

D) os tanques para armazenamento de líquidos inflamáveis 
deverão ser instalados sob a forma de tanques enterrados. 

E) os tanques armazenamento de líquidos inflamáveis não 
necessitam de aterramento segundo recomendações da 
Norma Regulamentadora (NR-10). 

79. De acordo com a NR-12, é correto afirmar: 

A) o comando bimanual, não pode ser considerado um 
exemplo de mecanismo de segurança para máquinas e 
equipamentos. 

B) feixes de luz (dispositivos de células fotoelétricas) é um 
exemplo de mecanismo de segurança para máquinas e 
equipamentos. 

C) as máquinas e os equipamentos que utilizarem energia 
elétrica, fornecida por fonte externa, devem possuir chave 
geral, em local de difícil acesso e acondicionada em caixa 
que evite o seu acionamento acidental e proteja as suas 
partes energizadas. 

D) o acionamento e o desligamento simultâneos de um 
conjunto de máquinas ou de máquina de grande dimensão 
(por um único comando) não devem ser precedidos de sinal 
de alarme. 

E) as proteções devem estar fixadas no equipamento devendo 
ser retiradas somente em caso de operação, limpeza, 
lubrificação, reparo e ajuste, e, logo depois, recolocadas. 

80. Dadas as proposições, 

I. O empregador deve designar o presidente da CIPA. 

II. Somente os membros designados pelo empregador podem 
ser indicados para presidente da CIPA. 

III. A eleição da CIPA não pode ser anulada. 

IV. O mandato dos membros da CIPA terá a duração de 2 (dois) 
anos, permitida 1 (uma) reeleição. 

V. O presidente da CIPA é escolhido entre os mais votados.   

verifica-se que estão corretas apenas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) IV e V. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 


