
   

   
   
   

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e 
etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido 
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, exceto para os candidatos ao cargo de Técnico em Enfermagem, 
que realizarão também, provas discursivas, sendo concedido o acréscimo de 01 (uma) hora para a realização das 
mesmas, perfazendo assim, um total de 05 (cinco) horas para a realização das provas objetivas e discursivas.  
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da 
sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá 
ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima 
página, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecida, estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.  
 

11 - Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala, o Cartão de Respostas 
devidamente assinado no local indicado e o Formulário de Resposta da Prova Discursiva (somente para o cargo de 
Técnico em Enfermagem). 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.consulplan.net, 
no Quadro de Avisos da Prefeitura e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a partir 09h00min do dia 
subsequente ao da realização da prova escrita. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital N°. 001/2009, sendo 
observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas via 
Internet disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 09h00min do dia 20 de setembro 
de 2010 e encerrando-se às 09h00min do dia 22 de setembro de 2010, via fax, ou em requerimento próprio 
disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. A interposição de recursos no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal poderá ser feita nos dias 20 a 22 de setembro de 2010, no horário de 
expediente, de 12:00 às 18:00 horas. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser realizada das seguintes formas: a) via Internet, através do Sistema 
Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, 
no link correspondente ao Concurso Público; ou b) na Prefeitura Municipal de Congonhas/MG, por meio de 
requerimento, protocolado no Protocolo Geral. 
 

07 – M atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCAARRGGOO::  EENNGGEENNHHEEIIRROO  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  
 

TEXTO I:     Para fugir à armadilha da simplificação 
 

Os crimes bárbaros abalam nossa confiança no futuro. Para controlar a angústia, somos tentados a formular hipóteses 
simplificadoras sobre a insegurança pública e as causas da criminalidade. As explicações reducionistas ajudam a 
exorcizar o medo, mas não contribuem para esclarecer a complexidade da violência, em nossa sociedade. No repertório 
das especulações, as campeãs são: “mais polícia na rua”, “pobreza”, “desigualdade” e “vontade política”.  

Mais polícia? Pesquisas internacionais mostram que mais do mesmo não resolve. Se a presença não se orientar por 
diagnósticos precisos e por novas metodologias, não adianta. Por falar em policiamento ostensivo, nós todos ficamos 
chocados quando policiais escolhem os pobres e, entre eles, os negros para revistar, numa blitz. Afinal, esse 
procedimento fere nossas convicções humanistas e igualitárias. Entretanto, achamos perfeitamente natural e até edificante 
que políticos bem intencionados digam que o crime é consequência da pobreza. Alguém já parou para pensar nesse 
paradoxo?  

Outro argumento que logo ocorre a quem é sensível aos dramas sociais aponta para a desigualdade como a causa do 
crime. Mas essa hipótese tampouco se sustenta. Há muitos exemplos de nações desiguais, inclusive sociedades de castas e 
monarquias profundamente hierarquizadas, com poucos crimes. O fato é que nossos comportamentos sociais são 
aprendidos, assimilados no processo espontâneo da educação. Nenhum fator social age sozinho ou diretamente sobre nós. 
Entre o fator social e nossos atos, há os valores que introjetamos desde a infância, há nossas emoções e a cultura, ou seja, 
o modo pelo qual nosso grupo decifra a realidade em que vive e autoriza ou inibe reações violentas. Se é assim, a 
violência e o crime que praticamos são comportamentos nos quais somos educados. Pelas mesmas razões, pode haver 
uma educação para a paz.  

Outra tese que faz sucesso, talvez porque permita farta manipulação política, é aquela que atribui a insegurança à 
falta de “vontade política” das autoridades. Como se os gestores públicos soubessem muito bem como resolver os 
problemas e deixassem de fazê-lo por inapetência ou desapreço pelo cumprimento do dever. Essa acusação traz consigo a 
suposição mistificadora de que os críticos, se estivessem no poder, saberiam exatamente o que fazer. E, dado que têm 
vontade, resolveriam os problemas.  

Para evitar esses equívocos, é preciso pensar toda essa problemática com mais espírito crítico e humildade 
intelectual. As explicações para a violência e o crime não são fáceis. Sobretudo, é necessário evitar a armadilha da 
generalização. Não existe o crime, no singular. Há uma diversidade imensa de práticas criminosas, associadas a 
dinâmicas sociais muito diferentes. Por isso, não faz sentido imaginar que seria possível identificar apenas uma causa 
para o universo heterogêneo da criminalidade. Os roubos praticados nas esquinas por meninos pobres, que vivem nas ruas 
cheirando cola, abandonados à própria sorte, sem acesso à educação e ao amor de uma família que os respeite, 
evidentemente expressam esse contexto cruel. É claro que esses crimes são indissociáveis desse quadro social.  

O mesmo vale para o varejo das drogas, nas periferias: juventude ociosa e sem esperança é presa fácil para os 
agenciadores do comércio clandestino de drogas. Não é difícil recrutar um verdadeiro exército de jovens, quando se 
oferecem vantagens econômicas muito superiores às alternativas proporcionadas pelo mercado de trabalho e benefícios 
simbólicos que valorizam a autoestima, atribuindo poder aos excluídos. Por outro lado, os operadores do tráfico de armas, 
que atuam no atacado, lavando dinheiro no mercado financeiro internacional, não são filhos da pobreza ou da 
desigualdade. Suas práticas são estimuladas pela impunidade.  

Em outras palavras, pobreza e desigualdade são e não são condicionantes da criminalidade, dependendo do tipo de 
crime, do contexto intersubjetivo e do horizonte cultural a que nos referirmos. Esse quadro complexo exige políticas 
sensíveis às várias dimensões que o compõem. É tempo de aposentar as visões unilaterais e o voluntarismo.  

                        (Luiz Eduardo Soares, Revista Veja. São Paulo, Abril, 30 de janeiro de 2002) 
 

01) O termo destacado em “...que os respeite, ...” (5º§) retoma a expressão antecedente: 
A) Os roubos.       D) Família.   
B) Meninos pobres.      E) À educação e ao amor. 
C) Ao amor.    

 

02) Considerando as relações de coesão do texto, analise as afirmativas: 
I. A expressão “aquela” (4º§) promove a coesão textual por retomar termo(s) anteriormente registrado(s). 
II. A expressão “esses equívocos” (5º§) se refere à inapetência ou desapreço dos políticos pelo cumprimento do 

dever. 
III. A expressão “essa problemática” (5º§) se refere ao fato de os políticos não promoverem a segurança da 

população. 
IV. O termo destacado em “... que atuam no atacado...” (6º§), é um elemento coesivo, uma vez que se refere a termos 

anteriormente registrados. 
V. O termo “o” em “o compõem” (7º§) retoma a expressão “esse quadro complexo” (7º§). 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) II, III  B) I, IV, V  C) I, II, V  D) II, III, V  E) I, III, IV 
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03) Assinale a afirmativa INCORRETA acerca do Texto I: 
A) As explicações simplistas contribuem para acabar com o medo. 
B) A ideia de atribuir a violência à falta de polícia, à pobreza, à desigualdade e à falta de vontade política não passa 

de especulação. 
C) As sociedades de castas com poucos crimes derrubam a tese de que a violência seja fruto da desigualdade.  
D) A impunidade é a maior causa da criminalidade. 
E) A atuação dos grandes operadores do tráfico é fruto da impunidade. 

 

04) Haverá alteração de sentido, caso se substitua: 
A) “exorcizar” (1º§) por afastar. 
B) “tampouco” (3º§) por também não. 
C) “hierarquizadas” (3º§) por organizadas segundo vários graus de poder e subordinação. 
D) “heterogêneo” (5º§) por universo dissimilar. 
E) “indissociáveis” (5º§) por irreparáveis. 

 

05) Acerca das ideias apresentadas pelo texto, analise: 
I. Quanto maior for número de policiais, maior será o nível de tranquilidade da população.   
II. O tráfico, que tem como objetivo valorizar a autoestima dos jovens, atribui poder a eles. 
III. Através da observação de um crime bárbaro revelam-se as causas da criminalidade de um modo geral. 
IV. Desigualdade nem sempre gera violência.  
V. Se estivessem no poder, os críticos saberiam exatamente o que fazer. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, V  B) I, III   C) I, II, III, V  D) III, IV  E) IV 

 

06) Observe a palavra em destaque nos trechos a seguir: 
I. “Se é assim,...” (3º§) 
II. “... se estivessem no poder,...” (4º§) 
III. “... se oferecem vantagens econômicas muito superiores às alternativas proporcionadas pelo mercado de 

trabalho...” (6º§) 
A palavra “se”, destacada nas frases anteriores, indica hipótese apenas em:  
A) I  B) II   C) III   D) I, II   E) II, III 

 

07) O trecho “Os roubos praticados nas esquinas por meninos pobres, que vivem nas ruas cheirando cola, 
abandonados à própria sorte, sem acesso à educação e ao amor de uma família que os respeite, evidentemente 
expressam esse contexto cruel.” ilustra a ideia: 
A) Os filhos são fadados a repetir os erros dos pais. 
B) Os meninos pobres escolhem viver na marginalidade e no crime.  
C) As condições do meio em que os meninos vivem interferem em suas atitudes. 
D) A pobreza é a principal causa da criminalidade. 
E) A droga é a principal causa da violência. 

 

08) NÃO haverá alteração de sentido, caso se substitua: 
A) “Entretanto” (2º§) por no entanto.    
B) “nesse paradoxo?” (2º§) por nessa especificidade.  
C) “recrutar” (6º§) por contratar. 
D) “lavando” (6º§) por afanando. 
E) “unilaterais” (7º§) por preconceituosas. 

 

09) Os termos destacados em “Para controlar...” (1º§), “mas não contribuem” (1º§) e “Por isso, não faz sentido...” 
(5º§) expressam, respectivamente, ideia de: 
A) Finalidade, oposição, conclusão.    D) Conclusão, oposição, explicação. 
B) Conclusão, explicação, conclusão.    E) Explicação, oposição, causa. 
C) Finalidade, explicação, explicação. 

 

10) Com relação ao 6º§, analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) As alternativas oferecidas pelo mercado de trabalho são superiores às vantagens oferecidas pelo tráfico, mas, 

ainda assim, os jovens são seduzidos pelos traficantes. 
(     ) Os traficantes oferecem benefícios aos jovens para atraí-los para o tráfico. 
(     ) A expressão “lavando” está sendo usada em sentido figurado. 
(     ) A falta de punição e o desejo de saírem da pobreza estimulam os grandes traficantes de armas. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, V, V B) V, V, V, F  C) F, V, V, F  D) V, F, F, F  E) V, F, F, V 
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11) Assinale a alternativa em que as palavras destacadas NÃO sejam semanticamente opostas: 
A) “generalização” (5º§) – individualização.  D) “excluídos” (6º§) – incluídos.   
B) “ociosa” (6º§) – ocupada.    E) “complexo” (7º§) – complicado. 
C) “clandestino” (6º§) – feito às claras. 

 

TEXTO II:  
 

Atualmente, a violência tornou-se a tônica de nosso  cotidiano.  Nunca   se falou tanto em violência e em como 
combatê-la, e, infelizmente, a sensação de insegurança nunca foi tão premente: as pessoas mudam de itinerário, evitam 
sair à noite, colocam grades e alarmes em suas casas; os que podem, blindam seus automóveis. E, outro dado vem se 
somar a estes, esse medo deixou de ser “privilégio” dos moradores das grandes cidades e se espalhou também entre as 
cidades interioranas, antes vistas como oásis de tranquilidade e segurança. 

Atesta essa sensação de insegurança o ranking de violência elaborado pela empresa inglesa Control Risks, que, em 
uma escala de 1 a 7, classificou as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo como nível 5 (crimes violentos acontecem 
em toda cidade, a qualquer hora e muitas áreas são extremamente perigosas e devem ser evitadas). 

Junto a esta violência urbana, caminham outras tantas violências: como aquela que se faz contra a mulher, a criança, 
o idoso, os homossexuais, os negros, os nordestinos. Todas elas tão ou mais graves que a violência urbana e que 
necessitam, igualmente, de combate. Porém, são todas formas de violências específicas que demandam medidas 
apropriadas para seu controle e erradicação.                           (Folha de São Paulo, 1.º de dezembro de 2000, p. C-4. / com adaptações) 
 

12) A ideia transmitida em “a sensação de insegurança nunca foi tão premente” (1º§) está devidamente traduzida 
em: 
A) O sentimento de insegurança nunca foi tão urgente. D) A sensação de insegurança nunca afligiu tanto. 
B) A sensação de vulnerabilidade nunca foi tão urgente. E) A sensação de invulnerabilidade nunca afligiu tanto. 
C) A sensação de insegurança nunca foi tão discutida. 

 

13) Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) As medidas de prevenção tomadas pelas pessoas em seu dia a dia revelam a sensação de insegurança.  
(     ) Todas as violências citadas exigem igual combate, ou seja, as mesmas medidas devem ser postas em prática em 

todos os lugares. 
(     ) O ranking de violência revelou que entre Rio de Janeiro e São Paulo os níveis de violência se equiparam. 
(     ) A violência contra os negros pode até, em alguns casos, ser mais grave do que a violência urbana. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, F B) F, V, V, V  C) V, F, V, V  D) V, F, F, F  E) F, F, V, V 

 

14) No Texto II, a palavra “atesta” (2º§), significa: 
A) Mede.  B) Justifica.  C) Explica.  D) Demonstra.  E) Proporciona. 

 

15) No Texto II, as palavras “demandam” (3º§) e “erradicação” (3º§) significam, respectivamente: 
A) Exigem, eliminação.     D) Apontam, extermínio. 
B) Exigem, combate gradativo.    E) Merecem, eliminação. 
C) Sugerem, combate paliativo. 

  

NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
  

16) A partir dos conceitos fundamentais da informática, analise as afirmativas: 
I. Hardware é a parte lógica do computador, ou seja, o conjunto de instruções e dados processados pelos circuitos 
eletrônicos do hardware. 

II. Software é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e 
placas, que se comunicam através de barramentos. 

III. Periféricos são dispositivos que enviam ou recebem informações do computador. Exemplo: mouse, teclado, 
impressora, monitor etc. 

IV. Windows XP é um exemplo de sistema operacional. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III, IV B) I, II   C) III, IV  D) I, II, III  E) I, II, IV 

 

17) São itens que podem ser configurados no Painel de controle do Sistema Operacional Windows XP (modo de 
exibição clássico), EXCETO: 
A) Mouse.       D) Opções da Internet. 
B) Data e hora.      E) Área de trabalho. 
C) Adicionar ou remover programas. 

 

18) No Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão), são tipos de gráficos, EXCETO: 
A) Barras.  B) Colunas.  C) Pizza.  D) Tabelas.  E) Linhas. 
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19) As ferramentas do Microsoft Word (versão 2003 – configuração padrão) apresentadas são, respectivamente: 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
  

4. 
 

 

A) 1. Imprimir; 2. Pincel; 3. Ortografia e Gramática; 4. Visualizar impressão 
B) 1. Configurar impressora; 2. Realce; 3. Todas em maiúsculas; 4. Visualizar impressão 
C) 1. Configurar impressora; 2. Pintar; 3. Todas em maiúsculas; 4. Localizar e substituir 
D) 1. Configurar página; 2. Pincel; 3. Ortografia e Gramática; 4. Localizar e substituir 
E) 1. Imprimir; 2. Realce; 3. Ortografia e Gramática; 4. Visualizar impressão 

 

20) Com base na interpretação de extensões de arquivos, assinale a opção que descreve INCORRETAMENTE a 
relação de uma extensão de arquivo: 
A) .doc – Arquivo do Microsoft Word    D) .jpg – Arquivo Imagem 
B) .exl – Arquivo Microsoft Excel    E) .exe – Arquivo executável 
C) .rar – Arquivo compactado 

 

21) Na utilização do Microsoft Excel (versão 2003 – configuração padrão), analise o fragmento de planilha: 
 

 
 

Ao ser aplicada na célula D4, a fórmula =MÉDIA(A1;C4), o resultado será: 
A) 4  B) 6   C) 8   D) 10   E) 12 

 

22) No uso do Microsoft Internet Explorer (versão 7.0 – configuração padrão), são descrições corretas de funções 
de teclas de atalho, EXCETO: 
A) Ctrl + P: Imprimir página atual. 
B) Ctrl + F: Localizar conteúdo texto na página atual. 
C) Ctrl + A: Selecionar todos os itens na página da Web atual. 
D) Ctrl + D: Adicionar página atual aos favoritos. 
E) F6: Atualizar conteúdo da página atual. 

 

23) Com base nos conceitos de utilização de correio eletrônico, a opção que descreve corretamente o formato de 
endereço de e-mail é: 
A) www.nome.com.br     D) http://nome.provedor.com.br 
B) nome.provedor.com.br     E) http://nome.provedor.com.br 
C) nome@provedor.com.br 

 

24) É um programa específico navegador (browser) de Internet, alternativa ao uso do Internet Explorer: 
A) Thunderbird.      D) Mozilla Firefox. 
B) Windows Explorer.     E) Acrobat Reader. 
C) Nero. 

 

25) É um componente de hardware de alta capacidade para armazenamento de arquivos (dados) em 
microcomputadores: 
A) Sistema operacional.     D) Unidade de DVD. 
B) Memória RAM.      E) Pen drive. 
C) Disco rígido. 

 

26) No Microsoft Word (versão 2003 – configuração padrão), o tipo de fonte configurada na inicialização do 
aplicativo é: 
A) Arial.       D) Century. 
B) Times New Roman.     E) Tahoma. 
C) Calibri. 

 

27) No Microsoft Word (versão 2003 – configuração padrão), a tecla de atalho para a Verificação de ortografia e 
gramática é: 
A) F2  B) F4   C) F6   D) F7   E) F8 

 

28) É um sistema Operacional Linux: 
A) Mac OS. B) Opera.  C) Debian.  D) Netscape.  E) Vista. 
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29) Na organização de arquivos com uso do Windows Explorer (Windows XP), a opção que descreve 
INCORRETAMENTE a função de teclas de atalho é: 
A) Ctrl + R: Seleciona, recorta arquivo ou pasta selecionada. 
B) Ctrl + C: Copia arquivo ou pasta selecionada. 
C) Shift + Delete: Exclui permanentemente arquivo ou pasta selecionada. 
D) F2: Renomeia arquivo ou pasta selecionada. 
E) Alt + F4: janela atual. 

 

30) Sobre os conceitos de utilização da internet, a transferência de dados de um computador remoto para um 
computador local, denomina-se: 
A) Web Browser.      D) Upload.  
B) Download.      E) Transceiver Web. 
C) Transfer Web.  

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

31) De acordo com a NR 17 – Ergonomia, recomenda-se condições especiais de conforto nos locais de trabalho 
onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante. Assinale a alternativa 
que aponta corretamente uma dessas condições de conforto preconizadas nessa NR: 
A) Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23°C.   
B) Nível de iluminamento não inferior a 270 lux.   
C) Velocidade do ar não superior a 1,75m/s. 
D) Umidade relativa do ar não inferior a 38%. 
E) Nível de ruído não superior a 75 dB. 

 

32) Analise as afirmativas: 
I. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de ruído de impacto 
superiores a 120 dB (Linear), medidos no circuito de resposta para impacto, ou superiores a 110 dB(C), medidos 
no circuito de resposta rápida (Fast), oferecerão risco grave e iminente. 

II. Entende-se por Limite de Tolerância, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a 
natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano a saúde do trabalhador, durante a sua vida 
laboral. 

III. Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a 
insalubridade por laudo técnico de Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, devidamente 
habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou 
neutralização. 

IV. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de 
pressão sonora operando no circuito de compensação “B” e circuito de resposta lenta (Slow). As leituras devem 
ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) II, III  C) III, IV  D) I, IV   E) I, III 

 

33) A NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, com relação à manutenção de registros de dados do 
desenvolvimento do PPRA, constitui que: 
A) Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição por 10 anos, devendo ser obrigatoriamente entregue ao 

trabalhador ou seu representante no ato da demissão juntamente com os dados do PCMSO. 
B) Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição por 10 anos e deverá estar disponível exclusivamente aos 

trabalhadores interessados ou seus representantes. 
C) Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição por 15 anos e recomenda-se que esteja disponível 

exclusivamente aos trabalhadores interessados. 
D) Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição por 20 anos e deverá estar sempre disponível aos 

trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes. 
E) Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição por 20 anos, devendo ser encaminhado anualmente às 

autoridades competentes ou sempre que ocorrer mudanças no processo de trabalho. 
 

34) Cabe ao empregador quanto ao EPI, EXCETO: 
A) Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. 
B) Exigir seu uso. 
C) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
D) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. 
E) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 
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35) Cabe ao presidente da CIPA, EXCETO: 
A) Convocar os membros para as reuniões da CIPA. 
B) Acompanhar as reuniões da CIPA, e redigir as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros 

presentes. 
C) Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. 
D) Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria. 
E) Delegar atribuições ao vice-presidente. 

 

36) O processo eleitoral da CIPA observará as seguintes condições, EXCETO: 
A) Publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo de quarenta e cinco 

dias antes do término do mandato em curso. 
B) Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de quinze dias. 
C) Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de 

trabalho, com fornecimento de comprovante. 
D) Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. 
E) Realização da eleição no prazo mínimo de quinze dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. 

 

37) A NR 07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional possui 4 diretrizes. Assinale a alternativa que 
NÃO figura nas diretrizes da norma: 
A) O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR’s. 
B) O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, 

privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 
C) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados 

ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais 
ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

D) O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os 
identificados nas avaliações previstas nas demais NR’s. 

E) O PCMSO deverá ser elaborado, implementado, acompanhado e avaliado pelo Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a 
critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR. 

 

38) Considerando o trabalho e operações em cemitérios, exumação de corpos, marque a alternativa que 
corresponde ao adicional incidente sobre o salário, ao qual o trabalhador tem direito: 
A) Percepção de adicional de insalubridade de 10 % incidente sobre o salário mínimo. 
B) Percepção de adicional de insalubridade de 20 % incidente sobre o salário mínimo. 
C) Percepção de adicional de insalubridade de 30 % incidente sobre o salário mínimo. 
D) Percepção de adicional de insalubridade de 40 % incidente sobre o salário mínimo. 
E) Percepção de adicional de periculosidade de 30 % sobre o salário recebido. 

 

39) No anexo nº. 6 da NR 15 – Trabalho sob Condições Hiperbáricas, no item: Trabalhos sob Ar Comprimido 
define o termo eclusa de pessoal como sendo: 
A) Uma estrutura vertical que se estende abaixo da superfície da água ou solo, através da qual os trabalhadores 

devem descer, entrando pela campânula, para uma pressão maior que a atmosférica. A atmosfera pressurizada 
opõe-se a pressão da água e permite que os homens trabalhem no interior. 

B) Uma escavação abaixo da superfície do solo, cujo maior eixo faz um ângulo não superior a 45° com a horizontal, 
fechado nas duas extremidades, em cujo interior haja pressão superior a uma atmosfera. 

C) A maior pressão de ar a que é submetido o trabalhador no tubulão ou túnel durante o período de trabalho. 
D) Câmara através da qual o trabalhador passa do ar livre para a câmara de trabalho do túnel e vice-versa. 
E) Câmara através da qual o trabalhador passa do ar livre para a câmara de trabalho do tubulão e vice-versa. 

 

40) Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem, EXCETO: 
A) Ter condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, 

protegendo-a contra reflexos e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador. 
B) O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a 

serem executadas. 
C) O teclado e o mouse devem possuir apoio para punho. 
D) 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 iguais. 
E) Ser posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável. 
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41) No que tange a Portaria nº. 3124 de 1978, assinale a alternativa correta: 
A) Os níveis mínimos de iluminação são encontrados no Anexo 4 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres. 
B) O adicional de periculosidade, devido à radiação, está previsto na NR 15, em seu Anexo 5 – Limites de Tolerância 

para Radiações Ionizantes. 
C) As cores de tubulações estão descritas na NR 26 – Sinalização de Segurança. 
D) O adicional de periculosidade, devido ao trabalho com caldeira, está previsto na NR 16 – Atividades e Operações 

Perigosas. 
E) O adicional de insalubridade, devido ao contato com agentes biológicos é, em grau mínimo, médio e máximo. 

 

42) Marque a alternativa que define corretamente ruído de impacto: 
A) Aquele que apresenta picos de energia acústica de duração superior a um segundo, a intervalos inferiores a um 

segundo. 
B) Aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a um segundo, a intervalos superiores a um 

segundo. 
C) Aquele que apresenta picos de energia acústica de duração superior a um segundo, a intervalos inferiores a dois 

segundos. 
D) Aquele que apresenta picos de energia acústica de duração superior a dois segundos, a intervalos superiores a dois 

segundos. 
E) Aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a um segundo, a intervalos superiores a três 

segundos. 
 

43) A Análise da Árvore de Falhas – AAF é uma ferramenta amplamente usada para análise da segurança nas 
empresas. Uma das vantagens do método é a de ser muito sistemático e analisar todas as falhas que poderiam 
resultar num acidente. São etapas básicas utilizadas na Análise da Árvore de Falhas, EXCETO: 
A) Escolha do evento não desejado a ser analisado. 
B) Obter informações, desenhos e qualquer outro tipo de informação disponível. 
C) Atuar nos planos de ação desenvolvidos e implementados no processo de execução. 
D) Avaliar o diagrama lógico, utilizando os enfoques e objetivos definidos. 
E) Preparar um resumo das conclusões da análise da árvore de falhas para serem apresentadas e analisadas pela 

gerência. 
 

44) A organização do trabalho, de acordo com a NR 17 – Ergonomia, NÃO precisa levar em consideração: 
A) O modo operatório.      D) O conteúdo das tarefas. 
B) A exigência de tempo.     E) O ambiente de trabalho. 
C) O ritmo de trabalho. 

 

45) Considerando o exercício de trabalho na atividade de gari (varrição e limpeza de logradouros públicos), 
marque a alternativa que corresponde ao adicional incidente sobre o salário, ao qual o trabalhador tem 
direito: 
A) 10 % sobre o salário mínimo referente à insalubridade em grau mínimo. 
B) 20 % sobre o salário mínimo referente à insalubridade em grau médio. 
C) 30 % sobre o salário mínimo referente à insalubridade em grau máximo. 
D) 40 % sobre o salário mínimo referente à insalubridade em grau máximo. 
E) 30 % sobre o salário recebido referente à periculosidade. 

 

46) A NR 23 – Proteção Contra Incêndios, determina que todo estabelecimento deve possuir extintores portáteis 
para combater o fogo em seu início. Se ocorrer um incêndio classificado como classe B, devem ser utilizados os 
extintores de: 
A) Espuma, pó químico seco especial e água pressurizada. 
B) Espuma, pó químico e água pressurizada. 
C) Dióxido de carbono, químico seco especial e água pressurizada. 
D) Espuma, dióxido de carbono e químico seco ou pó químico. 
E) Dióxido de carbono, pó químico e água pressurizada. 

 

47) Conforme a NR 17 – Ergonomia, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender ao(s) seguinte(s) 
requisito(s) mínimo(s) de conforto, EXCETO: 
A) Tecido antibacteriano. 
B) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. 
C) Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. 
D) Borda frontal arredondada. 
E) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 
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48) Assinale o nome que se dá à técnica de análise de riscos, que consiste em identificar os eventos perigosos, suas 
causas, consequências e estabelece medidas de controle: 
A) AAF – Análise da Árvore de Falhas.    D) APE – Análise Preliminar de Eventos. 
B) APR – Análise Preliminar de Riscos.    E) AAE – Análise da Árvore de Eventos. 
C) TIC – Técnica do Incidente Correto. 

 

49) Conforme dispõe a Lei Orgânica de Congonhas, a atividade de administração pública do Poder Público do 
município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, motivação e 
razoabilidade. A moralidade e a razoabilidade serão apuradas com a seguinte finalidade: 
A) Em função da prudência em relação à pessoa. 
B) Para efeito de controle e invalidade, em face dos dados objetivos de cada caso. 
C) Devido a necessidade de publicar atos em órgãos oficiais. 
D) No caso de redução de motivação por força excessiva de jornada de trabalho. 
E) A junção de pessoas como forma de atendimento impessoal. 

 

50) A Lei Orgânica de Congonhas explicita que depende de lei, em cada caso abaixo relacionado, EXCETO: 
A) A instituição e extinção de autarquia e fundação pública. 
B) É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de entidade de sua 

administração indireta. 
C) A criação de subsidiária das entidades mencionadas nos incisos anteriores e sua participação em empresas 

privadas. 
D) É vedada a delegação de poderes aos vereadores para extinção ou transformação de entidade ou autarquia. 
E) Ao município somente é permitido instituir ou manter fundações com a natureza de pessoa jurídica de direito 

público. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

51) “Os grupos frigoríficos JBS e Marfrig suspenderam juntos relações comerciais com mais de 200 fornecedores de 
gado que atuam com alguma irregularidade, social ou ambiental, no Bioma Amazônico, informaram as empresas 
em 20/07/10. O JBS, maior produtor de carne bovina do mundo, e o Marfrig, o segundo do Brasil e também um 
dos maiores participantes no mercado global de carnes, tomaram a decisão após detectarem via satélite que parte 
de seus fornecedores atuava em áreas de preservação indígena ou próximas de desmatamentos.”           (Da Reuters) 
 

Sobre tal fato, analise: 
 

I. A ação é resultado da Lei nº. 3109/2010 aprovada pelo Senado e sancionada pela presidência da República que 
proíbe em território nacional a comercialização de carne com produtores que desmatam áreas da Floresta 
Amazônica. 

II. Um acordo feito com o Ministério Público Federal e o Ministério do Meio Ambiente, sob imposição do 
Greenpeace, fez com que o Marfrig suspendesse 170 fornecedores de sua lista de mais de 2 mil que atuam em 
Mato Grosso e Rondônia, já o JBS cortou de seu cadastro 31 pecuaristas, colocando ainda 1491 em situação de 
“alerta”, enquanto verifica a condição desses criadores de gado nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia e 
Acre. 

III. O avanço da pecuária é tido por especialistas e pelo Ministério do Meio Ambiente como um dos principais 
responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, por isso, um movimento orquestrado por organizações civis vem 
pressionando empresas a não comercializarem com produtores envolvidos nesta prática. 

IV. Além de ações dos frigoríficos, os desflorestamentos decorrentes do avanço da criação de bois na Amazônia vêm 
gerando ações do Governo Federal, como a implantação de um programa para monitorar fazendas de gado do Pará 
– importante criador de gado e um dos estados que mais desmata ao lado do Mato Grosso – pelo Ministério da 
Agricultura e a intensificação da fiscalização na área também pelo Ministério do Meio Ambiente. 

 

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) III, IV  C) I, III   D) II, IV  E) I, IV 

 

52) Ao final deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva, deixa a presidência do Brasil em seu segundo mandato 
consecutivo, assim como seu antecessor Fernando Henrique Cardoso. O primeiro presidente brasileiro a 
ocupar o cargo por dois mandatos consecutivos, segundo a galeria dos presidentes apresentada no site oficial 
do Governo Federal, foi: 
A) Campos Salles.       D) Artur Bernardes. 
B) Floriano Peixoto.     E) Prudente de Morais. 
C) Deodoro da Fonseca. 
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53) O gráfico a seguir mostra os resultados de uma pesquisa realizada pela empresa de serviços online Pingdom, 
baseada em dados da Internet World Stats, que classifica os 20 países que possuem o maior número de 
internautas e suas respectivas populações. Observando o gráfico, analise:  

 

 
 

(Tradução do gráfico para português: Usuários de Internet versus população total. Usuários da Internet. População. China. EUA. 
Japão. Índia. Brasil. Alemanha. Rússia. Reino Unido. França. Nigéria. Coreia do Sul. Turquia. Irã. Itália. Indonésia. Filipinas) 

 

I. Os países que apresentam a maior penetração da internet em relação à sua população são Reino Unido, Coreia do 
Sul, Alemanha, Japão e EUA. 

II. A Ásia possui o maior número de países presentes entre os 20, no entanto todos os continentes se encontram 
representados. 

III. Pelo gráfico, podemos ver os países que apresentam maior potencial de crescimento da internet e, percentual-
mente, a Indonésia lidera esse ranking, já que apenas 12% da população utilizam a internet.  

IV. Podemos afirmar que no Brasil, a internet já alcançou uma penetração superior a 40% da população do país. 
São afirmativas adequadas ao enunciado da questão: 
A) I, II  B) III, IV  C) I, III   D) II, IV  E) II, III 

 

54) “Uma pesquisa divulgada pela Agência Nacional dos Direitos da Infância (Andi), com base em dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que nos últimos quatro anos o número de Conselhos 
Tutelares aumentou 24% no país. No entanto, o texto indica que a falta de estrutura ainda é o principal dos 
problemas dos Conselhos. A pesquisa mostra ainda que o Maranhão é o estado com mais cidades sem Conselhos 
Tutelares: 48 dos 217 municípios não têm o órgão.”                     (Mariana Oliveira, Do G1)  
 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que completa 20 anos em 2010 no Brasil, que órgão é 
o principal responsável por garantir o funcionamento dos Conselhos? 
A) Governo Federal, através do Ministério da Ação Social.  
B) Secretarias de Estado de Assistência Social.  
C) Governo Federal, através do Ministério das Cidades. 
D) Legislativos municipais, estaduais e federal. 
E) Prefeituras municipais.  

  

55) Segundo projeções da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, a expectativa de investimento da 
potência asiática no Brasil, em 2010, deve chegar a US$ 12 bilhões, alçando a condição de maior investidor 
estrangeiro no país. Esse número representa praticamente o dobro dos US$5,7 bilhões, maior investimento de 
2009, por nação, realizado pela: 
A) Inglaterra.  B) Holanda.   C) França.   D) Austrália.   E) África do Sul. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  LLOOCCAAIISS  
 

56) Sobre o município de Congonhas, é correto afirmar que: 
A) Está localizado na região central de Minas, microrregião de Conselheiro Lafaiete a pouco mais de 70km de Belo 

Horizonte. 
B) Possui relevo montanhoso em 95% do seu território, tendo como porção mais ondulada a área ao sul do rio 

Maranhão. 
C) Encontra-se ao norte do Quadrilátero Ferrífero onde pode ser encontrada uma das maiores reservas de minério de 

ferro do mundo. 
D) O clima possui como características as temperaturas amenas ao longo de todo o ano, verão brando e inverno com 

registro médio de temperatura de 15°C pelo menos em um mês do ano. 
E) Faz parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco, com vegetação, em quase sua totalidade, na constituição de 

campos. 
 

57) A expectativa de crescimento econômico do município de Congonhas nos próximos anos vem chamando a 
atenção de todo o estado de Minas Gerais. Sobre sua economia, analise: 
I. A extração de minério de ferro e a produção do aço formam a base da economia de Congonhas que possui 

exploração de ocre, caulim, talco, manganês, entre muitos outros minerais. 
II. A agricultura de Congonhas se baseia na produção do café e do milho, tendo uma organizada cooperativa que visa 

a exportação dos produtos locais. 
III. Devido a qualidade dos produtos, a indústria caseira de alimentos e o artesanato vêm aumentando a produção e já 

fazem parte da economia local. 
IV. Na pecuária, Congonhas possui uma expressiva criação de galináceos que é considerada a mais importante do 

município na área.  
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) III, IV  C) I, III   D) II, IV  E) II, III 

 

58) O destaque econômico de Congonhas atualmente não é novidade em sua história. O município já viveu vários 
ciclos econômicos, dos quais podemos afirmar, EXCETO: 
A) Sua origem remonta o ciclo do ouro, minério que atraiu mineradoras e exploradores para o local, proporcionando 

enriquecimento da população durante longo período. 
B) O município passou por um período crítico na época do ciclo da peregrinação ao Bom Jesus, quando grande parte 

da população vivia o ano todo dos recursos obtidos nos dias da festa. 
C) O ciclo do minério de ferro remonta ao século XX com a construção da primeira mineradora em terrenos de Casa 

de Pedra, pelo industrial dinamarquês, Arn Thun.  
D) As construções da Usiminas e da Cia. Vale do Rio Doce são consideradas o grande marco do ciclo do aço que se 

consolidou na década de 1960, do século XX. 
E) A expectativa é que até 2025 se consolide o ciclo do desenvolvimento tecnológico, que será consequente à 

implantação do Centro Tecnológico de Engenharia da Universidade Federal de São João Del Rei na cidade. 
 

59) Relacione o monumento com suas características:  
 

I. Romaria. 
II. Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. 
III. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 
IV. Museu da Imagem e Memória de Congonhas. 

 

(     ) Apresenta estilo jesuítico e frontispício de Aleijadinho, possuindo uma das maiores naves, sem coluna de 
sustentação, do barroco mineiro.  

(     ) Centro cultural e de eventos do município, possui uma área de 53 mil metros quadrados e já foi abrigo aos 
romeiros pobres que se destinavam a festa do Jubileu em Congonhas. 

(     ) Instalado no antigo casarão dos Fonseca, histórica Rua da Ladeira, possui as galerias dos prefeitos, juízes e mais 
11 notáveis da história da cidade.  

(     ) Mais alta expressão do barroco mineiro com valor artístico inestimável, possui em sua área externa esculturas 
dos doze profetas e das Capelas dos Passos.  

A sequência está correta em: 
A) III, I, IV, II B) II, III, I, IV  C) IV, I, III, II  D) I, III, IV, II  E) III, IV, I, II 

 

60) “Minha Congonhas, terra querida, arte, amor e vida.” Estas são as palavras finais da letra do Hino de 
Congonhas, que teve sua música e orquestração composta por: 
A) José A. de Souza.     D) Rubens Barbieri. 
B) Péricles Rodrigues Reis.     E) Alberto Teixeira dos Santos Filho. 
C) Mauro Hebert Godoy. 


