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Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Aceitar essa ideia é o primeiro passo para poupar milhares 
de vidas”, alertava o especialista.

Penso nos casos ocorridos no meu círculo de relações 
e de que nunca esqueci. No primeiro ano da escola de 
jornalismo, um colega de sala, Zé Luiz, se matou bebendo 
querosene. Tinha 18 anos, era inteligente, crítico, um tanto 
irônico. Há alguns anos, o filho adolescente de um amigo 
pulou pela janela, deixando-o perplexo por nunca ter visto 
qualquer sinal de que isso poderia acontecer. Também se 
matou, aos 20 anos, a filha de uma jornalista e socióloga 
com quem trabalhei. A história virou filme pelas mãos de sua 
irmã Petra Costa. Lançado em 2012, “Elena” é um mergulho 
profundo nas memórias, sentimentos e questionamentos, 
enfim, em toda complexidade e perpetuidade do suicídio 
de uma pessoa amada. Mais recentemente, me admiro com 
a coragem de uma amiga próxima em busca do equilíbrio 
após o suicídio inesperado do companheiro. Sim, prevenir 
o suicídio é um assunto que interessa. Danem-se os tabus. 

http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/coluna/324253_UMA+EPIDE-
MIA+SILENCIOSA. (Adaptado)

Assinale a alternativa cuja colocação pronominal 
NÃO está de acordo com a norma padrão.

(A) “Mais recentemente, me admiro...”
(B) “No Brasil, estima-se que 25 pessoas...”
(C) “...da visibilidade”, disse-me o psiquiatra...”
(D) “...90% das pessoas que se mataram...”
(E) “Danem-se os tabus.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO 
funciona como adjunto adverbial.

(A) “...entretanto, está muito aquém da mobilização...”
(B) “...entretanto, está muito	aquém	da	mobilização...”
(C) “Em muitos países, programas de prevenção...”
(D)	 “...de	saúde	pública	a	ser	encarado	como	tal.”
(E) “Nos	últimos	vinte	anos, o suicídio cresceu 30%...”

Em “Há alguns anos, o filho adolescente de um 
amigo pulou pela janela...”, a expressão destacada 
funciona sintaticamente como

(A) sujeito.
(B) adjunto adverbial.
(C) objeto direto.
(D) objeto indireto.
(E) adjunto adnominal.

“Na Inglaterra, o número de mortes por suicídio está 
caindo em consequência de um amplo programa de 
tratamento de depressão.”
A estrutura em destaque expressa relação semântica 
de

(A) condição.
(B) modo.
(C) causa.
(D) concessão.
(E) consecução.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

Uma epidemia silenciosa
No Brasil, estima-se que 25 pessoas cometam suicídio por 

dia e a tendência é de crescimento entre jovens

Mônica Tarantino 

A morte do músico Champignon (Luiz Carlos Leão 
Duarte Junior, 35), ex-baixista da banda Charlie Brown Jr, 
registrada pela polícia como suicídio, abriu espaço para o 
tema nas primeiras páginas dos jornais, no noticiário da 
tevê, nas redes sociais.

O interesse no caso de Champignon, entretanto, está 
muito aquém da mobilização e das providências urgentes 
que o tema suscita. Suicídio é um problema de saúde 
pública a ser encarado como tal.

No Brasil, estima-se que 25 pessoas cometam suicídio 
por dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a 
tendência é de crescimento dessas mortes entre os jovens, 
especialmente nos países em desenvolvimento. Nos últimos 
vinte anos, o suicídio cresceu 30% entre os brasileiros com 
idades de 15 a 29 anos, tornando-se a terceira principal 
causa de morte de pessoas em plena vida produtiva no País 
(acidentes e homicídios precedem). No mundo, cerca de um 
milhão de pessoas morrem anualmente por essa causa. A 
OMS estima que haverá 1,5 milhão de vidas perdidas por 
suicídio em 2020, representando 2,4% de todas as mortes.

Em muitos países, programas de prevenção do suicídio 
passaram a fazer parte das políticas de saúde pública. Na 
Inglaterra, o número de mortes por suicídio está caindo 
em consequência de um amplo programa de tratamento 
de depressão. Ações semelhantes protegem vidas nos 
Estados Unidos. Um dos focos desses programas é 
diagnosticar precocemente doenças mentais. De acordo 
com uma recente revisão de 31 artigos científicos sobre 
suicídio, mais de 90% das pessoas que se mataram tinham 
algum transtorno mental como depressão, esquizofrenia, 
transtorno bipolar e dependência de álcool ou outras 
drogas.

No Brasil, porém, persiste a falta de políticas públicas 
para prevenção do suicídio, com o agravo da passagem 
do tempo e do aumento populacional. Em 2006, o governo 
formou um grupo de estudos para traçar as diretrizes de um 
plano nacional de prevenção do suicídio, prometido para 
este ano. O que temos até então é um manual destinado a 
profissionais da saúde. O nome do documento é Prevenção 
do Suicídio - Manual dirigido a profissionais das equipes de 
saúde mental.

Reduzir o suicídio é um desafio coletivo que precisa 
ser colocado em debate. “Nossa resposta não pode ser 
o silêncio. Nossas chances de chegar às pessoas que 
precisam de ajuda dependem da visibilidade”, disse-me o 
psiquiatra Humberto Corrêa para um artigo sobre suicídio 
publicado pela corajosa revista Planeta (Suicídio aumenta 
no Brasil, mas isso poderia ser evitado, edição 421, Outubro 
de 2007). “Uma das nossas tarefas é convencer donas de 
casa, pais, educadores, jornalistas, publicitários, líderes 
comunitários e formadores de opinião de que o debate 
sobre o suicídio não é uma questão moral ou religiosa, mas 
um assunto de saúde pública e que pode ser prevenido. 
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Joana pretende dividir um determinado número de 
bombons entre seus 3 filhos. Sabendo que o número 
de bombons é maior que 24 e menor que 29, e que 
fazendo a divisão cada um dos seus 3 filhos receberá 
9 bombons e sobrará 1 na caixa, quantos bombons 
ao todo Joana possui?

(A) 24.
(B) 25.
(C) 26.
(D) 27.
(E) 28.

Um caminhão tanque estava transportando 
combustível. Em sua primeira parada foi esvaziado  
um terço de seu total, já na segunda parada, foi 
retirado    de combustível do que sobrou. Qual 
era o total de combustível que esse caminhão 
tanque transportava sabendo que depois das duas 
paradas ele ainda continuava com 20.000 litros de 
combustível?

(A) 48.000.
(B) 124.000.
(C) 138.000.
(D) 240.000.
(E) 248.000.

Lúcia é dona de uma pequena loja de roupas e, para 
aumentar as vendas, ela deu um desconto excelente 
em todas as peças da loja. Se ela costumava vender 
em média 40 peças de roupas por dia, e com a 
promoção esse número subiu 30%, quantas peças 
de roupa em média Lúcia passou a vender?

(A) 52.
(B) 50.
(C) 42.
(D) 28.
(E) 12.

Observe a sequência numérica a seguir:
11; 15; 19; 23;...
Qual é o sétimo termo desta sequência?

(A) 27.
(B) 31.
(C) 35.
(D) 37.
(E) 39.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a respeito das expressões destacadas.

(A) Em “Também	se	matou,	aos	20	anos...”	indica	acréscimo	
de informação.

(B) Em “...morrem anualmente por essa causa.”, indica a 
causa das mortes.

(C) Em “No Brasil, porém, persiste a falta...”, indica contraste 
entre ideias.

(D)	 Em	 “...31	 artigos	 científicos	 sobre suicídio...”, indica o 
assunto dos artigos.

(E) Em “...chances de chegar às pessoas...”, funciona como 
objeto indireto.

Em “O interesse no caso de Champignon, entretanto, 
está muito aquém da mobilização...”, a expressão 
destacada estabelece relação semântica de

(A) explicação.
(B) tempo.
(C) condição.
(D) contraste.
(E) consecução.

A alternativa em que há o emprego de pronome 
indefinido é

(A) “...tinham algum transtorno mental...”
(B) “Aceitar essa ideia	é	o	primeiro	passo...”
(C) “...ocorridos no meu círculo de relações...”
(D) “...mas isso poderia ser evitado...”
(E) “...do suicídio, prometido para este ano.”

A expressão destacada que NÃO indica tempo é
(A) “...mortes entre os jovens, especialmente nos países...”
(B) “...Mais recentemente, me admiro com a coragem...”
(C) “...diagnosticar precocemente doenças mentais.”
(D)	 “...O	que	temos	até	então	é	um	manual...”
(E) “...um milhão de pessoas morrem anualmente...”

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a respeito das expressões em destaque.

(A) Em “...pulou pela janela, deixando-o perplexo...”, retoma 
um amigo.

(B) Em “...questionamentos, enfim, em toda complexidade...”, 
expressa causa.

(C) Em “...e socióloga com quem trabalhei.”, funciona como 
objeto indireto.

(D) Em “...de álcool ou outras drogas.”, funciona como 
pronome	indefinido.

(E)	 Em	 “Também	se matou, aos 20 anos...”, não pode ser 
posposto ao verbo.

“No primeiro ano da escola de jornalismo, um colega 
de sala, Zé Luiz, se matou bebendo querosene.”
A oração destacada expressa relação semântica de

(A) concessão.
(B) condição.
(C) tempo.
(D) modo.
(E) proporção.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
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pública	direta	e	indireta.
(D) o sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 

ou	 afim,	 até	 o	 terceiro	 grau,	 de	membro	 do	 Conselho	
de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho 
Consultivo e do Conselho Fiscal.

(E)	 os	que	tiverem	interesse	conflitante	com	a	sociedade.

De acordo com o Regimento Interno, a EBSERH é 
uma

(A)	 empresa	pública	de	direito	público.
(B)	 empresa	pública	de	direito	privado.
(C) sociedade de economia mista.
(D)	 fundação	pública.
(E) empresa privada.

Assinale a alternativa correta. O prazo de duração da 
EBSERH é

(A) de 10 anos.
(B) de 15 anos.
(C) de 05 anos.
(D) indeterminado.
(E) determinado de acordo com cada região.

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

Uma banda lançou 2 músicas para o público votar 
na que mais gostou. Do total de entrevistados, 350 
votaram na música A, 210 votaram na música B e 90 
gostaram e votaram nas duas músicas, A e B. Sendo 
assim, quantos votaram apenas na música B?

(A) 260.
(B) 120.
(C) 110.
(D) 90.
(E) 80.

Em relação à criação de empresas públicas de 
serviços hospitalares, assinale a alternativa correta.

(A) Somente a União poderá autorizar a criação de empresas 
públicas	de	serviços	hospitalares.

(B) Somente o Distrito Federal poderá autorizar a criação de 
empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.

(C) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas 
públicas	de	serviços	hospitalares.

(D) Os Municípios poderão autorizar a criação de empresas 
públicas	de	serviços	hospitalares.

(E) Os Estados e Municípios não poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.

Assinale a alternativa correta.
(A)	 A	 EBSERH	 é	 uma	 empresa	 pública	 de	 direito	 público	

criada pelo Poder Executivo.
(B) A EBSERH terá sede e foro em Brasília e não poderá 

manter escritórios, representações, dependências e 
filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(C) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a 
propriedade da União, do Distrito Federal e dos Estados.

(D) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário.

(E) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à 
saúde,	a	EBSERH	observará	as	orientações	da	Política	
Nacional	de	Saúde,	de	responsabilidade	do	Ministério	da	
Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. Além dos 
impedidos por lei, não podem participar dos órgãos 
da EBSERH:

(A) os que tiverem sido condenados por crime falimentar, de 
sonegação	fiscal,	de	prevaricação,	de	corrupção	ativa	ou	
passiva, de concussão, de peculato, contra a economia 
popular,	 contra	 a	 fé	 pública,	 contra	 a	 propriedade	 ou	
que tiverem sido condenados à pena criminal que vede, 
ainda	que	temporariamente,	o	acesso	a	cargos	públicos.

(B) os declarados falidos ou insolventes.
(C) os declarados inabilitados para cargos de administração 

em empresas sujeitas à autorização, controle e 
fiscalização	 de	 órgãos	 e	 entidades	 da	 administração	

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

De acordo com a Resolução 453/2012, a instituição 
dos Conselhos de Saúde é estabelecida por

(A) decreto legislativo, obedecida a Lei nº 8.142/90.
(B) medida provisória, obedecida a Lei nº 8.142/90.
(C) lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, 

obedecida a Lei nº 8.142/90.
(D) lei estadual somente, obedecida a Lei nº 8.142/90.
(E) lei federal somente, obedecida a Lei nº 8.142/90.

A Seguridade Social encontra-se inserida no título da 
Ordem Social da Constituição Federal e compreende

(A)	 a	Previdência	Social,	a	Saúde	e	a	Educação.
(B)	 a	Previdência	Social,	a	Saúde	e	o	Trabalho.
(C)	 a	Assistência	Social,	a	Educação	e	a	Saúde.
(D) a Assistência Social, a Educação e a Previdência Social.
(E)	 a	Assistência	Social,	a	Saúde	e	a	Previdência	Social.

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o 
Decreto 7.508/2011, são Portas de Entrada às ações 
e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à 
Saúde os serviços

(A) de assistência social.
(B) de atenção primária.
(C) de atenção de urgência e emergência.
(D) de atenção psicossocial.
(E) especiais de acesso aberto.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 21
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Os artigos 163 a 165 da CLT orientam os aspectos 
da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. Na NR-05, existem os parâmetros para 
a organização correta da CIPA. Dentre eles, pode-
se afirmar que

(A) a empresa sempre designará um responsável pelo 
cumprimento dos objetivos da NR-03, podendo ser 
adotados mecanismos de participação dos sindicatos, 
através	de	negociação	coletiva.

(B)	 o	 número	 de	 membros	 titulares	 e	 suplentes	 da	
CIPA, considerando a ordem decrescente de votos 
recebidos, observará obrigatório estabelecido pelo 
sindicato da categoria.

(C) os representantes dos empregados, titulares e 
suplentes, serão eleitos em escrutínio aberto, do 
qual	participem,	obrigatoriamente,	de	filiação	sindical,	
exclusivamente os empregados interessados.

(D) os representantes dos empregadores, titulares e 
suplentes, serão por eles designados e o mandato 
destes membros terá a duração de um ano.

(E) a organização da CIPA será composta de 
representantes do empregador e dos empregados, 
de acordo com o dimensionamento obrigatório 
estabelecido pelo sindicato da categoria.
 

O PAT foi instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril 
de 1976, e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 
de janeiro de 1991, que prioriza o atendimento aos 
trabalhadores de baixa renda. Qual é o significado 
da sigla “PAT”?

(A) Programa de Alimentação do Trabalhador.
(B) Pronto Atendimento ao Trabalhador.
(C) Proteção e Amparo ao Trabalho digno.
(D) Plano Nacional de Assistência ao Trabalhador.
(E) Plano Nacional de Crescimento do Trabalhador.

 

Os artigos 160 e 161 da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) são relativos à inspeção prévia, 
embargos e interdição. A inspeção prévia e a 
declaração de instalações são elementos capazes 
de assegurar que o novo estabelecimento inicie 
suas atividades livre de riscos de acidentes 
e/ou de doenças do Trabalho. Por isso, é 
correto afirmar por que na NR-02

(A) o estabelecimento não precisa comunicar, nem 
solicitar	a	aprovação	do	órgão	regional	do	Ministério	
do	 Trabalho,	 as	 modificações	 substanciais	 nas	
instalações e/ou nos equipamentos de seu(s) 
estabelecimento(s).

(B) a empresa que não atender ao disposto nos itens 
previamente determinados pela NR-23 do Corpo de 
Bombeiros poderá operar com impedimento parcial de 
seu funcionamento.

(C) a empresa poderá encaminhar ao órgão regional do 
Ministério	do	Trabalho	uma	declaração	das	instalações	
do estabelecimento novo, que poderá ser aceita pelo 
referido órgão.

A NR-18 descreve os principais aspectos sobre 
as Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção. Para sua correta 
implantação, fez-se necessária a implementação 
de um Programa, o qual é conhecido pela sigla 
PCMAT. Com base no item 18.3.1. da NR-18, a 
elaboração e o cumprimento do PCMAT nos 
estabelecimentos são obrigatórios a partir de 
quantos trabalhadores da construção civil?

(A) 50 (cinquenta) trabalhadores ou mais.
(B) 100 (cem) trabalhadores ou mais.
(C) 10 (dez) trabalhadores ou mais.
(D) 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou mais.
(E) 20 (vinte) trabalhadores ou mais.

De acordo com a Lei 8.080/1990, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) é constituído

(A)	 pelo	conjunto	de	ações	e	serviços	de	saúde,	prestados	
apenas	 por	 órgãos	 e	 instituições	 públicas	 federais	
da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas	pelo	Poder	Público.

(B)	 pelo	 conjunto	 de	 ações	 e	 serviços	 de	 saúde	 e	
assistência social, prestados apenas por órgãos e 
instituições	públicas	federais	da	Administração	direta	e	
indireta	e	das	fundações	mantidas	pelo	Poder	Público.

(C)	 pelo	 conjunto	 de	 ações	 e	 serviços	 de	 saúde	 e	
assistência social, prestados por órgãos e instituições 
públicas	 federais,	 estaduais	 e	 municipais,	 da	
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas	pelo	Poder	Público.

(D)	 pelo	conjunto	de	ações	e	serviços	de	saúde,	prestados	
por	órgãos	e	instituições	públicas	federais,	estaduais	
e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações	mantidas	pelo	Poder	Público.

(E)	 pelo	conjunto	de	ações	e	serviços	de	saúde,	prestados	
por	órgãos	e	instituições	públicas	federais,	estaduais	
e municipais, da Administração direta e indireta, das 
instituições privadas e das fundações mantidas pelo 
Poder	Público.

Conforme a Lei 8.080/1990 serão criadas as 
comissões intersetoriais, as quais serão de âmbito 
nacional, integradas pelos Ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil, e serão subordinadas

(A)	 à	Conferência	de	Saúde.
(B)	 às	Secretarias	de	Saúde.
(C)	 ao	Conselho	Nacional	de	Saúde.
(D) aos Consórcios Intermunicipais.
(E)	 ao	Ministério	da	Saúde.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 24
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ligado a elas, em especial a de número 01?
(A) XIII - duração do trabalho normal não superior a oito 

horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 
a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

(B)	 VIII	-	é	vedada	a	dispensa	do	empregado	sindicalizado	
a partir do registro da candidatura a cargo de direção 
ou representação sindical e, se eleito, ainda que 
suplente,	até	um	ano	após	o	final	do	mandato,	salvo	
se cometer falta grave nos termos da lei.

(C) XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador 
avulso.

(D) XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 
meio	de	normas	de	saúde,	higiene	e	segurança.

(E) XXVII - proteção em face da automação, na forma da 
lei.

A Delegacia Regional do Trabalho (DRT) possui 
uma série de atribuições conforme descrito na NR-
01. Com base no item 1.4.1, qual dos itens NÃO 
compete à DRT nos limites de sua jurisdição? 
Assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Coordenar, orientar, controlar e supervisionar 
em âmbito nacional as atividades relacionadas à 
Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes do 
Trabalho – CANPAT e ao Programa de Alimentação do 
Trabalhador - PAT.

(B) Embargar obra, interditar estabelecimento, setor de 
serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de 
trabalho, máquinas e equipamentos.

(C)	 Notificar	 as	 empresas,	 estipulando	 prazos,	 para	
eliminação e/ou neutralização de insalubridade;

(D)	 Adotar	 medidas	 necessárias	 à	 fiel	 observância	 dos	
preceitos legais e regulamentares sobre segurança e 
medicina do trabalho.

(E) Impor as penalidades cabíveis por descumprimento 
dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança 
e medicina do trabalho.
 

As Convenções Internacionais do Trabalho 
são normas editadas pela OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) e traçam diretrizes a 
serem observadas pelos países membros. Quando 
o Brasil (país membro) se obriga a cumprir uma 
Convenção Internacional do Trabalho?

(A) Após a edição de nova Constituição Federal, aprovando 
a PEC (Proposta de Emenda Constitucional).

(B)	 Após	a	ratificação	da	Convenção,	através	de	Decreto	
Legislativo (Ato Normativo) do Congresso Nacional.

(C) Após a aprovação das Câmaras Municipais no 
Congresso Nacional (vereadores, deputados e 
senadores).

(D) Após a Convenção ser revogada pelo(a) Presidente 
da	República.

(E) Após aprovada em Convenção do sindicato dos 
Técnicos	de	Segurança	do	Trabalho.
 

(D) todo empreendimento novo ou reformado, antes de 
iniciar suas atividades, obrigatoriamente terá suas 
instalações vistoriadas e aprovadas, após encaminhar 
seus projetos de instalação ao órgão regional do 
Ministério	do	Trabalho.

(E) o órgão municipal em conjunto com a vigilância 
Sanitária e o Corpo de Bombeiros, após realizar a 
inspeção	prévia,	emitirá	o	Alvará	de	Funcionamento,	
conhecido	como	–	CAI	–	Certificado	de	Aprovação	de	
Instalações.

A Portaria nº 3214/1978 tem passado por 
constantes modificações, e várias NR’s (Normas 
Regulamentadoras) foram emitidas e atualizadas. 
Inicialmente, eram 28 normas e, agora, já são 36. 
Relacione o número à norma específica.

(A)	 NR-29:	 Segurança	 e	 Saúde	 no	 Trabalho	 Portuário;	
NR- 34: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria	da	Construção	e	Reparação	Naval;	NR-32:	
Trabalho em Altura.

(B)	 NR-36:	 Segurança	 e	 Saúde	 no	 Trabalho	 em	
Empresas de Abate e Processamento de Carnes e 
Derivados;	NR-	32:	Segurança	e	Saúde	no	Trabalho	
em	Estabelecimentos	de	Saúde;	NR-30:	Segurança	e	
Saúde	no	Trabalho	Aquaviário.

(C)	 NR-30:	Segurança	 e	Saúde	no	Trabalho	Aquaviário;	
NR-	33:	Segurança	e	Saúde	no	Trabalho	em	Espaços	
Confinados;	NR-29:	Segurança	e	Saúde	no	Trabalho	
em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e 
Derivados.

(D) NR- 35: Trabalho em Altura; NR- 34: Condições e Meio 
Ambiente	 de	Trabalho	 na	 Indústria	 da	Construção	 e	
Reparação	 Naval;	 NR-32:	 Segurança	 e	 Saúde	 no	
Trabalho Aquaviário.

(E)	 NR-31:	 Segurança	 e	 Saúde	 no	 Trabalho	 na	
Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal 
e	Aquicultura;	NR-36:	Segurança	e	Saúde	no	Trabalho	
em Empresas de Abate e Processamento de Carnes 
e	Derivados;	NR-29:	Segurança	e	Saúde	no	Trabalho	
em	Espaços	Confinados.

A Lei nº 8.231/1991 dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social. O parágrafo 
1º do artigo 20 desta Lei estabelece que não são 
consideradas como doença do trabalho, EXCETO

(A) a doença degenerativa.
(B) a inerente a grupo etário.
(C) o acidente de trajeto.
(D) a que não produza incapacidade laborativa.
(E) a doença endêmica adquirida por segurado 

habitante de região em que ela se desenvolva, salvo 
comprovação	 de	 que	 é	 resultante	 de	 exposição	 ou	
contato direto determinado pela natureza do trabalho.
 

As NR’s (Normas Regulamentadoras) têm sua 
existência jurídica assegurada, em termos 
constitucionais, no artigo 7º da “Novel Carta 
Magna”. Qual inciso encontra-se diretamente 

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
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para prevenção de infortúnios de trabalho”. A NR-
03 trata destes assuntos: embargo e interdição, 
que são medidas a serem adotadas pelos 
representantes do Ministério do Trabalho. Sobre 
isso, assinale a alternativa correta.

(A) A interdição implica obrigatoriamente na paralisação 
total	 do	 estabelecimento	 fiscalizado	 por	 um	 período	
não inferior a 7 dias.

(B) O embargo implica a paralisação total ou parcial da 
obra; e considera-se obra todo e qualquer serviço de 
engenharia de construção, montagem, instalação, 
manutenção ou reforma.

(C) Embargo e interdição são medidas de caráter educativo 
rotineiro, adotadas a partir da constatação de situação 
de não-conformidade ocupacional observada na 
atividade do trabalhador.

(D) Durante a paralisação decorrente da imposição de 
interdição ou embargo, os empregados devem ser 
dispensados de suas atividades e compensar as horas 
paradas futuramente para receber os salários como se 
estivessem em efetivo exercício.

(E) Durante a vigência da interdição ou do embargo, 
podem ser desenvolvidas atividades necessárias à 
correção da situação de grave e iminente risco, desde 
que	 realizadas	 em	 até	 24	 horas	 após	 a	 notificação	
oficial.

A NR-07 tem sua existência jurídica assegurada 
nos artigos 168 e 169 da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Segundo o item 7.4.1 do PCMSO, 
são exames médicos obrigatórios:

(A) somente o admissional, o periódico e o demissional.
(B) somente o de retorno ao trabalho, e de mudança de 

função.
(C) somente o admissional e o demissional.
(D) o admissional, o periódico, o demissional, o de retorno 

de	férias	e	o	de	mudança	de	função.
(E) o demissional, o admissional, o periódico, o de 

mudança de função e o de retorno ao trabalho.

O Capítulo V do Título II da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) fala da segurança e da 
medicina do trabalho. Relacione as “seções” do 
Capítulo V da CLT com as respectivas NR (Normas 
Regulamentadoras) emitidas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego.

I. Seção V: das medidas preventivas de 
medicina do trabalho.

II. Seção X: do movimentação, armazenagem 
e manuseio de materiais.

III. Seção XIV: da prevenção da fadiga.

IV. Seção XVI: das penalidades.

Assinale a alternativa que apresenta a relação 
correta.

O artigo 162 da CLT orienta o item 4.17.1 da NR-
04 que estabelece regras para o registro dos 
SEESMT (Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho) junto 
ao órgão regional do Ministério do Trabalho e 
Emprego, e se dará através de requerimento que 
apresentará os seguintes dados:

(A)	 nome	 dos	 trabalhadores	 da	 empresa;	 número	
de	 matrícula	 dos	 profissionais	 na	 Secretaria	 de	
Segurança	e	Medicina	do	Trabalho	do	MTE;	número	
de empregados da requerente e grau de risco das 
atividades,	 por	 estabelecimento;	 especificação	 dos	
turnos de trabalho, por estabelecimento; e horário de 
trabalho	dos	profissionais	dos	Serviços	Especializados	
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho.

(B)	 nome	 dos	 profissionais	 integrantes	 dos	 Serviços	
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho; dados de cadastro da empresa 
no	cartão	CNPJ;	número	de	empregados	da	requerente	
registrados	no	PAI,	por	estabelecimento;	especificação	
dos turnos de trabalho, por estabelecimento; e 
horário	 de	 trabalho	 dos	 profissionais	 dos	 Serviços	
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho.

(C)	 nome	 dos	 profissionais	 integrantes	 dos	 Serviços	
Especializados em Engenharia de Segurança e 
em	 Medicina	 do	 Trabalho;	 número	 de	 empregados	
da requerente e grau de risco das atividades, por 
estabelecimento;	 especificação	 dos	 turnos	 de	
trabalho, por estabelecimento; e horário de trabalho 
dos trabalhadores da empresa.

(D)	 nome	 dos	 profissionais	 integrantes	 dos	 Serviços	
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina	 do	 Trabalho;	 número	 de	 CNAE;	 número	
de empregados da requerente e grau de risco das 
atividades,	 por	 estabelecimento;	 especificação	 dos	
turnos de trabalho, por estabelecimento; e horário de 
trabalho dos trabalhadores da empresa.

(E)	 nome	 dos	 profissionais	 integrantes	 dos	 Serviços	
Especializados em Engenharia de Segurança e 
em	 Medicina	 do	 Trabalho;	 número	 de	 registro	 dos	
profissionais	na	Secretaria	de	Segurança	e	Medicina	
do	 Trabalho	 do	 MTE;	 número	 de	 empregados	 da	
requerente e grau de risco das atividades, por 
estabelecimento;	 especificação	 dos	 turnos	 de	
trabalho, por estabelecimento; e horário de trabalho 
dos	 profissionais	 dos	 Serviços	 Especializados	 em	
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
 

O artigo 161 da CLT estabelece que “O Delegado 
Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico 
do serviço competente que demonstre grave e 
iminente risco para o trabalhador, poderá interditar 
estabelecimento, setor de serviço, máquina ou 
equipamento, ou embargar obra, indicando na 
decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência 
exigir, as providências que deverão ser adotadas 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35
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QUESTÃO 42

(A) I = NR-07; II = NR-11; III = NR-17; IV = NR-28.
(B) I = NR-09; II = NR-11; III = NR-03; IV = NR-04.
(C) I = NR-06; II = NR-12; III = NR-17; IV = NR-04.
(D) I = NR-07; II = NR-12; III = NR-09; IV = NR-28.
(E) I = NR-07; II = NR-11; III = NR-03; IV = NR-04.

 

Os artigos 164 e 165 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) direcionam a composição e desenvolvimento 
da CIPA. Com base na NR-05, verifique os aspectos de funcionamento da CIPA estabelecido nessa NR e assinale 
a alternativa INCORRETA.

(A) As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado.
(B) A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com seu próprio calendário previamente estabelecido.
(C)	 As	atas	das	reuniões	deverão	ser	protocoladas	no	órgão	regional	do	Ministério	do	Trabalho	e	Emprego,	até	10	dias	após	

sua realização.
(D)	 Reuniões	extraordinárias	deverão	ser	 realizadas	quando:	houver	denúncia	de	situação	de	 risco	grave	e	 iminente	que	

determine aplicação de medidas corretivas de emergência; ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal; ou houver solicitação 
expressa de uma das representações.

(E) As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para todos os membros. 
 

A Seção IV que se encontra no Capítulo V do Título II da CLT possui artigos que nos orientam a respeito do 
equipamento de proteção individual (EPI). Assim, as responsabilidades do empregador, segundo a NR-06, quanto 
aos EPIs são:

(A) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso inadequado, e responsabilizá-lo pela falta de higienização, conservação e 
substituição.

(B) adquirir o adequado ao risco de cada atividade e não exigir seu uso nos ambientes de trabalho.
(C) comunicar ao MTE qualquer regularidade observada, registrando a informação e o seu fornecimento ao fornecedor do EPI.
(D)	 fornecer	 ao	 trabalhador	 somente	 o	 aprovado	 pelo	 órgão	 nacional	 competente	 em	matéria	 de	 segurança	 e	 saúde	 no	

trabalho.
(E) sempre responsabilizar o trabalhador pela higienização e manutenção periódica.

 
Analisando as diferentes substâncias químicas constantes na tabela a seguir, a qual é baseada no anexo nº 11 da 
NR-15, responda as questões de nº 41 a 44, identificando a quais grupos as substâncias podem pertencer.

 

Quais são as substâncias que podem ser agrupadas como substância de efeito rápido e que podem ser absorvidas 
pela pele (por via cutânea)?

(A) I, III, VI e VIII.
(B) Apenas VII e III.
(C) Todas com grau de insalubridade máximo.
(D) II, IV, V e VII.
(E) Apenas IV e V.

 

Quais são as substâncias desta tabela que podem ser agrupadas como asfixiantes simples?
(A) Apenas IV e V.
(B) Apenas III e VI.
(C) Apenas VIII e II.
(D) I, III, VI e VII.
(E) Todas, exceto IV e V.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

www.pciconcursos.com.br
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Quais são as substâncias de ação generalizada 
sobre o organismo e que podem ser absorvidas 
por via cutânea?

(A) Todas com grau de insalubridade máximo.
(B) Todas, exceto IV e V.
(C) II, IV, VI e VIII.
(D) Apenas I e VI.
(E) I, III, V e VII.

 

Quais são as substâncias que podem ser 
agrupadas como substância de efeito rápido sem 
serem absorvidas pela pele (por via cutânea)?

(A) II, IV, V e VIII.
(B) Todas, exceto IV e V.
(C) Apenas II e VIII.
(D) Todas com grau de insalubridade máximo.
(E) Apenas IV e V.

 

Responda as questões de nº 45 e 46, interpretando 
as seguintes informações:
Sabe-se que, em indústrias químicas, pode-se 
trabalhar com uma ou várias substâncias ao 
mesmo tempo em seu processo fabril. Em uma 
determinada avaliação de campo, você encontrou 
os seguintes agentes e suas respectivas 
concentrações:

 

Ainda verificando cada agente de forma individual, 
determine para qual(is) dele(s) o nível de ação foi 
ultrapassado, conforme orienta o item 9.3.6.2 da 
NR-09.

(A) Para os agentes X1 e X3.
(B) Somente para o agente X3.
(C) Somente para o agente X2.
(D) Para os agentes X1 e X2.
(E) Para os agentes X2 e X3.
 

Verifique de forma individual os agentes X1, X2 
e X3 e calcule o índice de exposição de cada um 
deles respondendo se a exposição individual é 
insalubre ou não.

(A) X1 = insalubre; X2 = insalubre; X3 = insalubre.
(B) X1 = insalubre; X2 = insalubre; X3 = salubre.
(C) X1 = salubre; X2 = salubre; X3 = salubre.
(D) X1 = salubre; X2 = insalubre; X3 = insalubre.
(E) X1 = salubre; X2 = salubre; X3 = insalubre.
 

Considerando os efeitos combinados dos agentes 
X1 e X2, calcule o valor da dose combinada 
(D), verifique se este composto X1X2 é salubre 
ou insalubre e se seu nível de ação (NA) foi 
ultrapassado (sim ou não).

(A) D = 0,874; X1X2 = insalubre; NA = não.
(B) D = 0,874; X1X2 = salubre; NA = sim.
(C) D > 1; X1X2 = insalubre; NA = sim.
(D) D > 1; X1X2 = salubre; NA = não.
(E) D < 1; X1X2 = salubre; NA = não.

 

A NR-10 tem sua existência jurídica na Seção IX 
do Capítulo V do Título II da CLT, especificamente 
nos artigos 179 a 181. Esta NR (Norma 
regulamentadora) objetiva a implementação de 
medidas de controle e sistemas preventivos, 
de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores expostos (direta ou indiretamente) 
aos riscos com eletricidade. Qual é o limite de 
carga instalada que os estabelecimentos devem 
obrigatoriamente constituir e manter no Prontuário 
de Instalações Elétricas em conformidade com o 
item 10.2.4 da NR vigente?

(A) Estabelecimentos com carga instalada superior 65 kV.
(B) Estabelecimentos com carga instalada superior 75 kV.
(C) Estabelecimentos com carga instalada superior 75 

kW.
(D) Estabelecimentos com carga instalada superior 55 

kW.
(E) Estabelecimentos com carga instalada superior 55 kV.

 

Segundo o anexo nº 1 da NR-15 (Atividades e 
Operações Insalubres), o item 7 determina que: 
“atividades ou operações que exponham os 
trabalhadores a níveis de ruído, contínuo ou 
intermitente, superiores a “X” dB(A), sem proteção 
adequada, oferecerão risco grave e iminente”.  
Qual é o valor de “X” descrito neste item da 
legislação vigente?

(A) X = 80.
(B) X = 85.
(C) X = 130.
(D) X = 120.
(E) X = 115.

Os artigos 194 e 195 da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) determinam o percentual de cada 
adicional a ser pago em atividade e operações 
insalubres e perigosas. Quais são os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente (NR-15 e NR-
16 respectivamente)?

(A) 10%, 20% e 30% para a insalubridade; e 30 % para a 
periculosidade.

(B) 20%, 30% e 40% para a insalubridade; e 30 % para a 
periculosidade.

(C) 20%, 30% e 40% para a insalubridade; e 40 % para a 

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48
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periculosidade.
(D) 10%, 20% e 40% para a insalubridade; e 30 % para a 

periculosidade.
(E) 10%, 20% e 30% para a insalubridade; e 40 % para a 

periculosidade.


