
  
 

 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Edital n o 04 – Área Administrativa, de 20/2/2014. 
Hospital Universitário Professor Edgard Santos da U niversidade Federal da 
Bahia 
Concurso Público para Provimento de Vagas e Formaçã o de Cadastro de 
Reserva em Empregos Públicos Efetivos de Nível Supe rior e Médio 

 
Cargo 211 

Técnico em Segurança do Trabalho  
 

Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 15h  

 
INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

O som aniquila o silêncio. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 ______________________  

 

É o conjunto de medidas técnicas, médicas e educacionais 
empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando

 

condições inseguras do ambiente de trabalho, quer instruindo 
ou convencionando pessoas na implantação de práticas 
preventivas. A esse conceito é dado o nome de 

 

(A)

 

segurança do trabalho.  
(B)

 

acidente de trabalho.  
(C)

 

incidente de trabalho. 
(D)

 

ciência ocupacional.  
(E)

 

condição ocupacional. 

 

QUESTÃO 27  ______________________  

 

Quanto à atuação dos órgãos na segurança do trabalho, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A)

 

A Defensoria Pública do Trabalho regulamenta toda 
a matéria relacionada à segurança do trabalho no 
âmbito da legislação, além das relações de vínculo 
empregatício. 

(B)

 

A Justiça do Trabalho é a autarquia ligada ao 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para 
assessorar sobre toda a matéria técnica relacionada

 

à segurança do trabalho. 

(C)

 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) atua como 
fiscalizador do cumprimento da legislação de forma 
extrajudicial e judicial. 

(D)

 

A Fundacentro homologa convenções coletivas e 
julga dissídios e ações trabalhistas celetistas. 

(E)

 

O Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) 
funciona em defesa do cidadão, oferecendo justiça 
gratuita. 

 

QUESTÃO 28  ______________________  
 
O acidente em que o trabalhador sofre uma incapacidade 
temporária ou permanente que o impossibilita de retornar ao 
trabalho no mesmo dia ou no dia seguinte ao acontecido, 
podendo ocorrer a morte do trabalhador é denominado 
 
(A) não fatalidade. 
(B) acidente sem afastamento. 
(C) incidente. 
(D) ato inseguro. 
(E) acidente com afastamento. 

 

QUESTÃO 29  ______________________  
 
O acidente que ocorre no percurso da residência para o local 
de trabalho ou vice-versa qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado é 
denominado 
 
(A) acidente interno. 
(B) acidente periférico. 
(C) acidente de trajeto. 
(D) incidente ocasional. 
(E) acidente temporal. 

 

QUESTÃO 30  ______________________  
 
A diminuição, por toda a vida, da capacidade de trabalho em 
razão de um acidente sofrido pelo trabalhador e que resulta em 
redução parcial e permanente da sua capacidade laborativa é 
denominada 
 
(A) incapacidade total permanente. 
(B) incapacidade parcial permanente. 
(C) óbito. 
(D) morbidade. 
(E) letalidade. 

 

QUESTÃO 31  ______________________  
 
Quanto à carteira de trabalho e previdência social (CTPS), é 
correto afirmar que é 
 
(A) dispensada para serviços de natureza temporária. 
(B) dispensada para serviços em áreas rurais. 
(C) obrigatória para empresas em todos os países da 

América Latina. 
(D) obrigatória para exercício de atividade profissional 

por conta própria.  
(E) dispensada em serviços de alta periculosidade. 
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QUESTÃO 32  ______________________  
 
Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a 
partir da constatação de situação de trabalho que caracterize 
risco grave e iminente ao trabalhador. Com base nessa 
informação, é correto afirmar que o embargo é aplicável em 
 
(A) bares e restaurantes em funcionamento. 
(B) farmácias e hospitais em funcionamento. 
(C) obras em funcionamento. 
(D) meios de transporte em operação. 
(E) lojas em funcionamento. 

 

QUESTÃO 33  ______________________  
 
De acordo com a norma regulamentadora (NR) 4, as empresas 
que possuam certa proporção de seus empregados em 
estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de 
risco seja de grau superior ao da atividade principal deverão 
dimensionar os serviços especializados em engenharia de 
segurança e em medicina do trabalho, em função do maior 
grau de risco. Essa proporção é de 
 
(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
(E) 50%. 

 

QUESTÃO 34  ______________________  
 
O técnico em segurança do trabalho e o auxiliar de 
enfermagem do trabalho deverão dedicar, respectivamente, 
quantas horas por dia para as atividades dos serviços 
especializados em engenharia de segurança e em medicina do 
trabalho? 
 
(A) oito horas e oito horas.  
(B) oito horas e seis horas. 
(C) seis horas e oito horas. 
(D) seis horas e quatro horas. 
(E) oito horas e quatro horas. 

 

QUESTÃO 35  ______________________  
 

         
Os símbolos apresentados correspondem a 
 
(A) árvores e guindastes em trânsito. 
(B) árvores e cargas em madeira. 
(C) baixa temperatura e desnível. 
(D) baixa temperatura e cargas suspensas. 
(E) contaminantes e cargas móveis. 

 

QUESTÃO 36  ______________________  
 

 
 
Quanto ao significado dos símbolos apresentados, é correto 
afirmar que são, respectivamente 
 
(A) comando assumido, fim das operações e fim do 

movimento. 
(B) comando assumido, fim do movimento e fim das 

operações. 
(C) fim do movimento, comando assumido, e fim das 

operações. 
(D) fim do movimento, fim das operações, e comando 

assumido. 
(E) fim das operações, comando assumido e fim do 

movimento.   
 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Segundo os manuais de primeiros socorros, o procedimento 

empregado para reestabelecer a respiração natural, caso essa 

tenha cessado (parada respiratória) ou em caso de asfixia é 

conhecido como 
 
(A) controle de ventilação. 
(B) restauração da circulação. 
(C) tratamento de queimadura. 
(D) tratamento de fraturas. 
(E) tratamento de choques elétricos. 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
A perda de sangue ocasionada pelo rompimento dos vasos 
sanguíneos e que quando for intensa o correto é colocar o 
paciente deitado, pois ele poderá apresentar sensação de 
desfalecimento, queda da pressão arterial e mal-estar geral é 
denominada 
 
(A) asfixia. 
(B) insolação. 
(C) hemorragia. 
(D) convulsão. 
(E) intoxicação. 

 

QUESTÃO 39  ______________________  
 
Quanto ao combate a incêndio, é correto afirmar que o extintor 
tipo espuma será usado nos fogos de Classe 
 
(A) C e E. 
(B) A e C. 
(C) B e C. 
(D) B e D. 
(E) A e B. 
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QUESTÃO 40  ______________________  
 
De acordo com a norma regulamentadora (NR) 23, assinale a 
alternativa correta quanto à classificação do fogo. 
 
(A) Classe A - são materiais de fácil combustão com a 

propriedade de queimarem em sua superfície e 
profundidade, e que deixam resíduos, como tecidos, 
madeira, papel, fibras etc. 

(B) Classe B - elementos pirofóricos, como magnésio, 
zircônio e titânio. 

(C) Classe C - são considerados inflamáveis os produtos 
que queimem somente em sua superfície, não 
deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, 
tintas, gasolina etc. 

(D) Classe D - quando ocorrem em equipamentos 
elétricos energizados, como motores, 
transformadores, quadros de distribuição, fios etc. 

(E) Classe E - elementos radioativos. 
 

QUESTÃO 41  ______________________  
 
Tem direito aos benefícios acidentários o 
 
(A) empresário. 
(B) autônomo. 
(C) empregado doméstico.  
(D) facultativo. 
(E) trabalhador rural. 

 

QUESTÃO 42  ______________________  
 
O trabalhador que sofreu um acidente ou foi acometido de 
alguma doença e ficou incapaz para o trabalho por um período 
superior a 15 dias consecutivos recebe o auxílio 
 
(A) fatalidade. 
(B) morbidade. 
(C) doença. 
(D) laboral. 
(E) complementar. 

 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
A doença que se constitui em um risco para veterinários, 
tratadores de animais, entregadores de compras, carteiros, 
exploradores de cavernas e todos aqueles que tenham contato 
com canídeos e felinos não vacinados, morcegos e outros 
mamíferos que mordem. É causada por um vírus e constituída 
por encefalite aguda geralmente fatal, a qual são susceptíveis 
a maioria dos mamíferos é denominada 
 
(A) tuberculose. 
(B) raiva. 
(C) faringite. 
(D) cólera. 
(E) avasan. 

 

QUESTÃO 44  ______________________  
 
A doença transmitida pela mordida do carrapato que pode 
atingir mateiros, lenhadores, carvoeiros, vaqueiros, 

fazendeiros etc. Possui início súbito, com febre, cefaléia, 
calafrios e congestão das conjuntivas. No terceiro dia, pode 
surgir nas extremidades exantema maculopapular que 
rapidamente atinge as palmas da mãos, plantas dos pés e quase 
toda a pele do corpo. Petéquias e hemorragias são comuns e 
apresenta alto índice de mortalidade. O cão, o gambá e o 
cavalo são os principais contribuintes para a manutenção do 
ciclo da doença.  
 
(A) ornitóse. 
(B) clamídias. 
(C) tétano. 
(D) febre maculosa. 
(E) antraz. 

 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
A disciplina científica que trata das normas e especificação de 
projeto é denominada ergonomia 
 
(A) de concepção. 
(B) de correção. 
(C) de conscientização. 
(D) volátil. 
(E) transversa. 

 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
É pilar para a eficiência do processo de ergonomia a (o) 
 
(A) anarquia gerencial. 
(B) assessoria inadequada. 
(C) não participação dos trabalhadores. 
(D) falta de apoio da alta gerência. 
(E) acompanhamento dos resultados e melhorias. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
Os fatores que podem interferir nas características 
psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou 
afetando sua saúde. São denominados riscos 
 
(A) químicos. 
(B) físicos. 
(C) geológicos. 
(D) ergonômicos. 
(E) aleatórios. 

 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
O uso do equipamento de proteção individual (EPI) é 
dispensável na seguinte ocasião(ões): 
 
(A) funilaria: óculos de segurança com proteção lateral 

completa. 
(B) serviços de escritório, calçados com segurança, com 

biqueira de aço. 
(C) solda elétrica: máscara para soldador com filtro de 

luz adequado à intensidade luminosa. 
(D) lavagem de peças: óculos de ampla visão ou 

proteção facial e luvas de PVC neoprene. 
(E) serviços em áreas ruidosas (acima de 85dbA): 

protetores auriculares. 
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QUESTÃO 49  ______________________  
 
É considerado equipamento de proteção individual o (a) 
 
(A) sistema de exaustão. 
(B) enclausuramento de máquinas. 
(C) comando bimanual. 
(D) avental de couro. 
(E) escada com isolamento. 

 

QUESTÃO 50  ______________________  
 
São equipamentos de proteção coletiva 
 
(A) as máscaras. 
(B) as varas isoladas. 
(C) o protetor auricular. 
(D) as botas. 
(E) as luvas. 

 
Área Livre 

 


