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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é possível afirmar que
(A)
uma condição para não se dialogar em tempos de crise
financeira é estar estressado.
(B)
o dinheiro só não é o principal motivo de briga entre
casais quando as coisas estão financeiramente bem.
(C)
quando a situação financeira está comprometida dentro
de um lar, nem mesmo com esforço por parte de ambos,
é possível contornar as brigas.
(D)
mundialmente, somente metade da população de casais
se preocupa com os gastos do cônjuge.
(E)
o diálogo frequente não é um bom caminho para resolver
a situação financeira quando a grana é pouca.

Dinheiro lidera os motivos de brigas entre casais no País
Quando o orçamento está curto, conversar com frequência
sobre o assunto é uma boa saída para você sentir que está
no controle da situação
Mesmo quando as finanças vão bem, dinheiro é o
principal motivo de briga entre casais. Se as contas andam
apertadas, então, o terreno é propício para que ambos
descontem suas ansiedades um no outro. Mas, com um
pouquinho de esforço, dá pra lidar com essa parte chata
da vida a dois e barrar as brigas antes mesmo que elas
comecem. Em primeiro lugar, é importante que o casal fale
a mesma língua quando se trata de dinheiro (na próxima
página, montamos um teste para vocês avaliarem se estão
mesmo alinhados). Pesquisa mundial feita recentemente
mostrou que 72% dos casais se preocupam com os gastos
do parceiro. Se um se sacrifica para economizar, e o outro
torra a grana, problemas à vista.
Quando o orçamento está curto, conversar com
frequência sobre o assunto é uma boa saída para você sentir
que está no controle da situação. Só fique esperto para
bater este papo no momento certo. “Nunca tente conversar
se você estiver muito estressado com suas contas”, sugere
o consultor financeiro Jill Gianola. Em vez disso, procure
uma hora em que os dois estejam calmos e sem distração.
É importante que o casal esteja alinhado nas decisões
de com o quê gastar, como economizar e quanto investir. Se
apenas um exerce controle sobre as finanças, o outro pode
acabar se sentindo excluído e impotente. É bacana que
vocês decidam juntos quem paga o quê – e como. A renda
de vocês é unificada ou cada um tem sua conta separada no
banco? Vocês consultam um ao outro antes de fazer uma
aquisição que comprometa o orçamento da casa? Quem é
o responsável pelas contas? Se vocês estão se entendendo
do jeito que está, ótimo. Mas, de qualquer forma, a regra
de ouro pra não rolar estresse é não esconder do parceiro
nenhum tipo de gasto.
Brigas sobre dinheiro são um dos principais motivos
que levam um casal ao divórcio. Se você e seu companheiro
não conseguem falar sobre o assunto sem que isso vire um
pé de guerra, e isso está colocando seu relacionamento em
risco, pense em procurar ajuda. Um consultor financeiro
pode dar dicas de como administrar as finanças, enquanto
uma terapia de casal pode ajudar os dois a resolverem certas
diferenças. O segredo é conversar, ter comprometimento
e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu
controle. Pensamento positivo: se vocês souberem lidar
com problemas financeiros, isso significa que terão jogo de
cintura para enfrentar outras situações difíceis – e sairão
dessa fortalecidos.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Assinale a alternativa em que o “se” destacado NÃO
introduz uma oração adverbial.
“Se apenas um exerce controle sobre as finanças, o
outro pode acabar se sentindo excluído e impotente.”
“Em primeiro lugar, é importante que o casal fale a
mesma língua quando se trata de dinheiro.”
“Nunca tente conversar se você estiver muito estressado
com suas contas.”
“Se você e seu companheiro não conseguem falar sobre
o assunto sem que isso vire um pé de guerra, e isso
está colocando seu relacionamento em risco, pense em
procurar ajuda...”
“Pensamento positivo: se vocês souberem lidar com
problemas financeiros, isso significa que terão jogo de
cintura...”

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa em que NÃO há dígrafo na
palavra.
(A)
Terreno.
(B)
Pouquinho.
(C)
Estresse.
(D)
Cumprimento.
(E)
Briga.
QUESTÃO 04
Em “... com um pouquinho de esforço, dá pra lidar
com essa parte chata da vida a dois e barrar as
brigas antes mesmo que elas comecem.”, a palavra
em destaque
(A)
encontra-se grafada adequadamente de acordo com a
norma padrão-culta da língua.
(B)
é uma conjunção que indica finalidade.
(C)
é a forma coloquial da preposição “para”.
(D)
poderia ser omitida na expressão sem que houvesse
qualquer prejuízo no sentido.
(E)
encontra-se entre a contração da preposição + artigo
(de+a) e o verbo.

Texto adaptado – Fonte: http://www.meionorte.com/noticias/jornais-e-revistas/dinheiro-lidera-os-motivos-de-brigas-entre-casais-no
-pais-86284.html
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QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

Assinale a alternativa cuja grafia da palavra esteja
adequada.
Administrassão.
Orssamento.
Conpanheiro.
Pesquiza.
Ansiedade.

(D)
(E)

dos casais...” (sujeito).
“Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72%
dos casais...” (verbo de ligação).
“Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que
72%...” (verbo intransitivo).
“Pesquisa mundial feita recentemente...” (locução
verbal).

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Em “O segredo é conversar, ter comprometimento e
não culpar o outro por fatores que estão fora de seu
controle.”, a vírgula foi empregada para
separar o aposto.
marcar inversão do adjunto.
separar elementos de mesmo nível sintático.
separar oração explicativa.
dar ênfase à oração que a antecede.

QUESTÃO 11
Quando calculamos 72% de uma quantidade de 300,
qual é o valor encontrado?
(A)
124
(B)
178
(C)
196
(D)
210
(E)
216

QUESTÃO 07
Em “Em vez disso, procure uma hora...”, o verbo em
destaque
(A)
indica uma sugestão para uma possível ação.
(B)
indica que uma ação foi concretizada.
(C)
indica a certeza de um fato prestes a acontecer.
(D)
está no futuro do presente do indicativo.
(E)
não indica qualquer ação, pois é verbo de estado.  

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “isso significa que terão jogo de cintura
para enfrentar outras situações difíceis...”,
morfologicamente, as palavras em destaque são,
respectivamente,
(A)
pronome, substantivo
(B)
conjunção, adjetivo.
(C)
numeral, substantivo.
(D)
pronome, adjetivo.
(E)
adjetivo, pronome.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em um determinado sábado, dois filmes iam estrear
no cinema. A sala que ia passar o filme X tem
capacidade para 60 pessoas, e a sala que ia passar
o filme Y tem capacidade para 150 pessoas. Neste
sábado, compareceram para assistir a um dos filmes
70 pessoas. Sendo assim, o que podemos com
certeza afirmar?
Todos foram assistir ao filme Y.
Pelo menos 10 pessoas assistiram ao filme X.
Pelo menos 10 pessoas assistiram ao filme Y.
Exatamente 10 pessoas assistiram ao filme Y.
Metade das pessoas assistiram ao filme X.

QUESTÃO 13
Considere a sequência:

10; 13; 16; 19; 22;...

QUESTÃO 09
Em “‘Nunca tente conversar se você estiver muito
estressado com suas contas’”, as aspas foram
empregadas no texto
(A)
para apresentar um pensamento do autor do texto.
(B)
para indicar uma ironia do autor do texto.
(C)
para indicar uma ironia do consultor financeiro.
(D)
para indicar uma citação.
(E)
para realçar uma informação considerada importante.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o sétimo termo desta sequência?
25
26
27
28
29

QUESTÃO 14
Quatro quilos de açúcar serão divididos igualmente
em cinco potes. Quanto de açúcar cada pode
receberá?
(A)
0,6 kg
(B)
0,8 kg
(C)
0,9 kg
(D)
0,95 kg
(E)
1,1 kg

QUESTÃO 10
“Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que
72% dos casais se preocupam com os gastos do
parceiro.”
Com relação ao excerto acima, verifique a função
sintática da palavra ou expressão destacada e
assinale a alternativa que apresenta a análise correta
de acordo com a sugestão entre parênteses a seguir.
(A)
“Pesquisa mundial feita recentemente...” (núcleo do
sujeito).
(B)
“Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72%
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QUESTÃO 15
Um mercado vende duas marcas diferentes de leite e
fez uma pesquisa para saber qual das duas marcas
os consumidores preferiam comprar. Sabendo que
todos os entrevistados optaram por pelo menos
uma das duas marcas, que 70% dos entrevistados
votaram na marca A e que 60% votaram na marca B.
Então qual é a porcentagem de entrevistados que
votaram nas duas marcas, A e B?
(A)
30%
(B)
25%
(C)
20%
(D)
19%
(E)
15%

QUESTÃO 19
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7. 661, de 28 de dezembro
de 2011, a Diretoria reunir-se-á, ordinariamente,
_______________ e, extraordinariamente, sempre que
convocada pelo Presidente da EBSERH, deliberando
com a presença da maioria de seus membros.
(A)
uma vez por mês
(B)
duas vezes por mês
(C)
uma vez por semana
(D)
duas vezes por semana
(E)
três vezes por mês

QUESTÃO 20
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas de acordo com o Regimento
Interno Revisado da EBSERH. Compete ao Conselho
de Administração opinar e submeter à aprovação do
Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do
Ministro de Estado da Educação:

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro
de 2011, a integralização do capital social da EBSERH
será realizada com recursos oriundos de dotações
consignadas no orçamento _______________, bem
como pela incorporação de qualquer espécie de
bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
da União
dos Estados
dos Municípios
dos Estados e Municípios
do Distrito Federal

QUESTÃO 17
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro
de 2011, o regime de pessoal permanente da EBSERH
será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, e legislação complementar, condicionada a
contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos, observadas as
normas específicas editadas ___________________.
(A)
pela Diretoria Executiva
(B)
pelo Conselho Fiscal
(C)
pelo Ministério da Saúde
(D)
pelo Conselho Consultivo
(E)
pelo Conselho de Administração

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

relatórios de administração e demonstrações
contábeis anuais da Ebserh.

II.

propostas de destinação de resultados e
eventuais lucros.

III.

propostas de criação de subsidiárias.

IV.

propostas de dissolução, cisão, fusão ou
incorporação que envolvam a Ebserh.

Apenas II, III e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 18
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro
de 2011, o órgão de orientação superior da EBSERH
é o Conselho de Administração, composto por
nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado
______________.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da Saúde
da Educação
do Esporte
da Cultura
do Trabalho e Emprego
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 23
Nos termos da Lei nº 8.142/1990, preencha a lacuna
e assinale a alternativa correta. A Conferência de
Saúde reunir-se-á a cada _________________ com
a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde
nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta
ou pelo Conselho de Saúde.
(A)
trinta dias
(B)
seis meses
(C)
quatro anos
(D)
um ano
(E)
noventa dias

QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s) de acordo com a Constituição
Federal.

I.

A assistência à saúde não é livre à iniciativa
privada.

II.

As instituições privadas não poderão
participar de forma complementar do
sistema único de saúde.

III.

É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28
de junho de 2011, a cada _______, o Ministério da
Saúde consolidará e publicará as atualizações
da Relação Nacional de Ações e Serviços de
Saúde - RENASES.
(A)
dois anos
(B)
três meses
(C)
seis meses
(D)
um ano
(E)
cinco anos

É absolutamente vedada a participação
direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no
País.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas IV.
Apenas III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 22
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas de acordo com a Lei Orgânica
da Saúde - Lei nº 8.080/1990. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu
âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

I.

promover a articulação da política e dos
planos de saúde.

II.

realizar pesquisas e estudos na área de
saúde.

III.

definir as instâncias e mecanismos de
controle e fiscalização inerentes ao poder
de polícia sanitária.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 25
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho
Nacional da Saúde, as vagas de conselheiros dos
Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas
em _______ a entidades representativas dos
trabalhadores da área de saúde.
(A)
10%
(B)
25%
(C)
30%
(D)
45%
(E)
50%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
De acordo com a NR-25: Resíduos Industriais, com
relação à disposição dos resíduos industriais no
ambiente, assinale a alternativa correta.
(A)
Os resíduos de risco biológico podem ser dispostos
sem tratamento no solo, mesmo que contaminem as
águas subterrâneas.
(B)
Os resíduos industriais devem ter destino adequado,
sendo considerado adequado qualquer tipo de
disposição no ambiente de trabalho, desde que longe
dos trabalhadores.
(C)
Os rejeitos biológicos devem ser dispostos conforme
legislação específica da Comissão Nacional de
Rejeitos Biológicos e da Saúde Pública – CNRBSP.
(D)
Os resíduos industriais devem ter destino adequado,

fomentar, coordenar e executar programas
e projetos estratégicos e de atendimento
emergencial.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II e IV.
Apenas II e III.
I, II, III e IV.
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(E)

sendo proibido o lançamento ou a liberação no
ambiente de trabalho de quaisquer contaminantes
que possam comprometer a segurança e saúde dos
trabalhadores.
Os rejeitos radioativos podem ser dispostos sem
tratamento no solo, mesmo que contaminem as águas
subterrâneas.

QUESTÃO 29
De acordo com a NR-1: Disposições Gerais, cabe ao
empregado algumas responsabilidades. Assinale
a alternativa que apresenta uma responsabilidade
que cabe ao empregado.
(A)
Usar o EPI fornecido pelo empregador.
(B)
Impedir que representantes dos trabalhadores
acompanhem a fiscalização dos preceitos legais
e regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho.
(C)
Determinar os procedimentos que devem ser
adotados, sempre que acontecer um acidente fatal
relacionado ao trabalho.
(D)
Usar o EPI fornecido pelo empregador somente se o
EPI ficar bem confortável para a execução das tarefas.
(E)
Copiar ordens de serviço de grandes empresas,
sempre que o empregado pertencer a uma empresa
pequena, adaptando-as para sua empresa.

QUESTÃO 27

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

A NR-32: Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde tem por finalidade estabelecer
as diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção à segurança e à saúde dos
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como
daqueles que exercem atividades de promoção
e assistência à saúde em geral. Essa NR, no
item 3.5 e seus sub-itens, estabelece as normas
para coleta, armazenamento, acondicionamento,
transporte e disposição dos resíduos gerados.
Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
A segregação dos resíduos deve ser realizada, mas
não obrigatoriamente, no local onde são gerados.
Os recipientes existentes nas salas de cirurgia e de
parto necessitam de tampa para vedação, para evitar
contaminação, sendo que um parto não se inicia sem
a tampa de vedação em todos os recipientes.
Em todos os serviços de saúde deve existir local
apropriado para o armazenamento externo dos
resíduos, porém, se os resíduos demorarem muito
para serem recolhidos pelo sistema de coleta externa,
eles podem ser dispostos embaixo de uma árvore.
Em todos os serviços de saúde, deve existir local
apropriado para o armazenamento externo dos
resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de
coleta externa.
O transporte manual do recipiente de segregação
deve ser realizado de forma que exista o contato do
mesmo com outras partes do corpo.

QUESTÃO 30
A NR-25: Resíduos Industriais trata da correta
disposição dos resíduos industriais no ambiente.
Sobre essa NR, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

QUESTÃO 28
De acordo com a NR-23: Proteção contra
Incêndios, a evacuação dos locais de trabalho
deve ser realizada com rapidez e segurança em
caso de emergência. Neste contexto, dentre as
recomendações das aberturas, saídas e vias de
passagem, está a seguinte recomendação:
(A)
avisos sonoros, indicando a direção da saída, deverão
ser colocados somente após a ocorrência do terceiro
incêndio.
(B)
as saídas devem estar claramente assinaladas e
indicando a direção do elevador, que deverá ser
tomado imediatamente, independente da situação.
(C)
as aberturas deverão estar assinaladas somente após
dois sinistros registrados.
(D)
as saídas de emergência podem ser equipadas com
dispositivos de travamento que permitam fácil abertura
do interior do estabelecimento.
(E)
as saídas devem ser assinaladas, com símbolos
apropriados, somente após a ocorrência do primeiro
incêndio.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

A empresa deve buscar a redução da
geração de resíduos por meio da adoção
das melhores práticas tecnológicas e
organizacionais disponíveis.

II.

Os resíduos de risco biológico podem ser
dispostos sem tratamento algum, pois são
de natureza orgânica.

III.

Os trabalhadores envolvidos em atividades
de coleta, manipulação, acondicionamento,
armazenamento, transporte, tratamento
e disposição de resíduos devem ser
capacitados pela empresa, de forma
continuada, sobre os riscos envolvidos
e as medidas de controle e eliminação
adequadas.

IV.

Os resíduos líquidos e sólidos produzidos
por processos e operações industriais
devem ser encaminhados à adequada
disposição final pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear e de Segurança – CNENS.

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 31

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 33
A NR-1: Disposições Gerais, em seu item 1.2,
determina que a observância das Normas
Regulamentadoras deve ser realizada ao mesmo
tempo em que outras legislações são também
obedecidas. Analise as alternativas e assinale
aquela que consta neste item da NR-1.
(A)
A observância das Normas Regulamentadoras - NR
não é obrigatória, pois o disposto nas NR não tem
força de lei. Portanto, basta seguir o código de obras
do município.
(B)
A observância das Normas Regulamentadoras - NR
desobriga as empresas do cumprimento de outras
disposições, tais como aquelas que estão em códigos
de obras.
(C)
A observância das Normas Regulamentadoras - NR
não desobriga as empresas do cumprimento de
outras disposições, porém aquelas que se originaram
nos acordos coletivos de trabalho não precisam ser
cumpridas.
(D)
A observância das Normas Regulamentadoras - NR
não desobriga as empresas do cumprimento de outras
disposições, a não ser daquelas que estejam nos
códigos de obras do município.
(E)
A observância das Normas Regulamentadoras - NR
não desobriga as empresas do cumprimento de
outras disposições que, com relação à matéria, sejam
incluídas em códigos de obras ou regulamentos
sanitários dos Estados ou Municípios, e outras,
oriundas de convenções e acordos coletivos de
trabalho.

A NR-23 estabelece as normas para Proteção
contra Incêndios. Sobre essa NR, assinale a
alternativa correta.
As saídas de emergência devem ser projetadas de tal
forma que os trabalhadores consigam evacuar o local
com segurança, mesmo que lentamente.
Todas as saídas de emergência deverão ser fechadas
à chave ou presas durante a jornada de trabalho.
Todos os empregadores devem adotar medidas de
prevenção de incêndios, em conformidade com a
legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis.
Os empregadores poderão eximir-se da observância
da NR 23, ou seja, não terão obrigatoriedade de
observá-la, desde que todas as taxas cobradas
tenham sido pagas antecipadamente.
As saídas de emergência devem ser projetadas de tal
forma que os trabalhadores consigam evacuar o local
com rapidez, mesmo que sem segurança.

QUESTÃO 32
A NR-1-Disposições Gerais, no item 1.1,
inicia seu texto descrevendo que as Normas
Regulamentadoras são de observância obrigatória
por determinados setores do trabalho. Sobre o
assunto, assinale a alternativa correta.
(A)
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à
segurança e medicina do trabalho, são de observância
obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos
órgãos públicos da administração direta e indireta,
bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, que possuam empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
(B)
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à
segurança e medicina do trabalho, são de observância
obrigatória somente pelas empresas públicas e
que possuam empregados regidos pelo Sistema
Estatutário Total – SET.
(C)
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à
segurança e medicina do trabalho, são de observância
obrigatória pelas empresas privadas e públicas,
que possuam empregados regidos pelo Sistema
Estatutário Total – SET.
(D)
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à
segurança e medicina do trabalho, são de observância
obrigatória pelas empresas privadas e públicas, porém
não pelos órgãos públicos da administração direta e
indireta, nem pelos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, independente do regime de trabalho dos
empregados.
(E)
As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à
segurança e medicina do trabalho, não são de
observância obrigatória pelas empresas privadas e
públicas. Apenas os órgãos públicos da administração
direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário devem observar as Normas
Regulamentadoras.

QUESTÃO 34
De acordo com a NR 17 – “Ergonomia”, em relação
às atividades que exijam sobrecarga muscular
estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso
e membros superiores e inferiores, assinale a
alternativa correta.
(A)
Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho
para efeito de remuneração e vantagens de qualquer
espécie deve levar em consideração as repercussões
sobre a saúde dos trabalhadores.
(B)
Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho
para efeito de remuneração e vantagens de qualquer
espécie não precisa levar em consideração as
repercussões sobre a saúde dos trabalhadores.
(C)
Não devem ser incluídas pausas para descanso.
(D)
Quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo
de afastamento igual ou superior a 30 (trinta) dias,
a exigência de produção deverá permitir um retorno
gradativo aos níveis de produção vigentes na época
anterior ao afastamento.
(E)
Quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo
de afastamento inferior a 30 (trinta) dias, a exigência
de produção não precisará de retorno gradativo aos
níveis de produção vigentes na época anterior ao
afastamento.
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QUESTÃO 35
De acordo com a NR 9 – “Programa de prevenção
de riscos ambientais”, em relação à estrutura do
PPRA, assinale a alternativa correta.
(A)
No PPRA, não é necessário abordar a estratégia e a
metodologia de ação.
(B)
No PPRA, não é necessário abordar a forma de
registro, manutenção e divulgação de dados.
(C)
No PPRA, é necessário abordar a periodicidade, mas
não a forma de avaliação do desenvolvimento.
(D)
O PPRA, deverá conter planejamento anual com
estabelecimento de metas, prioridades e cronograma.
(E)
Deverá ser efetuada, pelo menos uma vez a cada dois
anos, uma análise global do PPRA para avaliação
do seu desenvolvimento e realização dos ajustes
necessários e estabelecimento de novas metas e
prioridades.

(D)

(E)

EPI, visando garantir as condições de proteção
originalmente estabelecidas, não sendo obrigatório o
fornecimento do EPI.
O programa de treinamento dos trabalhadores quanto
à correta utilização do EPI, não sendo obrigatória a
orientação sobre as limitações de proteção que o
mesmo oferece.
A caracterização das funções ou atividades dos
trabalhadores, com a respectiva identificação dos
EPI’s utilizados para os riscos ambientais.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa correta em relação ao
exposto na NR 17 – “Ergonomia”.
(A)
Transporte manual de cargas designa todo transporte
no qual o peso da carga é suportado inteiramente
por um só trabalhador ou por dois trabalhadores,
compreendendo o levantamento e a deposição da
carga.
(B)
Em relação ao mobiliário dos postos de trabalho, estes
devem ter características da superfície de trabalho
compatíveis com o tipo de atividade, com a distância
requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a
altura do assento, não sendo necessário condicionar
a altura da superfície de trabalho.
(C)
Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem
ter características de muita conformação na base.
(D)
Nas atividades que exijam sobrecarga muscular
estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e
membros superiores e inferiores, todo e qualquer
sistema de avaliação de desempenho para efeito de
remuneração e vantagens de qualquer espécie não
precisará levar em consideração as repercussões
sobre a saúde dos trabalhadores.
(E)
Sempre que o trabalho puder ser executado na posição
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou
adaptado para esta posição.

QUESTÃO 36
De acordo com a NR 9 – “Programa de
prevenção de riscos ambientais”, em relação ao
reconhecimento dos riscos ambientais, assinale a
alternativa correta.
(A)
O reconhecimento dos riscos ambientais não incluirá
a determinação e a localização das possíveis fontes
geradoras.
(B)
O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter
a identificação das funções, mas não a determinação
do número de trabalhadores expostos.
(C)
O reconhecimento dos riscos ambientais deverá
conter o tipo de exposição, mas não a caracterização
das atividades.
(D)
O reconhecimento dos riscos ambientais deverá
conter a identificação das possíveis trajetórias e dos
meios de propagação dos agentes no ambiente de
trabalho.
(E)
Para o reconhecimento dos riscos ambientais,
serão obtidos os dados existentes na empresa,
mas sem apresentar os indicativos de possível
comprometimento da saúde decorrente do trabalho.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37
De acordo com a NR 9 – “Programa de prevenção
de riscos ambientais”, a utilização de EPI no
âmbito do programa deverá considerar as Normas
Legais e Administrativas em vigor. Assinale a
alternativa correta em relação aos itens que devem
ser envolvidos no PPRA.
(A)
A seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a
que o trabalhador está exposto e à atividade exercida,
considerando-se a eficiência necessária para o
controle da exposição ao risco, não sendo necessário
observar o conforto oferecido segundo avaliação do
trabalhador usuário.
(B)
A identificação dos EPI’s utilizados para os riscos
ambientais, mas sem a caracterização das funções ou
atividades dos respectivos trabalhadores.
(C)
O estabelecimento de normas ou procedimento
para promover o uso, a guarda, a higienização,
a conservação, a manutenção e a reposição do

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com a NR 17 – “Ergonomia”, no item
“Condições ambientais de trabalho”, recomendase as condições de conforto para locais de trabalho
onde são executadas atividades que exijam
solicitação intelectual e atenção constantes. Em
relação a tais condições de conforto, assinale a
alternativa correta.
O índice de temperatura efetiva deve estar entre 20°C
(vinte) e 25C° (vinte e cinco graus centígrados).
A velocidade do ar não deve ser inferior a 0,75m/s.
A velocidade do ar não deve ser superior a 0,75m/s.
A umidade relativa do ar não deve ser inferior a 60
(sessenta) por cento.
A umidade relativa do ar não deve ser superior a 40
(quarenta) por cento.

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho

QUESTÃO 40

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

(E)

Assinale a alternativa correta no que diz respeito à
exposição ocupacional ao ruído.
Só é possível atender à dose máxima de exposição
ao ruído se o trabalhador ficar exposto à 115dB(A)
durante as oito horas da jornada de trabalho.
Para as atividades que não apresentam equivalência
ou correlação com aquelas relacionadas na NBR
10152, o nível de ruído aceitável para efeito de
conforto será de até 65 dB (A).
Para as atividades que não apresentam equivalência
ou correlação com aquelas relacionadas na NBR
10152, a curva de avaliação de ruído (NC) será de
valor não superior a 65dB.
A dose máxima de exposição ao ruído, 100%, não
pode ser obtida com exposição de 8 horas à 85dB(A).
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
“C” e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras
devem ser feitas distante do ouvido do trabalhador.

QUESTÃO 43

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 41

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

os trabalhadores serem inspecionados pelo médico.
O trabalhador não poderá sofrer mais que uma
compressão num período de 24 (vinte e quatro) horas.

(D)

De acordo com a NR 9 – “Programa de prevenção de
riscos ambientais”, assinale a alternativa correta
em relação às responsabilidades do empregador
e do trabalhador.
É responsabilidade do empregador estabelecer,
implementar e assegurar o cumprimento do PPRA
como atividade temporária da empresa ou instituição.
É responsabilidade do empregador estabelecer,
implementar e assegurar o cumprimento do PPRA
como atividade permanente da empresa ou instituição.
É responsabilidade dos trabalhadores colaborar e
participar na execução do PPRA, não sendo sua
responsabilidade a participação na implantação do
mesmo.
Fica a critério do trabalhador seguir ou não as
orientações recebidas nos treinamentos oferecidos
dentro do PPRA.
Não é responsabilidade do trabalhador informar ao
seu superior hierárquico direto ocorrências que, a
seu julgamento, possam implicar riscos à saúde dos
trabalhadores.

(E)

“Em situações de emergência, saber agir e tomar
decisões rápidas e precisas pode significar muito”.
Com base nesta afirmação, assinale a alternativa
que represente o procedimento correto em caso
de acidentes de trabalho.
Em caso de desmaios, se a pessoa estiver sentada,
deve-se abaixar a cabeça dela em direção a suas
pernas, com os braços estendidos para frente. Ficar
nessa posição cerca de 1 ou 2 minutos e depois
levantar. Esse movimento contribui para melhorar a
oxigenação na cabeça.
Em caso de febre, medicar a pessoa com
medicamentos populares e depois encaminhar para o
hospital.
Em caso de entorses (torções), deve-se movimentar
a articulação atingida para verificar se ocorreu uma
lesão leve ou grave. Não é necessário imobilizar a
região afetada.
Em caso de alteração da pressão arterial, devese sentar ou deitar a pessoa, verificar a pressão e
oferecer líquidos e alimentos.
Em caso de pequenas queimaduras, é preciso lavar
o local abundantemente com água e sabão. Após os
procedimentos de primeiros socorros, encaminhar a
vítima para o hospital.

QUESTÃO 44
Com relação aos serviços especializados, assinale
a alternativa correta.
(A)
Os Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho devem ser
compostos por Médico do Trabalho, Engenheiro de
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do
Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico
em Enfermagem do Trabalho.
(B)
O Engenheiro de Segurança do Trabalho pode
substituir o Enfermeiro do Trabalho em caso de
ausência do mesmo na empresa.
(C)
O Técnico de Segurança do Trabalho pode substituir
o Enfermeiro do Trabalho em caso de ausência do
mesmo na empresa.
(D)
O Médico do Trabalho tem entre suas funções, a
tarefa de orientar e coordenar o sistema de segurança
do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes
e analisando política de prevenção.
(E)
Os
profissionais
integrantes
dos
Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho deverão ser obrigatoriamente
empregados da empresa.

QUESTÃO 42
De acordo com a NR 15 – “Atividade e operações
insalubre”, assinale a alternativa correta em
relação aos trabalhos sob ar comprimido.
(A)
Após a descompressão, os trabalhadores serão
obrigados a permanecer, no mínimo, por 4 (quatro)
horas no canteiro de obra, cumprindo um período de
observação médica.
(B)
O local adequado para o cumprimento do período de
observação poderá ser em qualquer lugar do canteiro
de obra escolhido pelo trabalhador.
(C)
Para trabalhos sob ar comprimido, os empregados
deverão ter mais de 21 (vinte e um) e menos de 40
(quarenta) anos de idade.
(D)
Antes da jornada de trabalho não há necessidade de
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QUESTÃO 45

Considerando as Normas Regulamentadoras –
NR, analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho – SSST é o órgão de âmbito
nacional competente para coordenar,
orientar, controlar e supervisionar as
atividades relacionadas com a segurança e
medicina do trabalho.

II.

A Delegacia Regional do Trabalho - DRT
é o órgão regional competente para
executar as atividades relacionadas com a
segurança e medicina do trabalho, e ainda a
fiscalização do cumprimento dos preceitos
legais e regulamentares sobre segurança e
medicina do trabalho.

III.

Compete à Secretaria de Segurança e
Saúde no Trabalho - SSST conhecer, em
última instância, dos recursos voluntários
ou de ofício, das decisões proferidas pelos
Delegados Regionais do Trabalho, em
matéria de segurança e saúde no trabalho.

IV.

Compete à Delegacia Regional do Trabalho
- DRT ou à Delegacia do Trabalho Marítimo
- DTM, 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.

(E)

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho.
os vários tipos de dispositivos associados contra um
único risco que possa ocorrer ao trabalhador.

QUESTÃO 47
Em relação ao EPI, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Cabe ao empregado, quanto ao EPI: utilizá-lo apenas
para a finalidade a que se destina.
(B)
Cabe ao empregador, quanto ao EPI: orientar e
treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e
conservação.
(C)
Cabe ao empregado, quanto ao EPI: substituir
imediatamente, quando danificado ou extraviado.
(D)
Cabe ao empregador, quanto ao EPI: responsabilizarse pela higienização e manutenção periódica.
(E)
Cabe ao empregador, quanto ao EPI: comunicar ao
MTE qualquer irregularidade observada.
QUESTÃO 48
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete
aos profissionais integrantes dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho
(A)
aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança
e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e
a todos os seus componentes, inclusive máquinas
e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os
riscos ali existentes à saúde do trabalhador.
(B)
determinar de imediato a utilização, pelo trabalhador,
de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, de
acordo com o que determina a NR 5.
(C)
colaborar, quando solicitado, nos projetos e
na implantação de novas instalações físicas e
tecnológicas da empresa.
(D)
promover
a realização de atividades de
conscientização, educação e orientação dos
trabalhadores para a prevenção de acidentes do
trabalho e doenças ocupacionais, tanto através
de campanhas quanto de programas de duração
permanente.
(E)
analisar e registrar em documento(s) específico(s)
todos os acidentes ocorridos na empresa ou
estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os
casos de doença ocupacional, descrevendo a história
e as características do acidente e/ou da doença
ocupacional, os fatores ambientais, as características
do agente e as condições do(s) indivíduo(s)
portador(es) de doença ocupacional ou acidentado(s).

Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 46
Assinale a alternativa correta. Para os fins de
aplicação das Normas Regulamentadoras - NRs,
considera-se Equipamento de Proteção Individual
– EPI
(A)
produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador,
destinados somente à redução de danos causados
durante um acidente.
(B)
produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador,
destinados somente à redução de danos causados
durante um acidente físicos.
(C)
todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho expostos somente a acidentes químicos e
físicos.
(D)
todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
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QUESTÃO 49

Em relação à NR 26 - Sinalização de Segurança,
analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Nos estabelecimentos ou locais de trabalho,
devem ser adotadas cores para segurança,
a fim de indicar e advertir os trabalhadores
dos riscos existentes.

II.

As cores são utilizadas para a Sinalização
de Segurança nos locais de trabalho para
identificar os equipamentos de segurança,
delimitar áreas, identificar tubulações
empregadas para a condução de líquidos
e gases e advertir contra riscos, devendo
atender ao disposto nas normas técnicas
oficiais.

III.

A utilização de cores não dispensa o
emprego de outras formas de prevenção de
acidentes.

IV.

O uso de cores deve ser o mais reduzido
possível, a fim de não ocasionar distração,
confusão e fadiga ao trabalhador.

Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 50
Para fins de aplicação da NR32, assinale a
alternativa correta.
(A)
Considera-se Risco Biológico a probabilidade
da exposição ocupacional a microrganismos,
geneticamente modificados ou não; as culturas de
células; os parasitas; as toxinas e os príons.
(B)
Todo recipiente contendo produto químico manipulado
ou fracionado deve ser identificado, de forma legível,
por etiqueta com apenas o nome do produto, sua
composição química, e a validade.
(C)
Em relação à limpeza e conservação, os trabalhadores
que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem
ser capacitados apenas ao iniciar das atividades
na empresa. Conhecendo somente os princípios
de higiene pessoal, risco químico, sinalização e
procedimentos em situações de emergência.
(D)
Com relação à manutenção de máquinas e
equipamentos, é correto afirmar que os trabalhadores
que realizam a manutenção, devem passar somente
pelo treinamento específico para sua atividade, e a
capacitação inicial.
(E)
Para as atividades de limpeza e conservação, cabe
ao empregador, no mínimo, providenciar materiais e
utensílios de limpeza que preservem a integridade
física do ambiente do trabalho.
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