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Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 6. 
 

FÁBRICA TROCA HOMENS POR MULHERES, CRIA 'VALE-
SALÃO' E DOBRA PRODUTIVIDADE 

213 
Afonso Ferreira, Do UOL, em São Paulo (SP) Em: 03/12/2013 Disponível em: 

http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2013/12/03/fabrica
-troca-homens-por-mulheres-cria-vale-salao-e-dobra-produtividade.htm#fotoNav=1 

Acesso em 21 de janeiro de 2014. 

 
Em meio às faíscas e ao barulho da linha de 

produção, lábios com batom e rostos maquiados. Na fábrica 
de equipamentos industriais Dimensão Máquinas, em 
Trindade (GO), são as mulheres que fazem o trabalho 
pesado. 

Desde que passou a contratar força de trabalho 
feminina para atuar na linha de produção, em 2009, o 
empresário Francisco Luciano Alves de Jesus, 37, diz que 
a produtividade aumentou e os negócios começaram a 
prosperar. 

Jesus diz que, enquanto três homens demoravam 
45 dias para produzir um equipamento, o mesmo número de 
mulheres fazia o serviço em metade do tempo. No ano, eles 
produziam a média de oito peças e elas, 16.    

"Com os homens, tinha dificuldade para dividir 
tarefas porque eles eram mais orgulhosos. Já as mulheres 
trabalham melhor em equipe, o que possibilitou o aumento 
no quadro de funcionários e, consequentemente, a 
produtividade." 

[...] A mudança começou quando o empresário 
precisou de apoio na produção para dar conta dos pedidos. 
"Na época, só tinha eu e três homens na produção. Pedi 
para a secretária dar uma força e ela gostou do trabalho. 
Conforme a empresa foi crescendo, comecei a contratar 
apenas mulheres", diz. A secretária, que hoje não trabalha 
mais na fábrica, gostou da atividade e pediu para 
permanecer na linha de produção, segundo Jesus. Depois 
dela, outras secretárias foram contratadas, mas também 
pediram para mudar de setor.  

De acordo com o empresário, a inclusão de 
operárias na produção começou a incomodar os homens. 
"Eles não aceitaram ter mulheres na mesma função e com 
o mesmo salário. Em um ano, os três pediram demissão", 
declara. 

Hoje, a empresa tem 11 funcionárias e quatro 
estagiárias e fabrica oito peças por mês. As funções são de 
soldadora, eletricista, montadora, torneira mecânica e 
pintora. Nenhum homem, além do proprietário, trabalha na 
empresa. 

 
Funcionárias são vaidosas e ganham 'vale-salão' 

Para premiar a equipe quando uma meta é atingida, 
o empreendedor criou o "vale-salão". Elas ganham de R$ 
50 ou R$ 100 por mês como motivação quando batem a 
meta. 

"O salão de beleza é apenas uma sugestão para 
uso do dinheiro, mas elas podem gastar o benefício como 
quiserem", afirma. 

[...] Além do "vale-salão", o empresário disponibiliza 
estojos com batom, rímel e cremes para as operárias 
retocarem a maquiagem durante o expediente. 

"Ainda que tenhamos de usar uniforme e o trabalho 
seja um pouco desgastante, não deixamos de lado nossa 
vaidade", declara a gerente de produção Joice Ioleni da 
Silva, 26. 

 
 

Ambiente misto favorece troca de ideias na empresa 
Para a consultora do Sebrae-GO (Serviço de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas de Goiás) Paula Cristina 
Borges Gomide, as mulheres têm algumas virtudes inatas, 
como maior capacidade de concentração e de executar 
várias tarefas ao mesmo tempo. 

[...] A gerente nacional de recrutamento e seleção 
do grupo Manpower, Lisângela Melo, afirma que a 
contratação de profissionais não deve levar em 
consideração características como sexo, idade, altura, 
peso, etnia ou religião. A competência deve ser o quesito 
principal. 

"Um ambiente misto, com homens e mulheres, 
jovens e profissionais experientes, é sempre o mais 
indicado, pois favorece a troca de ideias e faz com que um 
problema seja analisado com olhares diferentes", declara. 
 
1. De acordo com o texto, pode-se concluir que há algumas 

razões que explicam o fato de as mulheres sobressaírem 
aos homens na empresa em questão, EXCETO que: 

a) Elas são mais produtivas que os homens.  
b) Elas são mais sinergéticas que os homens.  
c) Elas são menos orgulhosas que os homens.  
d) Elas são mais proativas que os homens. 

 
2. Assinale a única alternativa correta. A partir das 

informações presentes no texto, podemos concluir 
corretamente que:  

a) O mesmo número de equipamentos produzidos por 
três mulheres era produzido pelo mesmo número de 
homens em metade do tempo delas. 

b) O dobro de mulheres demoravam 22 dias e meio para 
produzir o mesmo equipamento que três homens em 
45 dias. 

c) Três mulheres demoravam 90 dias para produzir o 
mesmo número de equipamentos produzidos pelos 
homens em 45 dias. 

d) Três mulheres demoravam 45 dias para produzir os 
mesmos dois equipamentos produzidos pelos 
homens em 90 dias.  

 
3. Releia: “Depois dela, outras secretárias foram 

contratadas, mas também pediram para mudar de setor.”  
Neste trecho, o segmento “mas também” introduz ideia 
de: 

a) Conformidade. 
b) Oposição. 
c) Adição 
d) Consequência. 
 

4. Em diferentes segmentos do texto, foram inseridas 
vírgulas. Assinale o único correto. 

a) Eles não aceitaram, ter mulheres na mesma função e 
com o mesmo salário. 

b) [...] a inclusão de operárias, na produção começou a 
incomodar os homens [...]. 

c) Para a consultora do Sebrae-GO (Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de Goiás), Paula 
Cristina Borges Gomide [...]. 

d) A mudança começou, quando o empresário precisou 
de apoio na produção para dar conta dos pedidos [...]. 
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5. Sobre a estruturação e construção de sentido do texto, 
analise as proposições a seguir. Em seguida, assinale a 
alternativa que contenha a análise correta sobre as 
mesmas. 

I. Em “No ano, eles produziam a média de oito peças e 
elas, 16”, poderíamos colocar ponto e vírgula após a 
palavra “peças”, melhorando, assim, a clareza do 
período. 

II. A primeira frase do texto é nominal, o que empresta 
um caráter dinâmico ao texto.  

III. No segmento: “as mulheres têm algumas virtudes 
inatas”, o acento no verbo é facultativo, pois deve ser 
empregado na conjugação do verbo ter em terceira 
pessoa do plural quando sua ausência provocar 
ambiguidade, já que em terceira pessoa do singular, 
o verbo escreve-se da mesma forma. 

IV. Em: “Para a consultora do Sebrae-GO (Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiás)”, os 
parênteses foram empregados para indicar uma outra 
possibilidade de leitura e poderiam ser substituídos 
por travessões sem perda de sentido. 

 

a) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as proposições I e II estão corretas. 
c) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 
d) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas. 

 
6. Assinale a alternativa que contém informação FALSA de 

acordo com o texto: 

a) A frase que compõe o último parágrafo do texto deixa 
claro que a ideia do empresário de manter apenas 
mulheres em sua empresa pode não ser receita de 
sucesso.  

b) Ao informar que outras secretárias foram contratadas 
e que pediram para mudar de setor, o autor dá a 
entender que em outros setores elas poderiam ser 
mais bem remuneradas.  

c) No final do texto, o segmento "Ainda que tenhamos 
de usar uniforme e o trabalho seja um pouco 
desgastante, não deixamos de lado nossa vaidade" 
corrobora a ideia exposta no primeiro parágrafo.  

d) De acordo com o conteúdo do quarto parágrafo, o 
empresário não aumentava o número de funcionários 
homens porque eles não conseguiam trabalhar em 
equipe.  

 
7. Há problema de regência em apenas uma das 

alternativas. Assinale-a: 

a) O problema que preciso debelar demandará muito 
esforço.  

b) O povo já obedece aos preceitos da nova lei 
promulgada pelo legislativo. 

c) O livro que o professor fez alusão era conhecido de 
mais da metade da turma. 

d) Todos aspiravam pelo término do curso. 
 

8. “Pouco importava que os homens se esforçassem ou 
que contestassem as novas regras”. Sobre a análise 
deste período, assinale o que for INCORRETO. 

a) A última oração é sindética. 
b) Há duas orações que exercem função de sujeito da 

oração principal. 
c) Há duas orações subordinadas objetivas diretas. 
d) É composto por três orações. 

9. Assinale a alternativa em que deveria obrigatoriamente 
existir crase. 

a) A vista da fazenda lembrava a terra natal e as vezes 
em que visitava a avó. 

b) Apresentou-o aquela que seria a sua melhor amiga a 
partir de então. 

c) Daqui a alguns minutos, poderei apresentar-lhe a 
amiga. 

d) Referimo-nos a alguma forma de promover a 
mudança, ainda que a passos lentos. 

 
10. Qual das alternativas contém a frase em que todas as 

palavras estão corretamente acentuadas? 

a) Foram distribuidas pública e gratuítamente as 
amostras de remédio. 

b) A juíza, irresoluta, julgou improcedentes as 
acusações contra a púdica adolescente. 

c) Os lêvedos contém grande quantidade de proteína. 
d) O prêmio Nobel foi entregue ao avaro e polêmico 

diretor. 
 
11. Conceder-se-á ao servidor licença: 

I. Por motivo de afastamento do cônjuge ou 
companheiro. 

II. Para atividade política. 
III. Para tratar de interesses particulares. 
IV. Por motivo de doença em pessoa da família. 

 

Assinale a alternativa correta 
 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
12. São formas de provimento de cargo público, EXCETO: 

a) Redistribuição. 
b) Reintegração. 
c) Aproveitamento. 
d) Nomeação. 

 
13. Segundo a legislação vigente, com relação a posse em 

cargo público é correto afirmar, EXCETO: 

a) Dependerá de prévia inspeção médica oficial. 
b) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo 

por nomeação. 
c) Poderá dar-se mediante procuração específica. 
d) Ocorrerá no prazo de sessenta dias contados da 

publicação do ato de provimento. 
 

14. Assinale a alternativa correta. Para o primeiro período 
aquisitivo de férias serão exigidos: 

a) 12 (doze) meses de exercício. 
b) 6 (seis) meses de exercício. 
c) 13 (treze) meses de exercício. 
d) 24 (vinte e quatro) meses de exercício. 

 
15. Assinale a alternativa INCORRETA. Da sindicância 

poderá resultar: 

a) Aplicação da penalidade de demissão. 
b) Aplicação de penalidade de advertência ou 

suspensão de até 30 (trinta) dias. 
c) Arquivamento do processo. 
d) Instauração de processo disciplinar. 
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16. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 
de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, 
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto 
de avaliação para o desempenho do cargo, observados 
os seguinte fatores, EXCETO: 

a) Responsabilidade. 
b) Sociabilidade. 
c) Produtividade. 
d) Capacidade de iniciativa. 

 
17. Assinale a alternativa INCORRETA. São requisitos 

básicos para investidura em cargo público: 

a) A nacionalidade brasileira. 
b) A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
c) A idade mínima de dezesseis anos. 
d) Aptidão física e mental. 

 
18. Segundo a norma legal vigente, a vacância do cargo 

público decorrerá de: 

I. Exoneração. 
II. Aposentadoria. 
III. Posse em outro cargo inacumulável. 
IV. Transferência. 

 

Assinale a alternativa correta 
 

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
19. As férias, desde que assim requeridas pelo servidor, e 

no interesse da administração pública, poderão: 

a) ser parceladas em até três etapas.  
b) ser parceladas uma única vez. 
c) ser parceladas em até quatro etapas.  
d) ser parceladas em duas etapas. 

 
20. O servidor que opera direta e permanentemente com 

Raios X ou substâncias radioativas gozará: 

a) 30 (trinta) dias consecutivos de férias, por semestre 
de atividade profissional, proibida em qualquer 
hipótese a acumulação. 

b) Além dos 30 dias regulares, mais 10 (dez) dias 
consecutivos de férias, por semestre de atividade 
profissional, proibida em qualquer hipótese a 
acumulação. 

c) 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre 
de atividade profissional, proibida em qualquer 
hipótese a acumulação. 

d) 15 (quinze) dias consecutivos de férias, por semestre 
de atividade profissional, proibida em qualquer 
hipótese a acumulação. 

 
21. Defina a palavra Risco, assinalando a alternativa 

INCORRETA: 

a) Frequência X Conseqüência. 
b) Perigo ÷ Medidas de Segurança. 
c) Toxicidade X Dose. 
d) Frequência X Ocorrência. 

 
 
 
 

22. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a realidade: 

a) Incidente ou quase acidente: É uma situação em que 
houve um risco e uma exposição simultânea a ele, 
mas não houve perdas materiais, lesões, perdas de 
tempo, etc. 

b) Doença Ocupacional: é a doença nem sempre 
degenerativa, nem inerente a grupos etários, 
resultante das condições especiais ou excepcionais 
em que o trabalho seja executado, desde diretamente 
relacionada com a atividade exercida e cause 
redução da capacidade para o trabalho e que 
justifique a concessão de beneficio por incapacidade.  

c) Saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de doenças, 
levando-se em conta que o homem é um ser que se 
distingue não somente por suas atividade físicas, mas 
também por seus atributos mentais, espirituais e 
morais e por sua adaptação ao meio em que vive.  

d) Ambiente de Trabalho: É um conjunto de fatores 
interdependentes, materiais ou abstratos, que atua 
direta ou indiretamente na qualidade de vida das 
pessoas e nos resultados dos seus trabalhos. O local 
ou ambiente (escritório, sala, fábrica), deve ser sadio 
e agradável, para que o homem encontre condições 
capazes de lhe proporcionar o máximo de proteção e, 
ao mesmo tempo, satisfação no trabalho. 

 
23. Assinale a alternativa correta: 

a) A determinação dos efeitos dos Riscos Ambientais 
deve estar embasada na Natureza do Risco, na 
Concentração do Risco, na Intensidade do Risco e no 
Tempo de Exposição ao Risco. 

b) O som é originado por uma vibração sonora (cordas 
de um violão). Quando essa vibração estimula o 
aparelho auditivo = vibração sonora. 

c) O som se caracteriza por flutuações de pressão em 
um meio desconhecido. 

d) São todas as flutuações de pressão que produzem a 
sensação de audição quando atingem o ouvido 
humano. 

 
24. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Sensação da Audição: 16 a 20.000KHz 
(audiofreqüência). 

b) Comprimento de onda: é a distância entre dois picos 
sucessivos de ondas com amplitudes similares. 

c) Amplitude: é o deslocamento máximo da posição de 
equilíbrio. 

d) Freqüência (f): é definida como o nº. De repetições 
das flutuações de pressão ou ciclos/segundo  ou nº. 
de ciclo/segundo (1ciclo/segundo = 1HZ). 
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25. A perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) relacionada 
ao trabalho é uma diminuição gradual da acuidade 
auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis 
elevados de ruídos. Assinale a alternativa INCORRETA, 
ou seja, que não condiz com a verdade: 

a) Raramente leve a perda aditiva profunda, pois 
geralmente não ultrapassa os 40 dBNA nas baixas 
freqüências e os 75 dBNA nas freqüências altas. 

b) Na maioria das vez é uma perda neurossensorial. 
c) Irreversível e quase sempre similar bilateralmente. 
d) Manifesta-se, primeiramente e predominantemente 

nas freqüências de 6, 4 ou 3 KHz e, com agravamento 
da lesão, estende-se às freqüências de 8, 2, 1, 0,5 e 
0,25 KHz, as quais levam mais tempo para serem 
comprometidas. 

 
26. Assinale qual forma de exposição a radiação não 

ionizante que não da direito ao recebimento de adicional 
de insalubridade: 

a) Laser. 
b) Microondas. 
c) Ultravioleta. 
d) Raio X. 

 
27. Assinale a alternativa correta: 

a) Asfixiantes químicos: são substâncias que não 
produzem asfixia mesmo quando presentes em 
pequenas concentrações, porque interferem no 
transporte do O2, por intermédio da hemoglobina, ou 
no aproveitamento do O2 pelas células.   

b) Asfixiantes: são substâncias químicas que levam o 
organismo à deficiência ou privação de oxigênio, sem 
que haja interferência direta na mecânica da 
respiração. 

c) Asfixiantes simples: são gases fisiologicamente 
reativos, cujo perigo está ligado à alta concentração, 
pela redução da pressão parcial de oxigênio. 

d) O termo gases e vapores irritantes engloba um grande 
número de substâncias químicas, cuja característica 
comum é uma ação atóxica que resulta num processo 
inflamatório das superfícies tissulares com as quais 
elas entram em contato. Geralmente afetam o trato 
respiratório, pele e olhos. 

 
28. Assinale a alternativa correta em relação as 

características das queimaduras de pele: 

a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) 2º GRAU: Caracteriza a lesão das camadas mais 

profundas da pele, com formação de bolhas. Por 
vezes extensas, por desprendimento das camadas 
superficiais. 

c) 3 º GRAU: Neste nível, as lesões atingem todas as 
camadas da pele, tecido celular subcutâneos, em 
certos casos, os músculos profundos, podendo 
chegar a carbonização da área atingida. 

d) 1º GRAU: Caracteriza a lesão superficial da pele, sem 
formação de bolhas. Forma-se somente eritema, isto 
é, vermelhidão. A dor é suportável. E o caso das 
queimaduras causadas pelos raios solares e por 
radioatividade. 

 
 
 
 

29. Nas atividades ou operações insalubres, ou nos locais 
de trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, 
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou 
substâncias que provoquem sujidade, é exigida a 
presença de lavatórios. De acordo com a NR-24, cada 
lavatório deve servir a um grupo de quantas pessoas? 
Assinale a alternativa correta: 

a) 25 
b) 12 
c) 15 
d) 20 

 
30. Assinale a alternativa correta, quanto ao dispositivo 

adotado para obter amostras ambientais sem a 
necessidade de forçar a passagem de ar por bombas, 
utilizando o fenômeno de difusão e adsorção e 
fornecendo leitura direta ou indireta do contaminante 
químico por meio de análises laboratoriais, é 
denominado: 

a) Filtro de PVC 
b) Tubo de carvão ativado 
c) Dosimetro passivo 
d) Impinger 

 
31. Assinale a alternativa correta quanto ao extintor de 

incêndio cujo procedimento de uso consiste em retirar o 
pino de segurança, empunhar e apertar o gatilho, e dirigir 
o difusor por toda a extensão do fogo, é o de: 

a) PQS com pressão injetável 
b) Espuma mecânica pressurizada 
c) Água com pressão injetada 
d) Gás carbônico 

 
32. Conceitualmente, a ergonomia pode ser dividida em 

física, cognitiva e organizacional. Assinale a alternativa 
correta quanto a ergonomia cognitiva: 

a) Às características fisiológicas e biomecânicas 
b) Aos processos mentais 
c) À antropometria 
d) À anatomia humana 

 
33. Nas atividades e operações insalubres, em que há a 

exposição dos trabalhadores a poeiras e produtos 
graxos e oleosos, a NR-24 determina que os vestiários 
tenham? Assinale a alternativa correta: 

a) Área dimensionada com um mínimo de 1,50 m² para 
cada trabalhador. 

b) Iluminamento mínimo de 80 lux. 
c) Armários com compartimentos duplos. 
d) Paredes construídas em alvenaria de tijolo refratário. 

 
34. De acordo com a NR-18, assinale a alternativa correta: a 

grua deve, obrigatoriamente, dispor de diversos itens de 
segurança, entre os quais o(a): 

a) Sistema de drenagem. 
b) Válvula de segurança. 
c) Limitador de momento máximo. 
d) Injetor. 
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35. A NR 26 adota cores para segurança em 
estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar 
e advertir acerca dos riscos existentes. A utilização de 
cores não dispensa o emprego de outras formas de 
prevenção de acidentes. Em relação a este tema, 
assinale a alternativa correta: 

a) MARROM – área destinada a armazenagem. 
b) CINZA CLARO – identificação de eletrodutos. 
c) AMARELO – gases não liquefeitos. 
d) AZUL – canalizações contendo ácidos. 

 
36. No desenvolvimento do PCMSO, deve estar contido as 

exigências obrigatórias sobre a realização dos exames 
médicos ocupacionais. Em relação a este assunto, 
assinale a alternativa correta: 

a) O exame admissional pode também ser realizado 
depois que o trabalhador assuma suas atividades. 

b) São considerados exames médicos obrigatórios, 
quando necessários, os seguintes exames: 
admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança 
de função e demissional.  

c) O exame de retorno ao trabalho não necessariamente 
deve ser realizado no primeiro dia da volta ao trabalho 
do trabalhador ausente por período igual ou superior 
a trinta dias por motivo de doença ou acidente, de 
natureza ocupacional ou não, ou parto. 

d) O exame demissional será obrigatoriamente realizado 
até a data do ultimo dia de atividade laboral do 
empregado. 

 
37. Assinale qual fator citado abaixo que NÃO influenciam 

nas trocas térmicas: 

a) Velocidade do ar. 
b) Umidade relativo do ar. 
c) Radiação ultravermelha / calor irradiante. 
d) Temperatura do ar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Qual é o significado do termo Tripartite essencial para 
que as ações voltadas para os Sistemas de Gestão em 
Saúde e Segurança do Trabalho seja efetivados? 

a) Governo, Empregadores e Trabalhadores. 
b) Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 
c) Legal, Normas e Portarias. 
d) Trabalhadores, Transparente e Ético. 

 
39. Assinale a alternativa INCORRETA em relação as 

condições básicas para percepção do adicional de 
periculosidade: 

a) Eletricidade.  
b) Radiação não ionizante. 
c) Inflamáveis. 
d) Explosivos. 

 
40. Assinale a alternativa que NÃO está relacionada a 

problemas relacionados ao trabalho em locais com altas 
temperaturas: 

a) O calor se propaga por radiação; convecção; 
condução e evaporação. 

b) > freqüência de erros e < Probabilidade de acidentes 
(acima de 30ºC). 

c) < rendimento – capacidade muscular se reduz; < 
velocidade no trabalho. 

d) Desempenho do trabalhador normal sem alteração na 
produtividade e na presença de Riscos Ambientais. 

 


