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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma 
padrão escrita. 

Texto I 
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas 
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando 
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo 
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...] 
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias 
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma 
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a 
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o 
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...]. 
 

(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015). 
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre 
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info 
 

Texto II  

 
http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 
1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale 

a única alternativa INCORRETA: 

a) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia 
de que a música eletrônica é uma manifestação 
harmoniosa de som e ritmo. 

b) O conceito sobre produtos culturais da pós-
modernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o 
impacto que as novas artes trazem ao seu 
consumidor (texto II). 

c) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de 
que a música eletrônica não representa uma 
evolução positiva da arte. 

d) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna 
propõe uma reapropriação dos recursos já 
utilizados por movimento artísticos anteriores. 

 
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na 

obediência aos recursos de clareza e correlação 
propostos pela construção paralelística de sentido no 
período:  

a) Se a instituição tivesse se preparado 
adequadamente, tinha conseguido evitar as 
consequências negativas por que passa no 
momento. 

b) Desde que todas as obras fossem concluídas a 
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de 
atividades. 

c) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto 
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que 
se dará mediante acordo escrito. 

d) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no 
assunto, tanto mais desenvolveremos a 
consciência em aquilo que pode ser considerado 
correto. 

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com 
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale 
a alternativa que contenha a análise correta das 
mesmas.  

I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o 
imaginário, não se estruturando mais na paródia.” 
Nesse período, podemos afirmar corretamente 
que uma palavra foi acentuada por apresentar 
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e 
duas receberam acentos por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo. 

II. Ainda em:  “A arte vai servir aí como parâmetro, 
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais 
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também 
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com 
isso se alterasse a correção do período, pois o 
verbo no gerúndio permite a ênclise.  

III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência 
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase 
de futuro do presente. Esse tempo verbal é 
adequado à proposição do autor do texto, que faz 
referência a eventos vindouros.  

IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma 
simbólica.” A locução verbal presente nesse 
período poderia ser substituída pelo verbo na 
forma sintética, resultando, corretamente, na 
reescrita a seguir:  A arte eletrônica constituirá-se 
numa nova forma simbólica. 

 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para 
as afirmativas falsas: 

(  ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

(  ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no 
estágio probatório será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

(  ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual 
lhe seja assegurada ampla defesa. 

(  ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

(  ) Parágrafo Único. Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) V, V, V, V, F. 
b) F, V, V, V, F. 
c) V, V, V, V, V. 
d) V. V, F, V, V. 

 
5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 

complete a frase: 

“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre ____________ horas de um dia e 
_____________ horas do dia seguinte, terá o valor-
hora acrescido de _________________________, 
computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos”. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 
cento). 

b) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 
cento). 

c) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco 
por cento). 

d) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento). 
 

6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 
de 1996, é incumbência da União:  

a) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
dos Territórios. 

b) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. 

c) Elaborar e executar políticas e plano educacionais, 
em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando 
as suas ações e as dos seus Municípios. 

d) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

 
 
 
 
 

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, estabelece denominações às 
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo 
com a titulação do ocupante do cargo. As 
denominações são: 

I. Classe A, com denominações de: 
1) Professor Adjunto A 
2) Professor Assistente A 
3) Professor Auxiliar 

II. Classe B, com a denominação de Professor 
Assistente. 

III. Classe C, com a denominação de Professor 
Adjunto. 

IV. Classe D, com a denominação de Professor 
Associado. 

V. Classe E, com a denominação de Professor 
Titular. 

 

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A, 
é necessário portar o título de: 

 

a) Pós Doutorado. 
b) Mestre. 
c) Doutor. 
d) Especialista. 

 
8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes 

referenciais, é explicado diversamente em sua 
gênese e desenvolvimento, o que condiciona 
conceitos diversos de homem, mundo, cultura, 
sociedade educação, etc. Diversos autores têm 
analisado e comparado as abordagens do processo 
de ensino aprendizagem classificando e agrupando 
as correntes teóricas segundo critérios diferentes. 
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é 
INCORRETO afirmar: 

a) A relação entre professor e aluno deve ser vertical. 
b) Os temas geradores para o ensino devem ser 

extraídos da prática de vida dos educandos. 
c) O diálogo e os grupos de discussão são 

fundamentais para o aprendizado. 
d) Os objetivos educacionais são definidos a partir 

das necessidades concretas do contexto histórico 
social no qual se encontram os sujeitos. 

 
9. No que diz respeito à teoria crítica e suas 

contribuições para a construção do currículo, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(  ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda 
crítica às bases do pensamento de organização 
curricular clássica. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas 
são organizadas de forma isolada, inscritas numa 
grade curricular. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, há um 
questionamento político do papel da educação na 
sociedade.  

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e 
conteúdos são definidos e os professores limitam-
se a segui-los.  

 

A sequência correta é: 
 

a) V, V, V, F. 
b) V, F, V, F. 
c) F, F, V, F. 
d) V, F, V, V. 
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem 
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço em razão de casamento por: 

a) 10 (dez) dias consecutivos. 
b) 05 (cinco) dias consecutivos. 
c) 15 (quinze) dias consecutivos. 
d) 08 (oito) dias consecutivos. 

 
11. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

identifique a afirmação correta: 

Considerando os critérios estabelecidos na avaliação 
de riscos a adoção de sistemas de segurança, em 
especial nas zonas de operação que apresentem 
perigo, deve considerar as características técnicas da 
máquina e do processo de trabalho e as medidas e 
alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o 
nível necessário de segurança. 
 

Os sistemas de segurança devem ser selecionados e 
instalados de modo a atender aos seguintes 
requisitos:  

 

I. Ter categoria de segurança conforme prévia 
análise de riscos prevista nas normas técnicas 
oficiais vigentes.  

II. Estar sob a responsabilidade técnica de 
profissional legalmente habilitado.  

III. Possuir conformidade técnica com o sistema de 
comando a que são integrados. 

IV. Instalação de modo que não possam ser 
neutralizados ou burlados. 

 

A sequência correta é: 
 

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

 
12. As máquinas e equipamentos devem ser submetidos 

à manutenção preventiva e corretiva, na forma e 
periodicidade determinada pelo fabricante, conforme 
as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na 
falta destas, as normas técnicas internacionais.  

Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O registro das manutenções deve ficar disponível 
aos trabalhadores envolvidos na operação, 
manutenção e reparos, bem como à Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, ao 
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho - 
SESMT e à fiscalização do Ministério do Trabalho 
e Emprego.  

b) A manutenção, inspeção, reparos, limpeza, ajuste 
e outras intervenções que se fizerem necessárias 
devem ser executadas por profissionais, não 
capacitados, qualificados ou legalmente 
habilitados.  

c) As manutenções preventivas com potencial de 
causar acidentes do trabalho devem ser objeto de 
planejamento e gerenciamento efetuado por 
profissional legalmente habilitado. 

d) As manutenções preventivas e corretivas devem 
ser registradas em livro próprio, ficha ou sistema 
informatizado. 

 

13. Infelizmente, no Brasil, a falta de cultura empresarial 
adequada para prevenir e precaver os riscos 
ambientais no trabalho, que ainda tem no lucro o foco 
principal e que acaba deixando de lado o fator 
humanitário, impossibilita uma aplicação adequada de 
regras voltadas à Educação Ambiental necessária 
nesse contexto. Necessitamos criar uma cultura 
ambientalista, destacando a do trabalho, pois é nesse 
enfoque que os danos atingem diretamente as 
pessoas, e os empresários devem criar uma cultura 
solidária e de responsabilidades para com todos os 
seres humanos, bem como para com o sistema em si. 

Assim, os acidentes do trabalho ocorrem por 
práticas inadequadas no meio ambiente do trabalho, 
assinale a alternativa correta: 

 

a) Os problemas culturais que ainda não estão 
influenciando a postura das classes patronal e 
profissional no que diz respeito a prevenção dos 
acidentes laborais. 

b) A eficiência dos Poderes públicos quanto ao 
estabelecimento de políticas preventivas e 
fiscalização dos ambientes de trabalho. 

c) A falta de investimento na prevenção no meio 
ambiente de trabalho por parte das empresas. 

d) Da não existência de precariedade das condições 
de trabalho por conta de práticas equivocadas do 
Direito do Trabalho. 

 
14. O processo de gerenciamento de riscos Define-se a 

gerência de riscos como uma metodologia que visa 
aumentar a confiança na capacidade de uma 
organização em prever, priorizar e superar obstáculos 
para, como resultado final, obter a realização de suas 
metas. Ao mesmo tempo em que atuam na proteção 
dos recursos humanos, materiais e financeiros da 
empresa, preocupa-se, também, nas consequências 
de eventos aleatórios que possam reduzir sua 
rentabilidade, sob forma de danos físicos, financeiros 
ou responsabilidades para com terceiros. 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) O gerenciamento de riscos, também, pode ser 
definido como um processo não formal em que as 
incertezas presentes são sistematicamente 
identificadas, analisadas, estimadas, 
categorizadas e tratadas. Dessa forma, visa 
equilibrar os resultados de oportunidades de 
ganhos com a minimização de perdas, permitindo 
o aprimoramento contínuo do processo de decisão 
e a melhoria crescente do desempenho da 
organização. 

b) O gerenciamento de risco não é definido como a 
área de atuação que busca administrar as 
possibilidades de falhas, buscando evitar que 
essas aconteçam. 

c) Compreende-se, dessa forma, que os esforços na 
tentativa de eliminar, reduzir, controlar ou ainda 
financiar os riscos, caso seja economicamente 
viável, são de suma importância para o 
desenvolvimento salutar de uma empresa. 

d) O processo não envolve a criação de infraestrutura 
e cultura adequadas, com aplicação de método 
sistemático, a fim de permitir que as decisões não 
sejam tomadas mediante o conhecimento dos 
riscos associados às atividades da organização. 
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15. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

O Meio Ambiente do Trabalho é conceituado 
diversamente do Direito Ambiental no que tange as 
divisões didáticas. Está interligado cotidianamente ao 
ser humano trabalhador de forma imediata e direta, 
em sua atividade laboral quando executada em 
benefício de outrem, por isso, trata-se de um conceito 
amplo. 
Como afirma Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Meio 
Ambiente do Trabalho é: “o local onde as pessoas 
desempenham suas atividades laborais, sejam 
remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na 
salubridade do meio e na ausência de agentes que 
comprometem a incolumidade físico-psíquica dos 
trabalhadores, independentemente da condição que 
ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores 
de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos, 
etc)”. 

 
I.   O meio ambiente laboral é o lugar onde as pessoas 

passam uma parcela considerável de suas vidas. 
Os efeitos das atividades desenvolvidas 
transcende a esfera de trabalho atingindo 
diretamente as demais áreas de convivência e à 
qualidade de suas vidas enquanto laboradores. 

II.  Desse modo, torna-se imprescindível voltar o olhar 
para a importância de ser-lhe dada tutela jurídica, 
a fim garantir condições mínimas de dignidade 
para o bom desempenho do trabalho. 

III. Percebe-se que o conceito de meio ambiente do 
trabalho, excede os limites estáticos do espaço 
geográfico interno do local destinado à execução 
das tarefas, alcança também o local da residência 
do trabalhador e o meio ambiente urbano. 

IV. O meio ambiente do trabalho caracteriza-se, pois, 
como a soma das influências que afetam 
diretamente o ser humano, desempenhando 
aspecto chave na prestação e performance do 
trabalho. Pode-se, simbolicamente, afirmar que o 
meio ambiente de trabalho constitui o pano de 
fundo das complexas relações biológicas, 
psicológica e social a que o trabalhador está 
submetido. 

 

A sequência correta é: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. O processo de gerenciamento de riscos, como todo 
procedimento de tomada de decisões, começa com a 
identificação e a análise de um problema. No caso do 
gerenciamento de riscos, o problema consiste, 
primeiramente, em se conhecer e analisar os riscos 
de perdas acidentais que ameaçam a organização.  

Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) A análise que determina a introdução de técnicas 
mais sofisticadas para o gerenciamento de riscos 
e o controle de perdas, pode ser realizada por meio 
de fatores tecnológicos, econômicos e sociais.  

b) A identificação de riscos e perigos consiste em 
uma importante responsabilidade do gerente de 
riscos. É o processo por meio do qual as situações 
de risco de acidentes não são analisadas de forma 
contínua e sistemática.  

c) Os fatores econômicos relacionam-se com o 
aumento da escala das plantas industriais, o 
aumento da produtividade e a permanente redução 
dos custos do processo. A competitividade induz 
uma constante preocupação com a redução de 
custos dos processos, que pode ser possibilitada 
através de técnicas de gerenciamento de riscos. 

d) Os fatores tecnológicos estão relacionados ao 
desenvolvimento de processos mais complexos, 
como o uso de novos materiais e substâncias e de 
condições operacionais, como pressão e 
temperatura, consideravelmente mais severas.  

 
17. O treinamento de segurança do trabalho pode ser 

entendido como um processo educacional que visa 
proporcionar à conscientização e orientação dos 
trabalhadores acerca de determinados riscos 
presentes em suas funções e atividades 
profissionais, tal como ao ambiente de trabalho, 
assinale a afirmação INCORRETA: 

a) O treinamento de segurança do trabalho realizado 
nas indústrias garante o bom desempenho dos 
operários, além de reduzir custos para as 
empresas. 

b) Visa a compreensão das Leis vigentes e sua 
organização dentro do ambiente de trabalho, 
direcionado para o processo de construção e 
implementação do Sistema de Gestão de 
Segurança e Saúde, com foco no Zero acidentes e 
atendimento as leis vigentes. 

c) Um treinamento de segurança industrial não só 
ensina aos funcionários como podem evitar 
acidentes, mas também ensina como ser muito 
mais produtivos e como exatamente o instrumento 
de trabalho deve ser manipulado. 

d) O treinamento visa aumentar os riscos dos 
participantes e desmotiva-los da importância de ter 
um Programa de Gestão em Segurança do 
Trabalho. 
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18. A psicologia do trabalho é uma área que apareceu 
inserida na psicologia, após a leitura do enunciado 
apresentado a seguir, identifique a afirmação correta: 

Os estudos da psicologia do trabalho aumentaram 
consideravelmente, dando início a um novo campo de 
estudo, a psicologia industrial (aplicação dos métodos 
e descobertas da psicologia à solução dos problemas 
industriais). 
A designação psicologia industrial aparece em muitas 
obras, mas a maioria dos estudiosos prefere a 
designação de psicologia do trabalho, uma vez que é 
mais abrangente. O trabalho industrial é apenas uma 
modalidade de trabalho, sendo por isso demasiado 
restrito para dar nome à ciência. 
Durante um longo período, os problemas psicológicos 
do trabalho limitavam-se aos problemas que o 
recrutamento e a distribuição de pessoal levantavam 
(como encontrar o melhor trabalhador, como pô-lo a 
produzir o melhor possível), deste modo, o psicólogo 
do trabalho passava a maior parte do tempo com a 
aplicação de testes específicos para o efeito. 
Posteriormente, o campo desta ciência alargou-se e 
passou também a tratar da formação dos 
trabalhadores, da orientação do trabalho, da 
planificação das carreiras e da organização nos seus 
diferentes aspectos. 

 

Esta psicologia tem, principalmente, campos de 
estudo.  

 

I. Um primeiro campo centra-se na componente 
humana, ou seja, no homem e na sua relação com 
o trabalho. Neste primeiro caso os problemas 
psicológicos abordados dizem respeito à 
personalidade do trabalhador, à sua aprendizagem 
e à origem das suas diferenças individuais. É um 
campo que pretende também descobrir o seu nível 
de conhecimentos e de competência, a sua 
motivação e atitude perante o trabalho. Toda esta 
informação é importante para um justo 
recrutamento, distribuição e formação de pessoal. 

II. Num segundo campo, são privilegiadas as 
características do meio ambiente onde o trabalho 
ocorre e que podem interferir negativa ou 
positivamente no comportamento do indivíduo. 
Estuda-se as trocas efetuadas entre o homem e os 
seus instrumentos de trabalho. Nesta área 
interessa descobrir a forma como o indivíduo 
resolve os problemas, lida com a decisão e risco e, 
por exemplo, como se comporta face à incerteza 
do cumprimento dos prazos. Estes dados são 
importantes para, por exemplo, a ergonomia 
(ciência da adaptação do homem ao posto de 
trabalho e vice-versa). 

III. Por último, um outro campo de estudo dedica-se 
mais às propriedades do conjunto, isto é, às 
relações entre os componentes do trabalho e, em 
especial, à compatibilidade do homem com as 
exigências do mesmo. É um campo que recai nas 
tarefas que determinado indivíduo tem de realizar 
em determinado posto de trabalho. Pretende-se, 
nesta área, averiguar como está definido, 
organizado e controlado o trabalho. Algumas das 
investigações realizadas neste terceiro campo de 
estudo estão relacionadas com as pausas no 
trabalho e com os efeitos da monotonia. 

IV. Os psicólogos do trabalho podem exercer as suas 
funções nos mais variados tipos de emprego. 
Podem trabalhar numa empresa ou num gabinete 
de uma organização, nos serviços públicos ou, até, 
em laboratórios de investigação existentes nas 
universidades.  

 

A sequência correta é: 
 

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

 
19. Relevante se mostra, diante de tal cenário, o exame 

das repercussões jurídicas da depressão no ambiente 
do trabalho por se tratar de questão relativa à saúde 
do trabalhador, um direito absolutamente indisponível. 
A saúde do trabalhador é um direito 
constitucionalmente garantido, amparado por normas 
gerais e especiais de proteção, importando, diante 
desse quadro, averiguar se no meio ambiente do 
trabalho o trabalhador está ou não submetido a 
agressões psíquicas que podem desencadear e/ou 
agravar um quadro depressivo é correto afirmar: 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) A esperança e a vitalidade são sentimentos 
constantes na vida de uma pessoa deprimida.  

b) Seus sintomas podem ser a insegurança, o 
isolamento social e familiar, a apatia, a 
desmotivação, ou seja, a perda de interesse e 
prazer por coisas que antes gostava, com o 
agravante de que podem também ocorrer perda de 
memória, do apetite e da concentração, além de 
insônia.  

c) O sintoma da doença não esta relacionado  
basicamente com o transtorno do humor.  

d) Pelo que se colhe da literatura médica, a 
depressão é um distúrbio emocional que produz 
alterações no modo de ver o mundo e de não sentir 
a realidade. 

 
20. Na Ergonomia são abordadas as características 

anatômicas, antropométricas, fisiológicas e 
biomecânicas do homem em sua relação com a 
atividade física. A repetitividade, as cargas e posturas 
de trabalho, o levantamento e o carregamento de 
objetos, a LER/DORT, o layout do posto de trabalho, 
a segurança e a saúde são os aspectos abordados na 
qual Ergonomia. Assinale a alternativa correta: 

a) Ergonomia Cognitiva. 
b) Todas as outras alternativas estão corretas. 
c) Ergonomia Organizacional. 
d) Ergonomia Física. 
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21. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

A comunicação é essencial para garantir a segurança 
dos trabalhadores. Os trabalhadores devem estar 
informados sobre os riscos que enfrentam 
diariamente. Como também, as medidas de 
prevenção adaptadas e os planos de emergência 
eventualmente implementados. Estas informações 
devem ser fornecidas numa linguagem clara, não 
técnica, que seja de fácil compreensão. 
 

Uma boa comunicação entre o empregador e o 
trabalhador envolve: 

 
I. Falta de comunicação vai facilitar o acesso a 

Fichas de Dados de Segurança para cada 
substância química perigosa classificada que seja 
utilizada.  

II. A certificação de que os recipientes utilizados 
para as substâncias perigosas estão rotulados de 
forma clara, com avisos de perigo adequados 
sobre os perigos físicos (por ex., risco de 
explosão) e os perigos para a saúde.  

III. A falta de conhecimento dos resultados da 
avaliação dos riscos vão colocar os funcionários 
em locais seguros.  

IV. A disponibilização de todas as informações, 
instruções e formação relevantes para os 
trabalhadores no que respeitam às substâncias 
perigosas presentes no local de trabalho, bem 
como as precauções que devem tomar para se 
protegerem a si próprios e aos outros 
trabalhadores. 

 

A sequência correta é: 
 

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

 
 
22. Existem sete tipos de modalidades de atuação de 

Ergonomia. O texto em questão refere-se em qual 
modalidade de atuação de Ergonomia: 

O planejamento ergonômico em processos a serem 
iniciados, como, por exemplo, em uma nova planta 
fabril, um novo empreendimento, um novo produto. A 
Ergonomia é de custo menor, pois as atividades 
produtivas podem iniciar dentro de critérios de 
qualidade desenvolvidos pelas bases científicas da 
Ergonomia, reduzindo posteriores interferências ou 
reformas estruturais. A Ergonomia requer grande 
experiência e habilidade do ergonomista. Assinale a 
alternativa correta: 

 

a) Ergonomia Ergonomia de Intervenção. 
b) Ergonomia Concepção. 
c) Ergonomia Ergonomia de Produção. 
d) Todas as outras alternativas estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 

23. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

Com o objetivo de se manterem sempre seguros e 
distantes de qualquer doença ocupacional ou 
acidente de trabalho, todos precisam ficar atentos aos 
riscos e aos cuidados com a saúde, levando em 
consideração a infraestrutura do ambiente 
laboral. Para isso, é fundamental que todo 
empregador conheça bem as implicações e 
as exigências legais pertinentes, visando oferecer à 
sua equipe de profissionais a proteção adequada para 
evitar a ocorrência de doenças e de possíveis 
acidentes. 
 
Importantes dicas a serem utilizadas nas 
organizações, com o objetivo de evitar doenças 
ocupacionais e acidentes de trabalho. 

 
I. Estimular a prática diária de exercícios 

específicos para evitar, por exemplo, lesões 
corporais por movimentos repetitivos. Para que 
essas práticas sejam sempre eficientes é 
fundamental contar com a orientação de 
profissionais capacitados e especialistas em 
ergonomia. 

II. Orientar os funcionários a procurarem orientação 
médica em casos de manifestação de sintomas 
como: cansaço muscular nos braços ou nas 
pernas, dores, dormências, inchaços e outras 
alterações na saúde. 

III. Cumprir com todas as normas regulamentadoras 
(NRs) que determinam os fatores de prevenção 
no ambiente laboral, não precisando atender as 
exigências legais da engenharia de segurança e 
da medicina do trabalho. 

IV. Promover as palestras e os treinamentos 
específicos, ministrados por 
profissionais capacitados, que abordem temas 
relacionados às regras de proteção, à saúde e às 
boas condutas no ambiente laboral. 
 

A sequência correta é: 
 

a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
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24. O meio ambiente de trabalho é onde o trabalhador 
passa parte de seu dia e onde ocorre o 
desenvolvimento intelectual ou físico de cada sujeito, 
dependendo da atividade exercida. A partir dessa 
indagação, faz-se necessário disponibilizar segurança 
ao indivíduo e adequar o local de trabalho a um 
ambiente saudável e salubre. 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) O meio ambiente de trabalho condiciona o seu 
exercício no conceito amplo de meio ambiente, o 
que significa que deve ser analisado como um bem 
a ser protegido com o objetivo de preservar a 
saúde do trabalhador, proporcionando ao mesmo 
uma melhor qualidade de trabalho e 
consequentemente de vida. 

b) Podemos, ainda, conceituar meio ambiente do 
trabalho como o conjunto de fatores físicos, 
climáticos ou qualquer outro que interligados, ou 
não, estão presentes e que não envolvem o local 
de trabalho da pessoa. 

c) É errado que o Direito, nessa perspectiva, 
determina as condições mínimas a serem 
observadas pelo empregador sob pena de 
sanções no caso de seu descumprimento, 
conforme segmento determinado como segurança 
e medicina do trabalho. 

d) A segurança e medicina do trabalho é o segmento 
do direito do Trabalho incumbido da não 
necessidade de oferecer condições de proteção à 
saúde do obreiro no local de trabalho, e a 
recuperação do mesmo quando não estiver em 
condições de prestar serviços ao empregador. 

 
25. Normas Regulamentadoras (NRs) São normas que 

regulamentam e orientam os procedimentos 
obrigatórios relativos à segurança e à medicina do 
trabalho no Brasil. São aprovadas pela Portaria nº. 
3.214, do Ministério do Trabalho e Emprego, de 08 de 
junho de 1978. Em relação a NR – 5, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) Serão garantidas aos membros da CIPA condições 
que não descaracterizem suas atividades normais 
na empresa, sendo vedada a transferência para 
outro estabelecimento sem a sua anuência, 
ressalvado o disposto nos parágrafos primeiro e 
segundo do artigo 469, da CLT. 

b) A CIPA será composta de representantes do 
empregador e dos empregados, de acordo com o 
dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, 
ressalvadas as alterações disciplinadas em atos 
normativos para setores econômicos específicos. 

c) Todas as alternativas estão incorretas. 
d) A CIPA poderá ter seu número de representantes 

reduzido, bem como poderá ser desativada pelo 
empregador, antes do término do mandato de seus 
membros, ainda que haja redução do número de 
empregados da empresa, exceto no caso de 
encerramento das atividades do estabelecimento. 

 
 
 
 
 
 

26. A legislação básica que rege a Segurança do 
Trabalho no Brasil é composta por: 

a) CF – Constituição Federal de 1988. 
 CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – 

Decreto-lei n.º 5.452/43. 
 Normas Regulamentadoras – NR de 01 a 35, 

legislação básica – Lei n.º 6.514 de 22/12/1977, 
que altera o Capítulo V do Título II da CLT (arts. 
154 a 201), e aprovada pela Portaria 3.214 de 
08/06/1978. 

b) CF – Constituição Federal de 1988. 
 CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – 

Decreto-lei n.º 5.452/43. 
 Normas Regulamentadoras – NR de 01 a 33, 

legislação básica – Lei n.º 6.514 de 22/12/1977, 
que altera o Capítulo V do Título II da CLT (arts. 
154 a 201), e aprovada pela Portaria 3.214 de 
08/06/1978. 

c) CF – Constituição Federal de 1988. 
 CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – 

Decreto-lei n.º 5.452/43. 
 Normas Regulamentadoras – NR de 01 a 34, 

legislação básica – Lei n.º 6.514 de 22/12/1977, 
que altera o Capítulo V do Título II da CLT (arts. 
154 a 201), e aprovada pela Portaria 3.214 de 
08/06/1978. 

d) CF – Constituição Federal de 1988. 
 CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – 

Decreto-lei n.º 5.452/43. 
 Normas Regulamentadoras – NR de 01 a 36, 

legislação básica – Lei n.º 6.514 de 22/12/1977, 
que altera o Capítulo V do Título II da CLT (arts. 
154 a 201), e aprovada pela Portaria 3.214 de 
08/06/1978. 

 
27. Os problemas ambientais em nível mundial começam 

a se tornar preocupantes.  Como exemplos 
significativos, destaca-se o aumento de temperatura 
da Terra, a destruição da camada de ozônio, o 
esgotamento acelerado dos recursos naturais, etc. 
Todos estes problemas levam à busca de um novo 
modelo de crescimento econômico que considere 
mais a preservação do meio ambiente. 

Está claro que a solução para todos estes problemas 
deve ocorrer em vários níveis:  

 
a) Empresas: Não necessita funcionar reduzindo ao 

máximo seu impacto ambiental negativo. 
b) Política Ambiental: O primeiro passo que uma 

empresa deve tomar para a implantação de um 
Sistema de Gestão Ambiental, é a implantação de 
uma política ambiental. 

c) Poder Público: cuja função primordial é 
regulamentar o modelo final de funcionamento que 
não respeite o meio ambiente. 

d) Indivíduo: não precisa tomar posturas que 
respeitem mais o meio ambiente a fim de limitar o 
consumo e economizar recursos naturais. 
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28. As atividades industriais podem interferir no meio 
ambiente através de diversas maneiras em seus 
processos como produção (utilização de matérias 
primas, energia e água e consequente emissão 
atmosféricas, efluentes, geração de resíduos sólidos, 
ruído e vibração), distribuição, comercialização, etc. 

Inúmeras medidas de proteção buscam minimizar os 
impactos produzidos pelos processos produtivos das 
empresas.  No entanto, essas medidas visam o 
tratamento do resíduo após sua geração (medidas de 
caráter corretivo), onerando assim o processo 
produtivo devido o custo elevado da implantação de 
sistemas de tratamentos.  Por isso, deve-se buscar 
formas que viabilizem a otimização desses processos. 
A correta gestão das variáveis ambientais é o que 
permite essa otimização.  Por isso, as empresas 
necessitam trabalhar atuando nos seguintes pontos, 
assinale a alternativa correta: 

 

a) Aumento do consumo de energia. 
b) Aumento do consumo de matérias-primas. 
c) Aumento do consumo de água. 
d) Gestão correta de resíduos. 
 

29. Com base a NR 35, esta Norma estabelece os 
requisitos mínimos e as medidas de proteção para o 
trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a 
organização e a execução, de forma a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos 
direta ou indiretamente com esta atividade, assinale a 
alternativa correta: 

a) Todo trabalho em altura não é necessário ser 
realizado sob supervisão, cuja forma será definida 
pela análise de risco de acordo com as 
peculiaridades da atividade. 

b) A Permissão de Trabalho (PT). Não precisa ser 
emitida, aprovada pelo responsável pela 
autorização da permissão, disponibilizada no local 
de execução da atividade e, ao final, encerrada e 
arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. 

c) A empresa deve manter cadastro atualizado que 
permita conhecer a abrangência da autorização de 
cada trabalhador para trabalho em altura. 

d) A execução do serviço não precisa considerar as 
influências externas que possam alterar as 
condições do local de trabalho já previstas na 
análise de risco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 
identifique a afirmação correta: 

É preciso se certificar de que todos os trabalhos de 
altura estão devidamente planejados, 
supervisionados e realizados por pessoas são 
competentes, certificadas (treinadas) e habilitadas 
para fazê-los. Para evitar ou minimizar os riscos 
durante o planejamento de um trabalho em altura, 
deve-se considerar o que precisa ser feito para depois 
se basear no risco e identificar as precauções 
adequadas. 
Há uma hierarquia simples de medidas de controle 
que serve para eliminar riscos de queda em altura. 
Essa hierarquia deve ser seguida sistematicamente 
de forma que a pessoa que esteja no controle do 
trabalho deva: 

 

I. Usar o equipamento de trabalho em altura para 
evitar quedas, onde há o risco. 

II. Sempre considerar medidas que protejam todos 
os grupos de risco. 

III. Verificar se o equipamento de superfície/acesso 
em uso é estável e forte o suficiente para 
suportar o peso do trabalhador e de qualquer 
equipamento. 

IV. Tomar precauções quando se trabalha em ou 
perto de superfícies frágeis, como por exemplo, 
em uma cobertura simples de telhados, para 
evitar uma queda ou para minimizar a distância e 
as consequências no caso de uma queda. 

 

A sequência correta é: 
 

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

 


