
EBSERH
HO S P IT A IS  U N IV E R S IT Á R IO S  F E DE RAIS

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EDITAL 04/2015 - EBSERH/CHC-UFPR - AREA ADMINISTRATIVA
SUPERIOR

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas seqüencialmente, contendo 50 (cinqüenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
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XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
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XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO



PORTUGUÊS

Texto
O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo 
de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés 
engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou 
a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva 
contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, 
polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da 
aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, 
que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no 
cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam 
no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos 
soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos 
braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias 
diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos 
monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela 
pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de 
Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, 
no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente 
da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da 
pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos 
brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua 
às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser 
outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade 
simplesmente; no sábado, depois de três goles momos de gim 
à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes 
vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo 
parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu 
de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, 
aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; 
e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo 
imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com 
sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, 
na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; 
em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e 
acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se 
dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; 
em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma 
carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou 
antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às 
vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo 
drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba 
em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas 
encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que 
se dilata e quebra, e o médico sentencia imprestável para o 
amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, 
até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu 
a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela 
que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido 
como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem 
razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes 
o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas 
pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou 
articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de 
tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso 
do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em 
todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; 
por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos 
os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:
a) o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial 

apresentando exemplos que, por serem triviais, não 
ilustram um posicionamento efetivo.

b) a duração do amor está diretamente relacionada com 
o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas 
pessoas.

c) as diferentes experiências retratadas reforçam o 
posicionamento que revela a noção de finitude atribuída 
ao amor.

d) a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um 
tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque 
jornalístico ou científico.

e) no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela 
primeira pessoa, complementam a estrutura lingüística 
subjetiva encontrada no título.
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2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo 
e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é 
correto afirmar que o texto apresenta:
a) apenas duas orações absolutas.
b) dois períodos compostos.
c) apenas uma frase nominal.
d) um período simples e um composto.
e) mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas 
outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, 
assinale a opção que contenha uma passagem do texto 
que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou 
referência ao relacionamento de um casal.
a) “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, 

filho crucificado de todas as mulheres;”
b) “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode 

acabar;”
c) “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
d) “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas 

femininas;”
e) “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por 

alguns dias, mas que não floresceu,”

4) Por meio de sua seleção vocabular, o autor também 
imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a 
linguagem por ele empregada pode ser caracterizada 
como predominantemente:
a) simbólica
b) técnica
c) objetiva
d) popular
e) informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; 
e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como 
tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como 
dois polvos de solidão:"

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos 
da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a opção correta.
I. A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a 

progressão do texto apresentando valor semântico de 
alternância.

II. A segunda ocorrência da conjunção “e” também 
contribui para a progressão do texto, mas apresenta 
valor semântico de oposição, podendo ser substituída 
por “mas” sem prejuízo de sentido.

III. Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um 
mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas a I está correta.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise 
revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o 
sentido do texto. Trata-se de exemplos de:
a) Hipérboles
b) Comparação
c) Metáfora
d) Metonímia
e) Ironia
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7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no 
abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto 
do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto 
em que se encontram, podem ser classificadas, 
morfologieamente, como:
a) verbos
b) adjetivos
c) advérbios
d) pronomes
e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o 
verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o 
seguinte papel semântico:
a) revela uma ação que ocorre no momento em que é 

enunciada.
b) indica uma ação presente com valor de passado.
c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, 

uma previsão.
d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade 

absoluta.
e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da 

enunciação.

9) Observe ofragmento: “depois de três goles mornos de gim 
à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido 
também pelo papel sintático da construção em que 
ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a 
opção em que se destaca um exemplo de palavra ou 
expressão que, embora não corresponda ao mesmo 
valor semântico, exerça a mesma função sintática do 
termo destacado neste enunciado.
a) “num domingo de lua nova”
b) “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é INCORRETO 
afirmar que:
a) Afinitude do amor está na impossibilidade de um novo 

recomeço em função das experiências anteriores.
b) A finalidade do término de um amor está diretamente 

relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência 
descrita como cíclica pelo autor.

c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à 
ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do 
pronome indefinido “todos”.

d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume 
conotação plenamente positiva em função de uma 
relação direta com a ideia de finitude.

e) Não é possível prever o momento em que o amor pode 
acabar embora o autor aponte, categoricamente, a 
certeza de seu fim.

_________RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO_________

3 311) Marcos utilizou — de — do salário que recebeu
4 5

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do 
salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou 
R$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos 
recebeu foi, em reais, igual a:
a) R$2.500,00
b) R$2.357,14
c) R$3.771,43
d) R$3.000,00
e) R$3.200,00

12)0  administrador de uma sorveteria quis saber a 
preferência de seus clientes sobre três sabores: 
morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma 
ficha em que cada cliente marcaria com um X quais 
sabores eram de sua preferência, podendo marcar 
quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 
27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os 
sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e 
abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram 
abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram 
chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos 
um sabor e preencheram somente uma ficha cada, 
então o total de clientes consultados foi:
a) 417
b) 390
c) 117
d) 286
e) 142

13) Considerando a sequencia lógica: 3, A  5, C, 8, E, 12, G....
o décimo e o décimo terceiro termos da seqüência, 
considerando o alfabeto de 26 letras, são, 
respectivamente:
a) I ; 30
b) 30 ; L
c) I ; 23
d) K ; 23
e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é 
equivalente a frase:
a) A Terra é um planeta e não emite luz.
b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P 
condicional Q é falso. Nessas condições, é correto 
afirmar que:
a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é 

verdade.
b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é 

verdade.
d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser 

falso ou verdade.
e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é 

falso.
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_________ LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH__________

16) Considerando as disposições da Lei Federal n° 12.550, 
de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta 
sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -  
EBSERH.
a) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 

pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
excluindo a prestação às instituições de ensino.

b) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos mediante convênio médico de assistência
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às 
instituições de ensino.

c) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos mediante convênio médico de assistência
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela 
prestação às instituições de ensino.

d) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
assim como a prestação às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública.

e) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos mediante convênio médico, exclusivamente, 
ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 
comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, 
à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 
formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA 
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. -  EBSERH, anexo ao decreto n° 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.
a) O Conselho de Administração reunir-se-á,

ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, 
ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus 
membros.

b) O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus 
membros.

c) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, 
ou por solicitação unânime de seus membros.

d) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, 
ou por solicitação unânime de seus membros.

e) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de 
seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA 
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. -  EBSERH, anexo ao decreto n° 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale 
a alternativa correta.
a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da

EBSERH, compõe-se de três membros efetivos e 
respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de 
Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois 
anos contados a partir da data de publicação do ato de 
nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSERH, 
compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados 
a partir da data de publicação do ato de nomeação, 
podendo ser reconduzidos por igual período.

c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da
EBSERH, compõe-se de três membros efetivos e 
respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de 
Estado da Educação, sendo seus mandatos de três 
anos contados a partir da data de publicação do ato de 
nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.

d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSERH, 
compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados 
a partir da data de publicação do ato de nomeação, não 
podendo ser reconduzidos.

e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSERH, 
compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo 
seus mandatos de dois anos contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, não podendo ser 
reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do 
REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. -  EBSERH sobre a 
Diretoria Executiva.
a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos 

regimes de alçada para as várias instâncias de gestão 
da EBSERH.

b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, 
indicadores e sinalizadores para o monitoramento e 
avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes 
da EBSERH, consolidados e apresentados pela Diretoria 
de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, 
em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, 
a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e 
avaliação conjunta com elas.

c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir 
os bens, serviços e negócios da EBSERH, e decidir, 
apenas por iniciativa própria, sobre operações de 
responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada 
decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.

d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar 
continuamente os processos de serviços e de gestão, 
assim como as condições para o funcionamento 
adequado da Sede, das filiais da EBSERH ou outras 
unidades descentralizadas.

e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as 
linhas orientadoras das ações da EBSERH.
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20) Assinale a alternativa correta nos termos do 
REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. -  EBSERH sobre a 
solicitação para inclusão de matérias nas pautas das 
reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
a) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião 

até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
b) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis 

antes da data de realização da respectiva reunião.
c) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos 

após a data da convocação da respectiva reunião.
d) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 

10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
e) Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias 

corridos após a data da convocação da respectiva 
reunião.

___________LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS___________

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil e a 
construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto 
à implantação da Reforma Administrativa Federal, 
quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde 
seria o responsável pela formulação e coordenação da 
Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas 
de competência: política nacional de saúde; atividades 
médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, 
vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, 
fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e 
alimentos e pesquisa médico-sanitária.
a) 1963.
b) 1969.
c) 1956.
d) 1961.
e) 1967.

22) Assinale a alternativa INCORRETA sobre a organização 
dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
a) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 

em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal. O 
mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, 
quando não houver Conselho Estadual de Saúde 
constituído ou em funcionamento.

b) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, representação do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, como conselheiros, é preferencial 
nos Conselhos de Saúde.

c) As funções, como membro do Conselho de Saúde, não 
serão remuneradas, considerando-se o seu exercício 
de relevância pública e, portanto, garante a dispensa 
do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins 
de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes 
e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração 
de participação de seus membros durante o período 
das reuniões, representações, capacitações e outras 
atividades específicas.

d) O conselheiro, no exercício de sua função, responde 
pelos seus atos conforme legislação vigente.

e) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos 
de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições 
do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o 
financiamento da seguridade social.
a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele 
receber benefícios ou incentivos fiscais.

c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total.

d) São passíveis de cobrança de contribuição para a 
seguridade social todas as entidades beneficentes de 
assistência social.

e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da 
seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal n° 8.080 de 19/09/1990 que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta:
a) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não 

integra a política de recursos humanos.
b) Entre os objetivos da política de recursos humanos 

estão aquelas que visama evitar dedicação exclusiva 
aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

c) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos 
a organização de um sistema de formação em todos os 
níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.

d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos 
ou empregos não poderão exercer suas atividades 
em mais de um estabelecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

e) A política de recursos humanos na área da saúde será 
formalizada e executada, articuladamente, em uma 
única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal n° 8.142 
de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS} e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não 

incluem investimentos previstos em lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.

b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não 
incluem investimentos previstos no Plano Qüinqüenal 
do Ministério da Saúde.

c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem 
cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal, desde que não destinados a investimentos na 
rede de serviços.

d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 
alocados como despesas de custeio e de capital do 
Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta.

e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não 
permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) De acordo com a Norma Regulamentadora 17 o 
empregador deve adotar medidas para evitar que a 
atividade de ensacamento de mercadorias se incorpore 
ao ciclo de trabalho ordinário e habitual dos operadores 
de checkout, tais como:
Analise as afirmativas abaixo e assinale alternativa 
correta que reflete o texto legal da norma.
a) Garantir que o ensacador goze de descansos regulares, 

com intervalos de 15 minutos a cada hora de trabalho.
b) Manter, no mínimo, um ensacador a cada três checkouts 

em funcionamento.
c) Garantir que o ensacador goze de descansos regulares, 

com intervalos de 10 minutos a cada hora de trabalho.
d) Manter, no mínimo, um ensacador a cada quatro 

checkouts em funcionamento.
e) Manter nessa atividade apenas o ensacador com porte 

físico compatível com o esforço a ser exigido.

27) Considerando a Norma Regulamentadora 17, para o 
trabalhoematividadesdeteleatendimento/telemarketing 
nas diversas modalidades desse serviço; de modo 
a proporcionar um máximo de conforto, segurança, 
saúde e desempenho eficiente, o empregador deve: 
Analise as afirmativas abaixo e assinale alternativa 
correta que reflete o texto legal da norma.
a) Garantir a higienização dos conjuntos de microfone e 

fone de ouvido (head-sets), de forma que permita a 
verificação da validade por parte operador, em inscrição 
na própria embalagem do produto.

b) Disponibilizar gratuitamente, uma única vez, dentro do 
período de seis meses, conjuntos de microfone e fone 
de ouvido (head-sets) individuais ao operador.

c) Garantir que o operador não alterne o uso dos conjuntos 
de microfone e fone de ouvido (head-sets) nas orelhas 
ao longo da jornada de trabalho, a fim de evitar que 
doenças infecciosas possam passar de uma orelha para 
outra.

d) Fornecer gratuitamente conjuntos de microfone e fone 
de ouvido (head-sets) individuais, em material atóxico ou 
com revestimento compatível, permitindo ao operador 
substituição semanal para evitar agravos a saúde do 
trabalhador.

e) Fornecer gratuitamente conjuntos de microfone e fone 
de ouvido (head-sets) individuais, que permitam ao 
operador a alternância do uso das orelhas ao longo da 
jornada de trabalho e que sejam substituídos sempre 
que apresentarem defeitos ou desgaste devido ao uso.

28) Analise as afirmativas abaixo à luz das alterações 
recentes trazidas pela Portaria MTE n.° 590, de 28 de 
abril de 2014:
Assinale alternativa correta que reflete a alteração dada 
pela Portaria do MTE.
a) Relativamente ao engenheiro de segurança do trabalho 

e ao médico do trabalho, para cumprimento das 
atividades dos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho em tempo 
integral, a empresa poderá contratar mais de um 
profissional, desde que cada um dedique, no mínimo, 
3 (três) horas de trabalho, sendo necessário que o 
somatório das horas diárias trabalhadas por todos seja 
de, no mínimo, 6 (seis) horas.

b) Relativamente ao enfermeiro do trabalho e ao médico do 
trabalho, para cumprimento das atividades dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho em tempo integral, a empresa 
poderá contratar mais de um profissional, desde que 
cada um dedique, no mínimo, 3 (três) horas de trabalho, 
sendo necessário que o somatório das horas diárias 
trabalhadas portodos seja de, no mínimo, 6 (seis) horas.

c) Relativamente ao médico do trabalho, para cumprimento 
das atividades dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
em tempo integral, a empresa poderá contratar mais 
de um profissional, desde que cada um dedique, no 
mínimo, 3 (três) horas de trabalho, sendo necessário 
que o somatório das horas diárias trabalhadas portodos 
seja de, no mínimo, 6 (seis) horas.

d) Relativamente ao engenheiro de segurança do 
trabalho, para cumprimento das atividades dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho em tempo integral, a empresa 
poderá contratar mais de um profissional, desde que 
cada um dedique, no mínimo, 3 (três) horas de trabalho, 
sendo necessário, que o somatório das horas diárias 
trabalhadas portodos seja de, no mínimo, 6 (seis) horas.

e) Relativamente ao médico do trabalho, para cumprimento 
das atividades dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
em tempo integral, a empresa poderá contratar no 
máximo até 3 (três) profissionais, desde que cada um 
dedique, no mínimo, 2 (duas) horas diárias de trabalho, 
sendo necessário que o somatório das horas diárias 
trabalhadas portodos seja de, no mínimo, 8 (oito) horas.

29) De acordo com o Anexo n.° 8 da NR-15 analise as 
afirmativas abaixo, e assinale alternativa correta 
que condiz com a NHO 10: Avaliação da exposição 
ocupacional a vibrações em mãos e braços.
a) Sempre que a aceleração resultante de exposição 

normalizada (aren) for superior a 12 m/s2, o limite de 
exposição estará excedido e exigirá a adoção imediata 
de med idas corretivas, visando ao controle da exposição.

b) Sempre que a aceleração resultante de exposição 
parcial (arep) for superior a 6 m/s2, o limite de exposição 
estará excedido e exigirá a adoção imediata de medidas 
corretivas, visando ao controle da exposição.

c) Se a aceleração resultante de exposição parcial (arep) 
estiver entre 3 m/s2 e 6 m/s2, a exposição deve ser 
considerada acima do nível de ação, devendo ser 
adotadas medidas preventivas de forma a minimizar a 
probabilidade de que as exposições à vibração possam 
causar prejuízos à saúde dos trabalhadores, e evitar 
que o limite de exposição seja ultrapassado.

d) Se a aceleração resultante de exposição normalizada 
(aren) estiver entre 2,5 m/s2 e 5 m/s2, a exposição deve 
ser considerada acima do nível de ação, devendo ser 
adotadas medidas preventivas de forma a minimizar a 
probabilidade de que as exposições à vibração possam 
causar prejuízos à saúde dos trabalhadores e evitar que 
o limite de exposição seja ultrapassado.

e) O limite de exposição ocupacional diária à vibração 
em mãos e braços adotado pela Norma de Higiene 
Ocupacional n° 10 corresponde a um valor de aceleração 
resultante de exposição normalizada (aren) de 6 m/s2.
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30) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta de acordo com a Norma de Higiene Ocupacional 
da FUNDACENTRO - NHO 09: Avaliação da exposição 
ocupacional a vibrações de corpo inteiro.
a) O nível de ação para a exposição ocupacional diária 

à vibração de corpo inteiro, adotado nesta norma, 
corresponde a um valor da aceleração resultante de 
exposição normalizada (aren) de 0,5m/s2 e ao valor da 
dose de vibração resultante (VDVR) de 9,1 m/s175.

b) O limite de exposição ocupacional diária à vibração 
de corpo inteiro, adotado nesta norma, corresponde a 
um valor da aceleração resultante de exposição parcial 
(arep) de 2,1 m/s2, e ao valor da dose de vibração 
resultante (VDVR) de 21 m/s175.

c) Se a aceleração resultante de exposição normalizada 
(aren) estiver entre 1,5 m/s2 e 3 m/s2 ou sempre que 
o valor de dose de vibração resultante (VDVR) estiver 
entre 5 m/s0-75 e 10 m/s0-75, a exposição deve ser 
considerada acima do nível de ação, devendo ser 
adotadas medidas preventivas de forma a minimizar a 
probabilidade de que as exposições à vibração, possam 
causar prejuízos à saúde dos trabalhadores e evitar que 
o limite de exposição seja ultrapassado.

d) Aceleração média de exposição parcial (amep) 
corresponde à aceleração média resultante 
representativa da exposição ocupacional relativa à 
componente de exposição ocorrida em uma parcela de 
tempo da jornada diária, considerando os quatro eixos 
ortogonais.

e) As medições da vibração transmitida ao corpo inteiro 
devem ser feitas considerando as quatro direções 
de um sistema de coordenadas ortogonais, de 
forma simultânea, utilizando-se acelerômetro do tipo 
quadriaxial.

31) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que vem de encontro com o Anexo n.° 12 da NR 15.
a) O limite de tolerância para as operações com manganês 

e seus compostos referente à extração, tratamento, 
moagem, transporte do minério, ou ainda a outras 
operações com exposição a poeiras do manganês ou 
de seus compostos é de até 8mg/m3 no ar, para jornada 
de até 8 (oito) horas por dia.

b) As avaliações de concentração ambiental e 
caracterização da insalubridade somente poderão ser 
realizadas por engenheiro de segurança do trabalho 
conforme previsto no art. 195 da CLT.

c) A rotatividade das atividades e turnos de trabalho para 
os perfuradores e outras atividades penosas, pode ser 
considerada recomendação e medida de prevenção de 
controle, indicada para as operações com manganês 
e seus compostos, independentemente dos limites de 
tolerância terem sido ultrapassados ou não.

d) Para jornadas de trabalho que excedem a 48 (quarenta e 
oito) horas semanais, os limites deverão ser deduzidos, 
sendo estes valores fixados pelo profissional legalmente 
habilitado.

e) Sempre que os limites de tolerância forem ultrapassados, 
as atividades e operações com o manganês e seus 
compostos serão consideradas como insalubres no 
grau médio.

32) Analise as afirmativas abaixo, e assinale a alternativa 
correta que vem de encontro com a NR-12, quanto à 
escolha correta dos meios de acesso, conforme a 
inclinação - ângulo de lance.
a) Inclinação até 15 graus, deve ser rampa simples com 

rodapé
b) Inclinação de 28 graus, deve ser rampa com peças 

transversais para evitar o escorregamento
c) Inclinação de 35 graus, deve ser escada sem espelho
d) Inclinação a partir de 74 graus, já pode ser escada tipo 

marinheiro
e) Escada do tipo marinheiro somente deve ser aplicada 

com 90 graus de inclinação

33) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que está de acordo com a NR-24.
a) O pé-direito dos alojamentos deverá ter no mínimo 2,6m 

para camas duplas.
b) Os alojamentos deverão ter área de circulação interna, 

nos dormitórios, com a largura mínima de 1,50 metro.
c) A ligação do alojamento com o sanitário será feita 

através de portas, com mínimo de 0,60 m x 2,10 m.
d) Todo alojamento será provido de uma rede de 

iluminação, cuja fiação poderá ser aparente, desde que 
seja em material antichama.

e) Na cobertura dos alojamentos, o ponto do telhado 
deverá ser de 1:4, independentemente do tipo de telha 
usada.

34) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta em relação a NR-33.
a) Cabe ao empregador comunicar ao Vigia e ao Supervisor 

de Entrada as situações de risco para sua segurança e 
saúde ou de terceiros, que sejam do seu conhecimento.

b) A Permissão de Entrada e Trabalho é válida somente 
para cada entrada, podendo ser encerrada quando 
ocorrer uma situação imprevista; exceção é válida 
quando houver pausa dos trabalhos.

c) O Supervisor de Entrada deve adotar os procedimentos 
de emergência, acionando a equipe de salvamento, 
pública ou privada, quando necessário.

d) O Supervisor de Entrada deve assegurar que os serviços 
de emergência e salvamento estejam disponíveis e que 
os meios para acioná-los estejam operantes.

e) O Vigia deve assegurar que os serviços de emergência 
e salvamento estejam disponíveis e que os meios para 
acioná-los estejam operantes.

35) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que vem de encontro com a NR-25.
a) Os resíduos de risco biológico devem ser dispostos 

conforme previsto nas legislações sanitária e ambiental.
b) Os rejeitos radioativos devem ser dispostos com 

aquiescência do IBAMA.
c) Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade e 

periculosidade devem ser dispostos conforme previsto 
na legislação sanitária.

d) Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos 
e operações industriais devem ser adequadamente 
acondicionados de acordo com IBAMA.

e) Os resíduos de risco biológico devem ser dispostos de 
acordo com IBAMA.

36) A técnica ______  é principalmente indicada para a
implantação de novos processos na fase de projeto ou 
nas modificações de processos já existentes, sendo 
conveniente para projetos e modificações tanto grandes 
quanto pequenas. Analise entre as alternativas abaixo, 
que tratam de gerenciamento de riscos e escolha a 
única correta, que completa corretamente a lacuna.
a) PPAP
b) FM EA
c) APP
d) APR
e) HAZOP

37) Essa técnica pode ser aplicada em unidades já em 
operação, permitindo nesse caso, a realização de 
uma revisão dos aspectos de segurança existentes. A 
melhor forma de controle das medidas recomendadas 
por essa técnica é por meio de uma lista de verificação. 
Assinale a alternativa correta.
a) FM EA
b) HAZOP
c) APR
d) PDCA
e) PPAP
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38) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que está de acordo com a NR-5.
a) O membro titular perderá o mandato, sendo substituído 

por suplente, quando faltar a mais de 3 reuniões 
ordinárias sem justificativa.

b) As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser 
protocolizadas na unidade descentralizada do MTE, até 30 
dias após a data da posse dos novos membros da CIPA.

c) Em caso de anulação a empresa convocará nova 
eleição no prazo de 10 dias, a contar da data de ciência, 
garantidas as inscrições anteriores.

d) No caso de afastamento definitivo do presidente, o 
empregador indicará o substituto, em 5 dias úteis, 
preferencialmente entre os membros da CIPA.

e) No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os 
membros titulares da representação dos empregados, 
escolherão o substituto, entre seus titulares, em 5 dias 
úteis.

39) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que vai ao encontro do entendimento de área de 
risco em tanques de inflamáveis líquidos na NR-16.
a) Toda a bacia de segurança.
b) Círculo com raio de 3 metros com centro nos pontos de 

vazamento eventual (válvula registros, dispositivos de 
medição por escapamento, gaxetas).

c) Círculo com 7,5 metros centro nos pontos de vazamento 
eventual (válvula e registros).

d) Local da operação, acrescido de faixa de 7,5 metros de 
largura em torno dos seus pontos extremos.

e) Faixa de 3 metros de largura em torno dos seus pontos 
externos.

40) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que está de acordo com a NR-11.
a) Em hipótese alguma, deve ser permitido a utilização 

de máquinas transportadoras, movidas a motores 
de combustão interna, nos locais fechados e sem 
ventilação.

b) Os equipamentos de transporte motorizados deverão 
possuir sinal de advertência visual (giroflex).

c) Círculo com 7,5 metros centro nos pontos de vazamento 
eventual (válvula e registros).

d) Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de 
gases tóxicos, por máquinas transportadoras, deverá 
ser controlada para evitar concentrações, no ambiente 
de trabalho, acima dos limites permissíveis.

e) Nos equipamentos de transporte, com força motriz 
própria, o operador deve ter uma pausa de descanso 
contínua de 10 (dez) minutos a cada 02 (duas) horas 
diárias de trabalho.

41) Considerando local de reunião de público como, por 
exemplo, um refeitório, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta que vem ao encontro das 
normas de segurança do Corpo de Bombeiros:
a) Num refeitório com capacidade acima de 300 pessoas, 

serão obrigatórias no mínimo três saídas de emergência 
com 20 metros entre elas, atendendo sempre as 
distâncias máximas a serem percorridas.

b) Num refeitório com capacidade acima de 300
pessoas, serão obrigatórias, no mínimo, duas saídas 
de emergência com 10 metros entre elas, atendendo 
sempre as distâncias máximas a serem percorridas.

c) Num refeitório com capacidade acima de 300 pessoas, 
serão obrigatórias, no mínimo, quatro saídas de 
emergência com 8 metros entre elas, atendendo sempre 
as distâncias máximas a serem percorridas.

d) Num refeitório com capacidade acima de 300
pessoas, serão obrigatórias no mínimo duas saídas 
de emergência com 15 metros entre elas, atendendo 
sempre as distâncias máximas a serem percorridas.

e) Num refeitório com capacidade acima de 300
pessoas, serão obrigatórias, no mínimo, três saídas 
de emergência com 15 metros entre elas, atendendo 
sempre as distâncias máximas a serem percorridas.

42) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que está de acordo com normas de segurança 
do Corpo de Bombeiros, no que diz respeito ao 
dimensionamento das saídas de emergência.
a) As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, 

para dentro de rotas de saída, em ângulo de 90°, devem 
ficar em recessos de paredes, de forma a não reduzir a 
largura efetiva em valor maior que 0,15 metro.

b) As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, 
para dentro de rotas de saída, em ângulo de 90°, devem 
ficar em recessos de paredes, de forma a não reduzir a 
largura efetiva em valor maior que 0,20 metro.

c) As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, 
para dentro de rotas de saída, em ângulo de 90°, devem 
ficar em recessos de paredes, de forma a não reduzir a 
largura efetiva em valor maior que 0,25 metro.

d) As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, 
para dentro de rotas de saída, em ângulo de 90°, devem 
ficar em recessos de paredes, de forma a não reduzir a 
largura efetiva em valor maior que 0,30 metro.

e) As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, 
para dentro de rotas de saída, em ângulo de 90°, devem 
ficar em recessos de paredes, de forma a não reduzir a 
largura efetiva em valor maior que 0,1 metro.

43) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que vai ao encontro da NR-21.
a) As casas de moradia serão construídas em locais 

arejados, livres de vegetação e afastadas no mínimo 
50,00m (cinqüenta metros) dos depósitos de feno 
ou estercos, currais, estábulos, pocilgas e quaisquer 
viveiros de criação.

b) Aos trabalhadores que residirem no local do 
trabalho, deverão ser oferecidos alojamentos que 
apresentem adequadas condições sanitárias, no qual o 
compartimento sanitário não pode estar a mais de 10 
metros de distância.

c) As fossas negras deverão estar no mínimo a 10,00m 
(dez metros) do poço.

d) É permitida a moradia coletiva da família, exceto na 
presença de profilaxia de endemias, de acordo com as 
normas de saúde pública.

e) O poço de água deverá ser protegido contra a 
contaminação, exceto se poço artesiano.

44) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que está de acordo com a NR-7.
a) O exame médico demissional será obrigatoriamente 

realizado até a data da homologação, desde que o 
último exame médico ocupacional tenha sido realizado 
há mais de 90 (noventa) dias para as empresas de grau 
de risco 1 e 2.

b) O exame médico demissional será obrigatoriamente 
realizado até a data da homologação, desde que o 
último exame médico ocupacional tenha sido realizado 
há mais de 135 (centro e trinta e cinco) dias para as 
empresas de grau de risco 3 e 4.

c) O exame médico demissional será obrigatoriamente 
realizado até a data da homologação, desde que o 
último exame médico ocupacional tenha sido realizado 
há mais de 90 (noventa) dias para as empresas de grau 
de risco 3 e 4.

d) O exame médico demissional será obrigatoriamente 
realizado até a data da homologação, desde que o 
último exame médico ocupacional tenha sido realizado 
há mais de 120 (centro e vinte) para as empresas de 
grau de risco 1 e 2.

e) O exame médico demissional será obrigatoriamente 
realizado até a data da homologação, desde que o 
último exame médico ocupacional tenha sido realizado 
há mais de 120 (centro e vinte) dias para as empresas 
de grau de risco 3 e 4.
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45) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que vem ao encontro da NR-7, no que diz 
respeito a monitorização biológica de trabalhadores 
expostos a Fibrogênicos.
a) Exame de Telerradiografia do tórax admissional e anual.
b) Exame de Expirometria admissional e trienal, se 

exposição > 15anos
c) Exame de Telerradiografia admissional e trienal, se 

exposição < 15anos
d) Exame de Expirometria admissional e bienal.
e) Exame de Telerradiografia admissional e anual.

46) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que está de acordo com a NR-13.
a) Sem exceção alguma, constitui risco grave e iminente 

o não cumprimento de qualquer item previsto nesta 
NR que possa causar acidente ou doença relacionada 
ao trabalho, com lesão grave à integridade física do 
trabalhador, especialmente atraso na inspeção de 
segurança periódica de caldeiras.

b) O empregador deve comunicar ao órgão regional 
do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato 
dos trabalhadores da categoria predominante no 
estabelecimento, qualquer atraso na inspeção de 
segurança periódica da caldeira.

c) Em caso de ocorrência de vazamento, incêndio ou 
explosão envolvendo equipamentos abrangidos nesta 
NR, a comunicação deve ser encaminhada ao órgão 
regional do Ministério do Trabalho e Emprego até o 
terceiro dia útil após a ocorrência.

d) Na ocorrência de acidente que implicou em vazamento, 
incêndio ou explosão envolvendo equipamentos 
abrangidos nesta NR, não há necessidade de comunicar 
o órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, 
exceto se ocorrer morte de trabalhador.

e) Por motivo de força maior e com justificativa formal 
do empregador, acompanhada por análise técnica e 
respectivas medidas de contingência para mitigação 
dos riscos, elaborada por Profissional Habilitado, pode 
ocorrer postergação de até 6 (seis) meses do prazo 
previsto para a inspeção de segurança periódica da 
caldeira.

47) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que vem ao encontro da NR-14.
a) Os fornos que utilizarem combustíveis gasosos ou 

líquidos devem ter sistemas de proteção para evitar 
retrocesso da chama.

b) Os fornos devem ser dotados de chaminé, com altura 
superior a 5 metros na parte mais alta da edificação ou 
do empreendimento.

c) Os fornos, para qualquer utilização, devem ser 
construídos solidamente, revestidos com material 
refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse 
36 graus.

d) Apenas os fornos que utilizarem combustíveis gasosos 
devem possuir sistema de proteção para evitar 
retrocesso da chama.

e) Os fornos devem ser dotados de chaminé, com altura 
superior a 4 metros a parte mais alta da edificação ou 
do empreendimento.

48) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que está de acordo com a NR-12, no que diz 
respeito a utilização de cesto suspenso.
a) Para efeito de d imensionamento devem ser considerados 

a carga nominal, com o coeficiente de segurança três 
para os elementos estruturais da caçamba.

b) Para efeitodedimensionamentodevem serconsiderados 
a carga nominal, com o coeficiente de segurança cinco 
para o sistema de suspensão com um único ponto de 
sustentação.

c) Para efeito de d imensionamento devem ser 
considerados a carga nominal, com o coeficiente de 
segurança três para os sistemas de suspensão com 
dois ou mais pontos de sustentação.

d) A caçamba do cesto suspenso deve dispor de 
capacidade mínima de 136 kg.

e) A caçamba do cesto suspenso deve dispor de sistema 
de proteção contra quedas com no mínimo 790 mm de 
altura.

49) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta que vem ao encontro da NR-9.
a) O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter 

a descrição das medidas de controle necessárias.
b) A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre 

que necessária para subsidiar o equacionamento das 
medidas de controle.

c) Para efeito desta NR considera-se risco ambiental 
existente no ambiente de trabalho, aquele que possa 
causar danos à saúde do trabalhador, independente da 
sua concentração, intensidade ou tempo de exposição.

d) Deverão ser objeto de controle sistemático as situações 
que apresentem exposição ocupacional até o limite de 
tolerância.

e) O PPRA pode estabelecer critérios e mecanismos 
de avaliação da eficácia das medidas de proteção 
implantadas, considerando apenas os dados obtidos 
nas avaliações realizadas.

50) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta, que vem ao encontro da NR-4, no que diz 
respeito a utilização de cesto suspenso.
a) O SESMT organizado deve ter seu funcionamento 

avaliado anualmente, por Comissão composta de 
representantes das empresas, dos sindicatos de 
trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou 
na forma e periodicidade previstas nas Convenções ou 
Acordos Coletivos de Trabalho.

b) As empresas que optarem pelo serviço único de 
engenharia e medicina ficam desobrigadas a elaborar 
e submeter à aprovação da Secretaria de Segurança e 
Medicina do Trabalho, o programa bienal de segurança 
e medicina do trabalho a ser desenvolvido, desde que 
tenha menos de 100 funcionários.

c) O SESMT organizado deve ter seu funcionamento 
avaliado semestralmente, por Comissão composta 
de representantes das empresas, dos sindicatos de 
trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou 
na forma e periodicidade previstas nas Convenções ou 
Acordos Coletivos de Trabalho.

d) As empresas que desenvolvem suas atividades em um 
mesmo pólo comercial podem constituir SESMT comum, 
organizado pelas próprias empresas interessadas, 
desde que previsto nas Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho das categorias envolvidas, essa 
condição não é válida para polo industrial.

e) As empresas de mesma atividade econômica, 
localizadas em um mesmo município, ou em municípios 
limítrofes, cujos estabelecimentos se enquadrem no 
Quadro I dessa NR, podem constituir SESMT comum, 
organizado pelo sindicato patronal correspondente 
ou pelas próprias empresas interessadas, desde que 
previsto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
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