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Considere o texto abaixo para responder às seis próximas questões. 
 

DEMOCRATIZAÇÃO DA ÁGUA 
 
Esta política de uso das águas foi definida por um comitê, formado em 1993, para acabar com a briga sobre quem tinha 
direito a essa bacia hidrográfica. Esse modelo, pioneiro no Brasil, inspirou, quatro anos depois, a Lei das Águas, dando a 
possibilidade de criar, em nível nacional, um sistema que harmonizasse os diversos usos dos mananciais - geração de 
energia, abastecimento da população e irrigação de cultivos. A Agência Nacional de Águas é o órgão do governo federal 
responsável pela gestão dos recursos hídricos no país. Esse trabalho é conduzido em parceria com os Comitês de Bacia, 
que se espalharam no Brasil, após a nova legislação. Os comitês reúnem representantes da sociedade civil em cada 
região para sugerir iniciativas para preservar os rios e evitar conflitos. 
A atual legislação reconhece os vários usos para a água e determina que a prioridade seja sempre para o abastecimento 
humano e animal. O Brasil tem 89,1% da população urbana com acesso a redes de distribuição de água. Nas residências 
rurais, a situação é menos confortável: só 17% são atendidas. O uso doméstico e industrial corresponde hoje a 30% de 
todo o consumo do país. O setor que mais utiliza recursos hídricos é a agricultura, com 70% do consumo.  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_345578.shtml. Acesso em 20/11/2015. 

 
 
1. Segundo o texto, é correto afirmar que: 

 
A) não há controle sobre o uso da água no Brasil, em território nacional. 
B) a grande prioridade de uso da água é a agricultura, que representa 17% do consumo. 
C) o uso doméstico e industrial representa o maior consumo de água do país. 
D) a atual legislação reconhece os vários usos para a água e determina que a prioridade seja sempre para o 

abastecimento humano e animal.  
 

2. Considere o trecho abaixo.  
 
“Esse modelo, pioneiro no Brasil, inspirou, quatro anos depois, a Lei das Águas, dando a possibilidade de criar, em 
nível nacional, um sistema que harmonizasse os diversos usos dos mananciais - geração de energia, abastecimento 
da população e irrigação de cultivos”. 
 
Os termos grifados poderiam ser substituídos, sem alteração substancial do sentido, respectivamente, por: 
 
A) desbravador, limitou e jeitos.  
B) precursor, influenciou e empregos. 
C) propagador, restringiu e costumes. 
D) difusor, subjugou e práticas. 
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3. Considere os termos grifados no trecho abaixo.  
 
“Esse modelo, pioneiro no Brasil, inspirou a Lei das Águas”.  
 
O uso das vírgulas se justifica por tratar-se: 
 
A) da introdução de uma enumeração. 
B) da introdução de um adjunto adnominal deslocado. 
C) da introdução de uma explicação. 
D) da separação de um sujeito do seu predicado. 
 

4. Considere o seguinte trecho: “A atual legislação reconhece os vários usos para a água e determina que a prioridade 
seja sempre para o abastecimento humano e animal”. Se os verbos do trecho fossem transpostos para o pretérito, a 
construção ficaria: 
 
A) “A atual legislação reconheceria os vários usos para a água e determinaria que a prioridade seria sempre para o 

abastecimento humano e animal”. 
B) “A atual legislação reconheceu os vários usos para a água e determinou que a prioridade fosse sempre para o 

abastecimento humano e animal”. 
C) “A atual legislação reconhecerá os vários usos para a água e determinara que a prioridade seja sempre para o 

abastecimento humano e animal”. 
D) “A atual legislação reconhecia os vários usos para a água e determinará que a prioridade ser sempre para o 

abastecimento humano e animal”. 
 

5. Na frase abaixo, considere as palavras grifadas. 
 
“A atual legislação reconhece os vários usos para a água”.  
 
Os termos grifados exercem a função sintática de: 
 
A) sujeito. 
B) objeto indireto. 
C) adjunto adnominal. 
D) objeto direto. 
 

6. Considere a palavra grifada no trecho abaixo. 
 
“A atual legislação reconhece os vários usos para a água e determina que a prioridade seja sempre para o 
abastecimento humano e animal”.  
 
O termo grifado, considerando o contexto em que se encontra empregado, classifica-se como: 
 
A) um substantivo. 
B) um advérbio. 
C) um adjetivo. 
D) um verbo. 
 

7. O acento indicativo de crase está INCORRETAMENTE empregado em: 
 
A) As obras terão início às 8h00min. 
B) Todos os funcionários referiam-se à ele na confraternização. 
C) O diretor foi à Bahia conhecer o novo modelo de gestão. 
D) A enfermeira referia-se à moléstia contagiosa. 
 

8. A concordância está INCORRETAMENTE empregada em: 
 
A) É necessária a informação adequada sobre o procedimento. 
B) Esperançosos, os trabalhadores e a imprensa aguardavam o comunicado. 
C) É proibido a entrada de trabalhadores sem capacetes e luvas.  
D) É necessário cuidado no manuseio das ferramentas. 
 

9. A concordância está corretamente empregada em: 
 
A) Existe muitos problemas a serem resolvidos no setor. 
B) Nenhum dos homens sabem sobre a obra. 
C) Haviam dois carros de apoio da empresa no local. 
D) Faz dias que a escala de trabalho foi divulgada. 
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10. Considerando-se a norma-padrão da língua, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente. 
 
A) alsapão, cabini, concessão. 
B) alçapão, cabine, concessão. 
C) alsapão, cabine, consessão. 
D) alçapom, cabini, conceção. 
 

11. A montadora de veículos _____________ envolveu-se num escândalo referente à falsificação de resultados de 
emissões de poluentes e admitiu que um dispositivo que altera resultados sobre emissão de poluentes foi usado em 
11 milhões de veículos a diesel em todo o mundo, em modelos de várias marcas pertencentes ao grupo. 
 
Complete a lacuna acima assinalando a alternativa correta. 
 
A) Renault 
B) Volkswagen 
C) Mercedes Benz 
D) Audi 
 

12. Em setembro do corrente ano a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional da Amazônia aprovou 
a criação do “Selo Verde Preservação da Amazônia”, usado para classificar um produto ou serviço que apresente 
menor impacto ambiental em relação a outros disponíveis no mercado. A Amazônia Legal engloba nove estados 
brasileiros. O Estado da Região Nordeste que pertence à Amazônia Legal é o: 
 
A) Maranhão. 
B) Ceará. 
C) Piauí. 
D) Rio Grande do Norte. 
 

13. Há vários anos, representantes de 193 países se reúnem na Conferência das Partes, a COP, da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Essa Convenção-Quadro é um 
documento universal de princípios que reconhecem a existência de uma mudança climática resultante da atividade 
humana e atribui aos países industrializados a responsabilidade principal na luta contra esse fenômeno. A cidade 
escolhida para as reuniões da COP 21 em 2015 foi:  
 
A) Zurique. 
B) Londres. 
C) Paris.  
D) Lisboa. 
 

14. O fluxo de refugiados que parte por mar, da Síria e da África, na tentativa de alcançar a Europa tem ocasionado 
muitas perdas humanas. O maior número de naufrágios ocorreu no Mar: 
 
A) Cáspio. 
B) Adriático. 
C) Vermelho. 
D) Mediterrâneo. 
 

15. O quadro abaixo se refere aos componentes que se destacaram no IDHM de São Caetano do Sul entre 1991 e 2010, 
divulgados em 2013. Analisando os dados podemos concluir que: 
 
(   ) nos períodos citados o índice geral (IDHM) 

sofreu um sucessivo e progressivo acréscimo.   
(   ) em 2000 o índice da educação foi considerado 

muito alto (entre 800 e 1).   
(   ) a renda foi o componente que alcançou o maior 

índice em 2010.  
 
As afirmações são (V) Verdadeiras ou (F) Falsas na 
sequência: 
 
A) V, V, F. 
B) V, F, V. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V. 
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16. Analise abaixo as afirmações em geral sobre São Caetano do Sul. 
 
1- No local onde está hoje a Matriz Velha de São Caetano havia uma capela, erguida pelos monges, dedicada a 

São Caetano di Thiène, o santo patrono do pão e do trabalho. 
2- O IBGE informa que a zona rural no município é muito extensa, sobressaindo a produção de leite.  
3- Atendendo ao anseio popular de emancipação, em 1948 um plebiscito popular favorável culminou com a 

promulgação da lei que ratificou a decisão e criou o município de São Caetano. 
 
São corretas: 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

17. Consta que o município de São Caetano do Sul: 
 
1- tem um alto índice de alfabetização. 
2- apresenta os melhores indicadores sociais de todo o país, estando em 1º lugar na lista dos municípios brasileiros 

por IDH.  
3- está inserido no bioma da Mata Atlântica. 
 
São corretas as afirmações: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

18. Analisando o gráfico sobre o PIB de São Caetano do Sul, podemos concluir o seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1- A atividade agropecuária no município é muito pequena. 
2- Entre os três itens apresentados o que se refere a serviços obteve o melhor desempenho, tanto em comparação 

com o Estado como em termos de Brasil. 
3- O desempenho da indústria alcançou quase a metade do PIB do Brasil. 
 
Estão corretas as conclusões: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
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19. O Brasil se caracteriza pela grande quantidade de água em seu território e a maior Bacia Hidrográfica Brasileira é a: 
 
A) Bacia Amazônica. 
B) Bacia do São Francisco. 
C) Bacia do Tocantins-Araguaia. 
D) Bacia do Paraná. 
 

20. As enchentes provocam grandes prejuízos financeiros e emocionais transtornando a vida de muitas famílias que 
residem em locais de fácil alagamento. Além das providências do poder público é importante que cada pessoa tenha 
consciência do problema e colabore para a prevenção dessas ocorrências cultivando o hábito de: 
 
1- Jogar o lixo em terrenos baldios e em córregos. 
2- Respeitar os dias de coleta para evitar que o lixo seja espalhado na rua por animais ou que seja carregado pela 

água das chuvas. 
3- Não deixar materiais de construção em terrenos ou calçadas para que a chuva não os arraste até os bueiros, 

provocando entupimentos.  
 

São procedimentos que devem ser adotados os que constam dos itens: 
 

A) 1 e 2 apenas. 
B) 2 e 3 apenas. 
C) 1 e 3 apenas. 
D) 1, 2 e 3. 

 
21. Sobre o câncer relacionado ao trabalho, leia as frases abaixo, marque (F) para falso ou (V) para verdadeiro e em 

seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. 
 

(   ) Difere de outras doenças ocupacionais como, a despeito da legislação brasileira e de outros países 
estabelecerem limites de tolerância para diversas substâncias carcinogênicas, pois, segundo a recomendação 
internacional, existem níveis seguros de exposição. 

(   ) Difere de outras doenças ocupacionais, pois existem muitos tipos de cânceres. 
(   ) Difere de outras doenças ocupacionais, pois os cânceres, em geral, desenvolvem-se muitos anos após o início 

da exposição, mesmo após a cessação da exposição. 
(   ) Difere de outras doenças ocupacionais, pois os cânceres ocupacionais diferem, em suas características 

morfológicas e histológicas, dos demais cânceres. 
(   ) Em geral, existem exposições combinadas e/ou concomitantes. Por outro lado, têm em comum com outras 

doenças ocupacionais a dificuldade de relacionar as exposições à doença e o fato de que são, em sua grande 
maioria, preveníveis. 

 

A) V, V, F, V, V. 
B) V, F, V, V, F. 
C) F, F, V, V, F. 
D) F, V, V, F, V. 
 

22. As doenças do aparelho digestivo relacionadas, ou não, ao trabalho estão entre as causas mais frequentes de 
absenteísmo e de limitação para as atividades sociais e ocupacionais. Isso exige dos profissionais que prestam 
assistência ao trabalhador o preparo para identificar a contribuição do trabalho na sua determinação e/ou 
agravamento de condições preexistentes. Sobre esse assunto, leia as frases abaixo e marque (F) para falso ou (V) 
para verdadeiro e em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo 
 

(   ) Entre os fatores de risco físico presentes no trabalho que podem lesar o sistema digestivo, estão as radiações 
ionizantes, a vibração, o ruído e a temperatura alta apenas (calor). 

(   ) Queimaduras, mesmo que extensas, não causam úlcera gástrica ou lesão hepática. 
(   ) Posições forçadas no trabalho podem causar alterações digestivas, particularmente na presença de condições 

predisponentes, como hérnia paraesofageana e visceroptose. 
(   ) Condições de fadiga física patológica, trabalho muito pesado, trabalho em turnos, situações de conflito e de 

estresse, exigências de produtividade, controle excessivo e relações de trabalho despóticas podem desencadear 
quadros de dor epigástrica, regurgitação e aerofagia, diarreia e, mesmo, úlcera péptica. 

 

A) V, V, V, V. 
B) F, V, F, V. 
C) V, F, V, F. 
D) F, F, V, V. 
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23. As dermatites de contato são as dermatoses ocupacionais mais frequentes. Estima-se que, juntas, as dermatites 
alérgicas de contato e as dermatites de contato por irritantes respondem por cerca de 90% dos casos de dermatoses 
ocupacionais. Sobre esse assunto, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta 
correta. 
 
I- Apesar do fácil manejo, os eczemas cronificados de origem ocupacional não respondem bem à terapêutica 

apropriada. 
II- Entre as facilidades para higiene pessoal a serem providas aos trabalhadores, estão a existência e acesso fácil à 

água corrente, quente e fria, em abundância, com chuveiros, torneiras, toalhas e agentes de limpeza 
apropriados. Chuveiros de emergência devem estar disponíveis em ambientes onde são utilizadas substâncias 
químicas corrosivas. Podem ser necessários banhos por mais de uma vez por turno e troca do vestuário em caso 
de respingos e contato direto com essas substâncias. 

III- Uma das medidas de controle ambiental para eliminação ou redução da exposição aos fatores de risco de 
natureza ocupacional nos limites considerados seguros, inclui o enclausuramento de processos e isolamento de 
setores de trabalho. 

 
A) Apenas a frase II está correta. 
B) I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as frases II e III estão corretas. 
D) Apenas as frases I e II estão corretas. 
 

24. A prevenção ___________ abrange a promoção da saúde e proteção específica, ou seja, inclui a promoção do 
ajustamento do trabalhador ao trabalho e orienta a aquisição de hábitos saudáveis de vida.  
 
Complete a frase acima assinalando a alternativa correta. 
 
A) primária 
B) terciária 
C) secundária 
D) especializada 
 

25. A Norma Regulamentadora – NR ______ tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação 
de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.  
 
Complete a frase acima assinalando a alternativa correta. 
 
A) 32 
B) 4 
C) 15 
D) 17 
 

26. A higienização das mãos é a principal e mais simples medida para prevenção das infecções bacterianas. Sobre as 
indicações para uso específico de água e sabão líquido na higienização das mãos, leia as frases abaixo e a seguir 
assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. 
 
I- Sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com fluídos corporais. 
II- Ao iniciar o turno de trabalho. 
III- Para evitar ressecamento e dermatites, é indicado higienizar as mãos com água e sabão imediatamente antes ou 

após o uso de gel alcoólico. 
IV- Somente depois do preparo de medicamentos. 
 
A) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as frases I e II estão corretas. 
C) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as frases II e III estão corretas. 
 

27. Uma enfermaria de adultos possui um paciente incontinente em uso de fralda e apresentando diarreia aguda 
infecciosa por bactéria. Para esta situação deve-se indicar a precaução _____________.  
 
Complete a frase acima assinalando a alternativa correta. 
 
A) para gotículas 
B) para aerossóis 
C) de intercepção 
D) de contato 
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28. Todo material processado deve ser submetido à limpeza rigorosa antes da desinfecção ou esterilização. Sobre este 
assunto, leia as frases abaixo, marque (F) para falso ou (V) para verdadeiro e em seguida, assinale a alternativa que 
contém a sequência correta de cima para baixo. 
 
(   ) Os artigos semicríticos entram em contato com tecido estéril ou sistema vascular, necessitando ser esterilizados 

antes do uso. 
(   ) Os artigos não críticos entram em contato com a pele integra, necessitando sofrer o processo de desinfecção ou 

limpeza antes do uso. 
(   ) O Ácido Peracético 0,2% é um desinfetante químico, devendo manter um artigo totalmente imerso nesta solução 

por 10 minutos, enxaguar abundantemente com água de torneira e secar com compressa limpa ou ar 
comprimido. Esta solução tem ação sobre bactérias, vírus, fungos, micobactérias e esporos. 

(   ) O álcool 70% tem ação sobre bactérias, vírus e fungos. 
 
A) V, V, V, V. 
B) V, F, F, V. 
C) F, V, V, V. 
D) V, V, F, F. 
 

29. Entre as atividades abaixo, é atribuição do técnico de enfermagem: 
 
A) participar da programação da assistência de enfermagem. 
B) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 
C) executar ações de tratamento simples. 
D) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 
 

30. A saúde do trabalhador também depende das suas posturas adotadas durante o desempenho de suas atividades 
laborais. Assinale a alternativa que contemple uma sugestão de postura adequada para levantar e carregar peso. 
 
A) Dobrar a coluna. 
B) Segurar o objeto longe do corpo e levantar. 
C) Agachar-se. 
D) Mesmo que o peso a transportar seja excessivo, realizá-lo sozinho. 
 

31. A manutenção de uma correta postura é fundamental para evitar lesões e desgastes. Sobre as sugestões de 
posturas adequadas no local de trabalho, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à 
resposta correta. 
 
I- Ao ficar em pé, manter os pés paralelos e alinhados com o joelho. 
II- Ao sentar, apoiar-se sobre as tuberosidades isquiáticas e manter as costas eretas, em ângulo de 90º com as 

pernas. 
III- Ao se deitar no chão, ficar de cócoras, levar as mãos para trás, apoiá-las no chão e lentamente assentar-se. 
IV- Ao usar o computador, usar apoio apenas no mouse para facilitar o alinhamento dos punhos com as mãos. 
 
A) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as frases I e II estão corretas. 
D) Apenas as frases I e IV estão corretas. 
 

32. Durante uma consulta médica, o profissional médico necessita avaliar o quadril e região posterior de seu paciente, e 
para isso solicita ao técnico de enfermagem que posicione este de forma adequada. Assinale a alternativa que 
contemple a posição utilizada neste procedimento. 
 
A) Litotomia. 
B) Trendelenburg. 
C) Sims. 
D) Pronação. 
 

33. Não é uma doença ou agravo de notificação compulsória: 
 
A) blastomicose em trabalhador do campo. 
B) acidente de trabalho com exposição a material biológico. 
C) intoxicação por defensivo agrícola. 
D) acidente de trabalho fatal. 
 

34. Você observa que um trabalhador de 26 anos recebeu há cerca de quatro anos duas doses de vacina contra a 
helatite B em intervalo de um mês entre elas. Deve-se: 
 
A) fazer novo esquema com três doses. 
B) realizar uma terceira dose. 
C) considerar o trabalhador imunizado. 
D) realizar mais duas doses. 



 

8 
 

 

35. De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 32, a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, 
gratuitamente, além do estabelecido no PCMSO (NR 7) de imunização ativa contra as seguintes doenças, EXCETO: 
 

A) Tétano. 
B) Difteria. 
C) Hepatite B. 
D)  Febre amarela. 
 

36. Sob o ponto de vista ético são consideradas infrações _____________ as que ofendam a integridade física, mental 
ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou 
instituições.  
 
Complete a lacuna acima assinalando a alternativa correta. 
 

A) moderadas 
B) graves 
C) leves 
D) gravíssimas 
 

37. Após avaliar a responsividade de um trabalhador que perdeu os sentidos durante esforço físico vítima chamando-o e 
tocando-a pelos ombros, observa-se que o mesmo não responde. Você deve: 
 

A) avaliar sua respiração observando se há elevação do tórax em menos de 10 segundos. 
B) checar o pulso carotídeo. 
C) chamar ajuda imediatamente. 
D) observar se há dilatação pupilar. 
 

38. Sobre as recomendações para adequada aferição da pressão arterial (PA), assinale entre as alternativas abaixo a 
INCORRETA. 
 

A) O braço deve estar na altura do coração. 
B) O paciente deve ser posicionado em pé. 
C) Considerar pressão diastólica a fase de desaparecimento dos sons. 
D) Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu reaparecimento corresponderá à PA 

sistólica. 
 

39. O benefício concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física é 
denominado: 
 

A) auxílio-doença. 
B) aposentadoria especial. 
C) aposentadoria por invalidez. 
D) auxilio acidentário. 
 

40. Sobre a aposentadoria por invalidez, é INCORRETO afirmar: 
 

A) Em caso de acidente, o prazo de carência não é exigido para a aposentadoria por invalidez, mas é preciso estar 
inscrito na Previdência Social. 

B) Quem recebe aposentadoria por invalidez tem que passar por perícia médica de dois em dois anos, se não, o 
benefício é suspenso. 

C) A aposentadoria por invalidez deixa de ser paga quando o segurado recupera a capacidade e volta ao trabalho. 
D) Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem que contribuir para a Previdência Social por no mínimo seis 

meses, no caso de doença. 
 

41. Sobre a CIPA (Norma Regulamentadora 5), é INCORRETO afirmar: 
 
A) Não compete à CIPA requisitar à empresa as cópias das CAT (Comunicações de Acidente de Trabalho) 

emitidas. 
B) A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, antes do término do mandato dos membros, 

ainda que haja redução do número de empregados da empresa. 
C) Compete à CIPA participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da AIDS. 
D) Compete à CIPA, requerer ao SESMT (Norma Regulamentadora 4), quando houver, ou ao empregador, a 

paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos 
trabalhadores. 

 

42. Considere um Ambulatório Médico com 133 trabalhadores. Na composição da CIPA haverá o seguinte número de 
trabalhadores: 
 

A) Quatro titulares e quatro suplentes. 
B) Três titulares e três suplentes. 
C) Quatro titulares e três suplentes. 
D) Três titulares e dois suplentes. 
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43. De acordo com a Norma Regulamentadora 6, nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam 
solicitação intelectual e atenção constantes, são recomendadas algumas condições de conforto. O índice de 
temperatura efetiva deve ser de no mínimo: 
 
A) 18ºC. 
B) 20ºC. 
C) 17ºC. 
D) 21ºC. 
 

44. De acordo com Norma Regulamentadora (NR) 9, a elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais poderão ser feitas: 
 
A) exclusivamente Pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT 
B) pelo SESMT ou pela CIPA. 
C) exclusivamente pela CIPA. 
D) pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT ou por pessoa ou 

equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto na NR 9. 
 

45. De acordo com Norma Regulamentadora (NR) 7, devem constar do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) os riscos 
passíveis de causar doenças, exclusivamente ocupacionais, relacionadas com a atividade do trabalhador e em 
consonância com os exames complementares de controle médico. A um técnico de enfermagem de um hospital geral 
corresponderia basicamente risco 
 
A) Biológico. 
B) Ergonômico. 
C) Físico. 
D) Psíquico. 
 

46. Para os efeitos da Lei Complementar 101 de 2.000, entende-se como: 
 
I- ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município. 
II- empresa Controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 

indiretamente, a ente da Federação. 
III- empresa Estatal Independente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para 

pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
 

47. Sobre a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 nas compras deverão ser observadas, ainda: 
 
I- as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. 
II- as modalidades dos materiais e finalidades lucrativas. 
III- a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, 

cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. 
IV- a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. 
V- a caracterização dos bens materiais para habilitação dos preços, visando à economicidade. 
 
Estão corretas as afirmativas:  
 
A) I, II, III e V, apenas. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) III, IV e V, apenas. 
D) I e II, apenas.   
 

48. Conforme a lei nº 8.666 de 1993, o sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, 
deverá: 
 
A) ser padronizado. 
B) ser habilitado. 
C) ser informatizado. 
D) ser armazenado. 
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49. Conforme lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, o prazo de validade das propostas será de:  
 
A) 45 dias, se outro não estiver fixado no edital. 
B) 30 dias, se outro não estiver fixado no edital. 
C) 90 dias, se outro não estiver fixado no edital. 
D) 60 dias, se outro não estiver fixado no edital. 
 

50. Com base na lei nº 10.520 de julho de 2002, para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de:  
 
A) Sessão. 
B) Pregão. 
C) Edital. 
D) Contratação.  
 
      
 




