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INSTRUÇÕES GERAIS 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 Ao receber este caderno, verifique se: 

 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

     NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas. Este tempo inclui o necessário para a 

transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente 

à resposta solicitada de cada questão. 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Não será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, 

questão não assinalada ou questão rasurada.  

 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. No entanto, poderá anotar suas opções de respostas em 

formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA devidamente 

assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências 

necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior. 

 O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  

 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 

Nome Completo 
 

Inscrição 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Texto   
  

Tenho 15 minutos para escrever esta crônica 
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É dia de rodízio do carro e preciso chegar uma hora antes ao trabalho. Reunião de novos procedimentos. Então foi necessário 
andar 800 metros sob chuva para pegar o trem da CPTM. Acabei comparecendo em cima da hora. 

Tinha me proposto a fazer exercícios três vezes por semana e o encontro, marcado de última hora, botou a saúde em segundo 
plano. Sou o tipo de pessoa que carece de uma certa planificação para iniciar qualquer coisa na vida. Da compra de um imóvel 
aos treinos esportivos. Tinha planejado começar as tais atividades físicas nessa segunda-feira. Com isso garantiria um dia útil de 
caminhada já no início da semana. E os outros dois treinamentos ficariam para sábado e domingo, quando tudo está um pouco 
mais calmo. 

Infelizmente está cada vez mais difícil prometer-se alguma coisa. Prometer aos outros então é impensável. Almoços, cafés da 
tarde, idas ao cinema, não consigo fazer mais nada disso. Quando muito é um chat mais longo num Messenger da vida e olhe lá. 

Minha mãe é idosa, mora no interior, e a última vez que falei com ela, ao telefone, foi no Ano Novo. Ela se queixa bastante, 
mas acabou tendo que, quase aos 90 anos, entrar no WhatsApp para charlar com o filho. É incrível como aprendeu rápido a usar 
emojis e a enviar GIF’s com mensagens do papa Francisco. 

Em função desse “rush” também não consigo mais ler. Minha leitura se reduz, no momento, a manchetes de portais da internet 
e a um ou dois parágrafos de posts jornalísticos. Logo eu que devorei Guerra e Paz durante uma lua de mel. 

É senso comum que os livros são quase tudo para um cronista. Leitura e vivência. Como não tenho mais contato com nenhuma 
das duas, preciso inventar artifícios para entregar meus materiais aos órgãos de imprensa. Fazer aquilo que sempre critiquei no 
gênero: a narrativa palavra puxa palavra. 

Tudo bem que Rubem Braga, com sua vasta experiência na II Grande Guerra e no corpo diplomático, podia se dar ao luxo de 
produzir o que quisesse. Tudo ótimo que James Joyce, com seus neologismos geniais, teria a licença de conceber linhas que nem 
a Nora Barnacle entendesse. Contudo, no meu caso, criar algo que renego, em função da mais prosaica falta de tempo, vem com 
o gosto amargo de derrota. 

É triste, só que não há muito a ser feito. A reunião começou atrasada e vai ultrapassar a hora do almoço. Como sempre não 
acontecerá nada que mude o futuro da humanidade, no entanto sou daqueles que não consegue escrever em laptops. Fico me 
sentindo culpado e paranoico imaginando que alguém pode perceber que não estou focado nas problemáticas, sem solucionáticas, 
do comitê. 

A ideia inicial desta crônica eu já tinha pinçado entre várias outras. Seria a história de um engenheiro do Google que inventou 
um incrível aplicativo no qual podia-se comprar créditos de tempo. Isso mesmo, como quem compra créditos de celular pré-pago. 

Mal consegui desenvolver o esboço do argumento. Sobrou apenas esse tempo exíguo que estou acabando de queimar agora. 
Se existisse o tal app eu já o teria instalado em meu celular e talvez logrado postar algo com mais qualidade literária e dentro das 
regras da arte. 

Fica para uma próxima, quando eu tiver mais do que 15 minutos para escrever uma crônica. 
 

Disponível em: https://medium.com/revista-bravo/falta-de-tempo-cr%C3%B4nica-4e66745b3e0b Acesso em 05/05/2017                                                                                                                                                                                                   
Por Carlos Castelo 

 
 

1) No texto acima, a principal queixa do autor é em relação: 
 

A) A falta de tempo para atividades cotidianas. 
B) Ao excesso de trabalho. 
C) Ao tempo perdido com deslocamento para o trabalho. 
D) A falta de atenção à saúde. 
 

 

2) A partir da leitura do texto, podemos inferir que seu autor: 
 

I. Classifica seu texto como uma crônica. 
II. Entende que escreveu uma narrativa “palavra puxa palavra”. 
III. Se considera um cronista genial. 
 

      Está correto o que se afirma: 
 

A) Apenas no item I  
B) Apenas nos itens I e II 
C) Apenas nos itens I e III 
D) Nos itens I, II e III 

3) Ainda de acordo com a leitura do texto, podemos inferir que 
“Guerra e Paz” é: 
 

A) Uma comida exótica. 
B) Um portal disponível na internet. 
C) Um livro sobre lua de mel. 
D) Um livro longo. 
 

 

4) A partir da leitura do texto, podemos afirmar que seu autor: 
 

A) Vai ao trabalho em seu carro, na maioria das vezes. 
B) Não possui automóvel próprio, por isso se utiliza do transporte 

público para ir ao trabalho. 
C) Chegou atrasado ao seu compromisso pela manhã. 
D) Começou a praticar atividades físicas no dia em que escreveu 

o texto. 
 

 
 

https://medium.com/revista-bravo/falta-de-tempo-cr%C3%B4nica-4e66745b3e0b
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5) Conforme o texto, o contato do autor com sua mãe idosa 
acontece, com maior frequência por meio: 

 

A) De visitas do autor à casa da mãe. 
B) De visitas da mãe à casa do autor. 
C) De ligações telefônicas. 
D) De conversas no aplicativo WhatsApp. 
 

 

6) São motivos alegados pelo autor do texto para não ter 
começado suas atividades físicas na segunda-feira todos os 
abaixo, exceto:  

 

A) O fato de ser dia de rodízio do carro. 
B) A marcação de uma reunião. 
C) A ausência de planejamento para estas atividades. 
D) A necessidade de comparecer ao trabalho uma hora antes do 

horário habitual. 
 

 

7) Assinale a única alternativa em que a concordância nominal 
está falha. 

 

A) Foi necessário andar 800 metros para pegar o trem da CPTM. 
B) Foram necessários dois trens para o deslocamento. 
C) Foi necessário a utilização do transporte público. 
D) Foi necessário sair de casa mais cedo. 
 

 

8) O sinônimo da palavra “carece” (l.4) grafado inadequadamente 
é: 

 

A) Necessita 
B) Prescisa 
C) Escasseia 
D) Sente falta. 
 

 

9) Muitas vezes temos mais de uma forma de utilizar a pontuação 
em um texto, sem que cometamos nenhuma incorreção quanto 
à gramática normativa. Sabendo disso, assinale a única 
alteração da pontuação do período abaixo que permanece sem 
erros. 

 

       “Minha mãe é idosa, mora no interior, e a última vez que falei 
com ela, ao telefone, foi no Ano Novo.” 

 

A) Minha mãe é idosa, mora no interior, e a última vez que falei 
com ela ao telefone foi no Ano Novo. 

B) Minha mãe é idosa mora no interior e a última vez que falei com 
ela, ao telefone, foi no Ano Novo. 

C) Minha mãe é idosa, mora no interior e a última vez que falei 
com ela, ao telefone, foi no Ano Novo. 

D) Minha mãe é idosa, mora no interior, e a última vez que falei 
com ela ao telefone, foi no Ano Novo. 

 

 

10) No período “Tinha me proposto a fazer exercícios três vezes 
por semana e o encontro, marcado de última hora, botou a 
saúde em segundo plano.” (l.3-4) a conjunção “e” tem valor: 

 

A) Aditivo 
B) Adversativo 
C) Conclusivo 
D) Causal 
 

 
 

11) Substituindo o termo grifado pelo pronome átono 
correspondente, marque a alternativa em que houve erro na 
colocação pronominal. 

 

A) Tinha me proposto a fazer exercícios três vezes por semana.  – 
Tinha me proposto a fazê-los. 

B) Botou a saúde em segundo plano – Botou-a em segundo plano. 
C) Garantiria um dia útil de caminhada já no início da semana – 

Garantiria-o já no início da semana. 
D) Prometer aos outros então é impensável. – Prometê-los então, 

é impensável. 
 

 

12) Para que se respeite a concordância verbal, será preciso 
corrigir a frase: 

 

A) Têm havido dúvidas sobre a qualidade das crônicas de Carlos 
Castelo. 

B) Têm sido levantadas dúvidas sobre a qualidade das crônicas 
de Carlos Castelo. 

C) Será que a qualidade das crônicas de Carlos Castelo tem 
suscitado dúvidas? 

D) A quantas dúvidas tem dado margem as crônicas de Carlos 
Castelo? 

 

 

13) Na frase “Os livros e a leitura  _________________ davam-lhe 
a base para desenvolver as temáticas que os órgãos de 
imprensa lhe ______________.” As palavras que completam 
de modo adequado os espaços vazios são: 
 

A) acumulados, apresentava 
B) acumulados, apresentavam 
C) acumulada, apresentavam 
D) acumulada, apresentava  
 

 
14) Levando em consideração o contexto atribuído pelos 

enunciados, empregue corretamente um dos termos entre 
parênteses propostos pelas alternativas. 

 

I. A falta de tempo deixou o autor do texto em __________ 

(cheque/xeque). 

II. O autor do texto deveria visitar mais a sua mãe, curtir o interior, 

colocar uma  _____________ no cavalo e passear pela mata. 

(cela/sela). 

III. O autor do texto precisa assistir a algum filme na ______ das 

dez. (seção/sessão/cessão) 

 

A sequência correta é: 
 

A) Xeque, cela, cessão 
B) Cheque, sela, sessão 
C) Xeque, cela, seção 
D) Xeque, sela, sessão. 
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INFORMÁTICA                             
 

15. Analise as seguintes afirmativas acerca das tecnologias de 
Internet e Intranet. 

 

I. Tanto a Internet como a Intranet utiliza o protocolo HTTP. 
II. Na Internet é possível acessar clientes de correio eletrônico 

como, por exemplo, o gmail da Microsoft. 
III. A Intranet é um espaço restrito a determinado público, sendo 

utilizado para compartilhamento de informações restritas. 
 

Analisando as afirmativas acima, marque a alternativa verdadeira. 
 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D) Apenas a afirmativa I está correta. 
 

 

16. Considerando as seguintes células do Microsoft Excel 2007 
(idioma Português-Brasil), calcule o valor da fórmula =A2 + B5 
- (C1 + C2).  

 

A2 = -1 
B5 = 32 
C1 = -23 
C2 = -7 

 

A) 1 
B) -1 
C) 30 
D) 61 
 

 

17. Considerando as fórmulas matemáticas no BrOffice.org Calc 
3.1, calcule a seguinte fórmula e marque a alternativa 
verdadeira. 

 

=15-((3*5)+25) 
 

A) 15 
B) -20 
C) -25 
D) 29 
 

 

18. Acerca da realização de cópias de seguranças, analise as 
seguintes afirmativas: 

 

I. Os backups dos dados armazenados em um computador são 
importantes, não só para recuperar eventuais falhas, mas 
também evitar consequências de uma possível infecção por 
vírus, ou de uma invasão.  

II. Um backup é a cópia de dados de um dispositivo de 
armazenamento a outro para que possam ser restaurados em 
caso da perda dos dados originais. 

III. Atualmente são utilizados disquetes para backup de dados nas 
empresas. 

 

Analisando as afirmativas acima, marque a alternativa verdadeira. 
 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa II está correta. 
D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 

 

19. A segurança da informação compreende um conjunto de regras 
e medidas que visam proteger a informação. Acerca desse 
assunto, marque a alternativa incorreta. 

 

A) Ativo é tudo que tem valor para uma organização. 
B) Ameaça é a causa potencial de um incidente indesejado e seus 

resultados. 
C) Vulnerabilidade é a fragilidade de uma ameaça que pode ser 

explorado por um ativo. 
D) Assinatura digital é um mecanismo que utiliza criptografia 

assimétrica (chave pública) para garantir a autenticidade e o 
não repúdio. 

 

 

20. O pacote Office 2007 é uma suíte que contém programas que 
permitem criar documentos de textos, planilhas eletrônicas, 
apresentações de slides, banco de dados, dentre outras 
funcionalidades. 

 

     Com relação às ações que podem ser realizadas por esses 
softwares, marque a alternativa incorreta. 

 

A) No Word, é possível imprimir um intervalo de páginas 
parametrizadas na caixa de impressão. 

B) No Excel, é possível acessar dados de documentos externos a 
planilha. 

C) Em uma apresentação do PowerPoint, é possível inserir 
imagens e vídeos para auxiliar na apresentação. 

D) No Word 2007, é possível apenas salvar documentos com 
extensões .docx que é a extensão padrão dessa aplicação. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta poderá ser 
ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o Poder Público, que tenha por objeto a 
fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, 
mediante autorização legislativa, cabendo à lei dispor sobre:  
 

I. O prazo de duração do contrato. 
II. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, 

obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 
III. A remuneração do pessoal. 

 

A alternativa que indica as sentenças corretas é: 
 

A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
 

 

22. A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvada as 
nomeações para cargo: 
 

A) Terceirizados. 
B) Somente secretários de finanças, saúde e educação. 
C) Em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. 
D) Somente professores. 
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23. Sobre o Regimento Interno do Conselho Regional de 
Odontologia – BA, no que diz respeito as atribuições dos 
servidores, analise as assertivas abaixo, marcando V para as 
verdadeiras e F para as falsas e, em seguida, assinale a 
sequência correta: 

 

(    ) A Gerência Geral Administrativa e demais órgãos 
integrantes da estrutura do CRO-BA terão chefes ou 
encarregados, designados pelo Presidente. 

(    ) Os Delegados Regionais e os Chefes dos Escritórios de 
Representação subordinam-se diretamente ao 
Presidente e suas atribuições serão estabelecidas nos 
atos que criarem os órgãos. 

(    ) As atribuições, responsabilidades e demais 
características pertinentes às funções da tabela de 
empregos do CRO-BA serão especificadas em manual 
próprio. 

 

A) V – F – V  
B) V – V – V  
C) F – V – V  
D) V – V – F  
 

 

24. Ao ser convidado para assumir a condição de secretário na 
reunião anual de sua empresa, José, um administrador que 
estudava direito, resolveu gastar o seu latim dizendo:   

 

Data vênia diretor, ex nunc serei secretário ad hoc 
mediante aumento dos meus honorários, esta é uma 
condicio sine qua non.  

 

O que José quis dizer especificamente com a expressão ad 
hoc: 

 

A) Ideal. 
B) Para este fim. 
C) Agora. 
D) Nunca. 
 

 

25. Sobre o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento, analise as assertivas abaixo, marcando 
V para verdadeiras e F para as falsas e, em seguida, assinale 
a alternativa correta: 
 

(    ) 45 (quarenta e cindo) dias para a modalidade de licitação 
concurso e para a modalidade de licitação a concorrência, 
quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 
empreitada integral ou quando a licitação for do tipo 
"melhor técnica" ou "técnica e preço". 

(    ) 30 (trinta) dias para a modalidade de licitação tomada de 
preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 
"técnica e preço". 

(    ) 03 (três) dias úteis para a modalidade de licitação convite. 

(    ) 15 (quinze) dias para a modalidade de licitação tomada de 
preços, sem abranger o tipo "melhor técnica" ou "técnica 
e preço, ou leilão.  

 

A) F – V – V – V  
B) V – V – F – V  
C) V – F – V – F  
D) V – V – V – V  
 
 
 

 

26. O Direito Administrativo tem como fontes norteadoras quatro 
principais objetos, são eles: 

 

I. A doutrina. 
II. A jurisprudência. 
III. A lei. 
IV. Os poderes constituídos. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
D) I, II, III e IV estão corretos. 
 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome 
de tratamento ao redigir uma correspondência endereçada ao 
prefeito de uma cidade: 
 

A) Vossa Senhoria. 
B) Vossa Excelência 
C) Vossa Eminência 
D) Vossa Magnificência 
 

 

28. A Lei Orgânica do Município de Salvador – BA poderá ser 
emendada mediante proposta: 

 

I. De dois terços do número de vereadores. 
II. Do chefe do Executivo. 
III. Dos munícipes que representem, no mínimo, 5% do eleitorado. 

 

Estão corretos: 
 

A) Apenas os itens I e II. 
B) Apenas os itens I e III. 
C) Apenas os itens II e III. 
D) I, II e III estão corretos. 
 

 

29. De acordo com a Lei nº 8.112/90, a autoridade que tiver ciência 
de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a 
sua apuração imediata, mediante: 
 

A) Sindicância 
B) Investigação criminal 
C) Investigação militar 
D) Investigação judicial 
 

 

30. O desfazimento de um ato administrativo, cujo teor seja legal, 
válido e eficaz, porém a sua mantença não interesse mais ao 
poder público, pode ser descrito como sendo: 
 

A) Revogação 
B) Anulação 
C) Convalidação 
D) Exclusão 
 

 

31. É um ato pelo qual se acrescentam informações a um 
documento público ou ato administrativo anterior a fim de 
esclarecê-lo, interpretá-lo ou completá-lo. É um documento 
complementar de um ato. Esses conceitos referem-se à: 

 

A) Agenda. 
B) Apostila. 
C) Ata. 
D) Resenha. 
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32. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Salvador – BA, 
no que diz respeito aos princípios que fundamentam a 
organização do Município, analise as assertivas abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa correta: 

 

I. O pleno exercício da autonomia municipal. 
II. A cooperação articulada com os demais níveis do governo, com 

outros municípios e com entidades regionais que o município 
integre ou venha a integrar. 

III. O exercício da soberania e a participação popular na 
administração municipal e no controle de seus atos. 

IV. A probidade na administração. 
 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas II, III e IV estão corretas. 
D) I, II, III e IV estão corretas. 
 

 

33. No uso correto dos pronomes em documentos oficiais, o termo 
“vossa excelência” é utilizado nas seguintes situações, 
EXCETO: 
 

A) Presidente da República. 
B) Deputado Federal. 
C) Imperadores e Reis. 
D) Desembargadores. 
 

 

34. Através de sua Assembleia Geral, compete ao CRO-BA: 
 

I. Aprovar as atas de suas reuniões. 
II. Apreciar o relatório anual da Diretoria. 
III. Apreciar, a cada bimestre, as contas da Diretoria. 
IV. Fixar ou alterar valores das taxas, emolumentos e contribuições 

cobrados pela Autarquia. 
 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
D) I, II, III e IV estão corretos. 
 

 

35. Quando um servidor público, no exercício de suas funções, 
aceita presente de uma empresa ganhadora de um processo 
licitatório, está infringindo qual princípio da administração 
pública? 

 

A) Legalidade 
B) Impessoalidade 
C) Moralidade 
D) Publicidade 
 
 

 

36. A maneira pela qual o poder público se comunica com as 
diversas entidades internas e/ou externas, por meio de 
documentos escritos, pode ser denominado de redação oficial. 
Nesse sentido, assinale a opção que representa as 
características deste tipo de redação: 

 

A) Impessoalidade; Linguagem Adequada; Formalidade e 
Padronização. 

B) Impessoalidade; Linguagem Adequada; Formalidade e Livre 
Expressão. 

C) Impessoalidade; Linguagem Adequada; Informalidade e 
Padronização. 

D) Impessoalidade; Linguagem Restrita; Formalidade e 
Padronização. 

 
 

 

37. Sobre as finalidades do CRO-BA em todo o território do Estado, 
analise as afirmativas abaixo, marcando V para as verdadeiras 
e F para as falsas e, em seguida, assinale a sequência correta: 

 

(     ) Julgar, dentro de sua competência, as infrações à Lei e 
Ética Profissional. 

(     ) Funcionar como órgão consultivo de Governo, no que 
tange ao exercício e aos interesses profissionais da 
Odontologia. 

(     ) Orientar, aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o exercício 
da Odontologia, com a promoção e utilização dos meios 
de maior eficácia presumida. 

 

A) V – F – V  
B) F – V – V  
C) V – V – V  
D) V – V – F  
 

 

38. No que diz respeito à Lei Orgânica do Município de Salvador-
BA, com relação aos servidores municipais, são direitos dos 
servidores públicos, além dos previstos na Constituição 
Federal/88: 

 

I. O piso salarial da Prefeitura Municipal será de 1 (um) salário 
mínimo. 

II. A licença não remunerada para tratamento de interesse 
particular. 

III. A contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não 
gozados, para efeito de aposentadoria. 
 

 

A) Apenas os itens I e II. 
B) Apenas os itens I e III. 
C) Apenas os itens II e III. 
D) I, II e III estão corretos. 
 

 

39. Sempre que julgar necessário, o órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho poderá requisitar 
amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o 
número de referência, além de outros requisitos. A afirmação 
refere-se ao seguinte órgão: 
 

A) Corpo de Bombeiros (CB). 
B) Vigilância Sanitária. 
C) Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
D) Sindicato da categoria. 
 
 

 

40. Devem constituir a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), por estabelecimento, e mantê-la em regular 
funcionamento as empresas: 
 

I. Privadas; públicas e sociedade de economia mista. 
II. Órgãos da administração direta e indireta; instituições 

beneficentes e associações recreativas. 
III. Cooperativas e instituições que admitam trabalhadores como 

empregados. 
 

A alternativa que indica as sentenças corretas é: 
 

A) Apenas I e II. 
B) Apenas I e III. 
C) Apenas II e III. 
D) I, II e III. 
 


