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Administração Pública 16 a 30

Português 01 a 15

COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO 

Informática Básica 31 a 45

Conhecimentos Específicos 46 a 85

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além 
disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se 
o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, 
somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da 
prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu 
julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira:  

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada 
marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco 
ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para 
cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, 
todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local  e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, 
no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) 
últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida 
e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o 
término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 

eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

TARDE
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P O R T U G U Ê S

Texto 1 – itens 01 a 11

A insana mania de economizar em coisas 
erradas

Existe uma grande diferença entre 
oportunidade e oportunismo. Uma é aquela 
em que as pessoas querem levar vantagem 
em tudo, serem espertas, ganhar a qualquer 
custo, sendo que a outra vai na contramão 
deste movimento cada vez mais presente e 
enraizado na cultura brasileira. [...]

A cultura do Brasil é riquíssima, linda e 
super diversificada. Porém, esse vício maldito 
acaba com a beleza. A necessidade de levar 
vantagem deixa as pessoas cegas e a feira de 
Acari, no Rio de Janeiro, é um belo exemplo 
deste contraste. O mercadão de produtos 
roubados é promovido às custas de inúmeras 
mortes e assaltos por conta de um comércio 
que não tem fim. [...]

Não há pagamento de impostos referente 
à mercadoria e recolhimento de tributos. 
Só por isso esse produto chegou até o seu 
consumidor final. Vidas acabam porque 
alguém tem a necessidade porca de comprar 
algo “baratinho”. E não é exagero.

Tenho um amigo que hoje reside nos 
Estados Unidos. A família dele, quando 
morava no Brasil, possuía uma transportadora 
com cinco caminhões. Sempre que se tratava 
de uma carga valiosa, quem fazia o transporte 
era o pai, o dono da empresa. Ele tinha esse 
cuidado para zelar pelo material do cliente e 
garantir que o produto caro chegaria ao seu 
destino conforme o esperado, sem danos. Até 
que um dia ele foi roubado e sequestrado. 
A quadrilha pediu R$50 mil reais, e a carga 
era de televisões. Ele ficou quatro dias em 
cativeiro e não havia possibilidade de pagar 
pelo valor exigido. Não avisaram a polícia e as 
negociações chegaram a R$10 mil. A quantia 
foi paga, mas o pai foi encontrado morto, 
sendo que ele havia falecido muito antes da 
entrega do dinheiro.

Ainda me questiono como que as pessoas 
têm coragem de comprar esses produtos. O 
detergente mais barato, o salame, sabão em pó 
que são vendidos na feira de Acari custaram a 
vida de alguém. Além disso, deixou o seguro 

para todo mundo mais caro, impactando na 
economia como um todo. Quantas vezes 
subiu o seguro do seu carro? Mas na hora de 
comprar uma peça, muitos não abrem a mão 
de ir até um desmanche. É essa consciência 
que precisa mudar. Quando isso acontecer, o 
país muda de patamar. [...]
Daniel Toledo. Adaptado de e disponível em: http://envolverde.cartacapi-

tal.com.br/insana-mania-de-economizar-em-coisas-erradas/

Em relação ao Texto 1,  julgue, como  
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

1. A crítica central do texto está no fato de  que 
o brasileiro compra produtos falsificados 
sem saber das consequências de tal ato.

2. O autor utiliza um relato de experiência para 
ratificar seu posicionamento a respeito do 
tema. 

3. Em “[...] Quantas vezes subiu o seguro do 
seu carro? [...]”, o termo em destaque é o 
núcleo do sujeito da oração. 

4. O oportunismo é uma das causas do 
aumento do preço dos produtos. Uma 
consequência do oportunismo, apontada 
pelo autor, é o fato de o seguro do carro 
ficar mais caro. 

5. A capacidade de discernimento é o principal 
caminho de transformação para que o Brasil 
evolua.

6. Em “Quantas vezes subiu o seguro do seu 
carro?”, o ponto de interrogação está sendo 
usado porque se trata de uma pergunta 
indireta. 

7. Em “A família dele quando morava no Brasil 
possuía uma transportadora com cinco 
caminhões. Sempre que se tratava de uma 
carga valiosa [...]”, os termos “quando” 
e “sempre” denotam a mesma relação 
temporal. 

8. Em “A quadrilha pediu R$50 mil reais, e 
a carga era de televisões [...]”, os verbos 
estão conjugados no pretérito perfeito do 
modo indicativo.

9. Se, no excerto “[...] não havia possibilidade 
de pagar pelo valor exigido.”, o substantivo 
“possibilidade” estivesse no plural, o verbo 
“haver” também deveria estar no plural. 
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10. Em “A cultura do Brasil é riquíssima, linda e super diversificada. Porém, esse vício maldito acaba 
com a beleza.”, o termo “porém” contrapõe o que antes se declarou no primeiro período do parágrafo.

11. Em “Ainda me questiono como que as pessoas têm coragem de comprar esses produtos.”, o termo 
em destaque refere-se, anaforicamente, ao detergente, ao salame e ao sabão em pó. 

Texto 2 – itens 12 a 15

(Disponível em http://www.lucaslima.com/ )

Em relação ao Texto 2, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.
12. A afirmação verbal dos personagens, no último quadrinho, é responsável pelo efeito de humor da 

tirinha.
13. A imagem do pirata, no último quadrinho, está ligada ao termo “pirataria”, que fica subentendido na 

fala da mãe de Nic. Tal fato faz predominar, na tirinha, a função fática da linguagem. 
14. No segundo quadrinho, o “Por que” é utilizado sem acento circunflexo e separadamente por 

introduzir uma frase interrogativa. Esse termo deve ser escrito dessa mesma maneira quando for 
uma palavra substantivada. 

15. Tanto o vocábulo “comprar” quanto o vocábulo “garanto” têm 7 letras, 6 fonemas e 1 dígrafo nasal 
cada. Apesar disso, possuem número de sílabas diferente. 

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A

A    Administração Pública    direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tem suas diretrizes basilares previstas de 
forma expressa no art. 37 e seguintes da Constituição Federal.  Em relação às disposições 
constitucionais acerca do acesso aos cargos públicos, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

16. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o acesso de estrangeiros a cargos públicos.

17. A investidura em cargo em comissão pode ser declarada em lei como de livre nomeação, mas 
tal nomeação não prescinde de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.

18. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos improrrogáveis.
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A Lei nº 8.429/1992, também chamada 
de Lei de Improbidade Administrativa, 
dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta 
ou fundacional. Acerca das sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

19. A posse e o exercício de agente público 
ficam condicionados à apresentação 
de declaração dos bens e valores que 
compõem o seu patrimônio privado, a fim 
de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente.

20. Qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade administrativa competente para 
que seja instaurada investigação destinada 
a apurar a prática de ato de improbidade.

21. Apenas o Ministério Público e a pessoa 
jurídica interessada têm legitimidade 
ativa para ajuizar ação de improbidade 
administrativa.

A UFBA é uma Autarquia Federal e, 
portanto, integrante da Administração 
Federal indireta. Assim, os processos 
administrativos no âmbito da UFBA 
são regidos pela Lei nº 9.784/1999, 
também chamada de Lei do Processo 
Administrativo Federal. Em relação 
às normas básicas do processo 
administrativo no âmbito da 
Administração Federal, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

22. No     âmbito do processo administrativo 
federal, o administrado deverá, 
obrigatoriamente, ser assistido por 
advogado, sob pena de nulidade. 

23. Os atos administrativos que importem 
anulação, revogação, suspensão ou 
convalidação de outro ato administrativo 
deverão ser sempre motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos.

24. A   Administração deve revogar seus 
próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade. 

25. O recurso administrativo tramitará no 
máximo por duas instâncias administrativas 
e terá sempre efeito suspensivo.

A UFBA é uma Autarquia Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 1º da 
Lei nº 8.666/1993, e está sujeita ao regime 
das licitações estabelecido por essa Lei. 
Referente às modalidades e aos tipos de 
licitações, considerando as disposições 
apresentadas na Lei nº 8.666/1993, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

26. Para obras e serviços de engenharia, 
com valor estimado da contratação de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), não poderá ser 
utilizada a modalidade convite.

27. Caso seja necessário, é possível que 
seja utilizada a modalidade de licitação 
concorrência para obras e serviços 
de engenharia com valor estimado de 
contratação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais).

28. O tipo de licitação “melhor preço” será 
utilizado exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, 
em especial na elaboração de projetos, 
cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva 
em geral e, em particular, para a elaboração 
de estudos técnicos preliminares e projetos 
básicos e executivos.

A Lei nº 12.527/2011, denominada Lei 
da Transparência, é um instrumento 
fundamental para o exercício do controle 
social, indispensável para o exercício da 
democracia. A respeito dessa Lei, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

29. Nem todas  as  informações  estão  
albergadas pelo direito de acesso às 
informações. 

30. Os titulares de autarquias têm competência 
para classificação do sigilo de informações, 
no âmbito da administração pública federal, 
no grau de secreto.
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I N F O R M Á T I C A  B Á S I C A

Sobre ataques à segurança da 
informação e mecanismos de proteção e 
autenticação, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

31. Spyware é um programa que permite o 
retorno de um invasor a um computador 
comprometido, por meio da inclusão de 
serviços criados ou modificados para esse 
fim.

32. Uma Autoridade Certificadora responsável 
pela emissão de um certificado digital não é 
responsável por publicar informações sobre 
certificados que não são mais confiáveis.

33. Um exemplo de ataque por força bruta 
(brute force) seria adivinhar, por tentativa 
e erro, um nome de usuário e senha, por 
exemplo, e, assim, executar processos e 
acessar sites, computadores e serviços em 
nome e com os mesmos privilégios desse 
usuário.

Utilizando-se a suíte de escritório 
Microsoft Office 2013 (Microsoft Excel 
2013, Microsoft Word 2013 e Microsoft 
Power Point 2013), instalação padrão em 
português, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

34. Em uma célula vazia do Excel, 
se for informada a fórmula                                                                                 
=MÁXIMO(1; MOD(17;5))   e precionada a 
tecla Enter, o resultado que aparecerá na 
célula é o valor 2.

35. É possível, pelo próprio Word 2013, 
converter um arquivo de versões anteriores 
do Word para que possam ser utilizados os 
recursos novos da versão 2013.

36. A extensão padrão dos arquivos editáveis 
salvos pelo Power Point é .ppt

Utilizando os conhecimentos 
relacionados a Intranets e a Internet 
e os protocolos envolvidos nessas 
tecnologias, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

37. O Mecanismo de segurança WEP (Wired 
Equivalent Privacy) é o mecanismo mais 
recomendado em intranets sem fio, devido 
aos seus recursos de segurança.

38. O protocolo DHCP é o Protocolo de 
configuração dinâmica de endereços de 
rede. É um serviço utilizado para atualizar 
as configurações de rede.

39. Um endereço de IPv4 possui 128 bits.

Considerando o Navegador Google 
Chrome, em sua instalação padrão na 
Versão 59 em português, para o Sistema 
Operacional Windows 7, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

40. É possível ir para a barra de endereço 
através do atalho F6 no Chrome.

41. Pode-se verificar a versão atualmente 
instalada do Chrome pelo menu do canto 
superior direito selecionando “Ajuda” e 
depois “Sobre o Google Chome”.

Considerando o sistema operacional 
Windows 7, suas principais ferramentas 
e conceitos ligados a seu uso, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

42. As partições do sistema de arquivos FAT32 
são limitadas em tamanho para um máximo 
de 4GB.

43. O Gerenciador de Tarefas do Windows 
7 pode ser aberto pelas teclas de atalho               
Ctrl + Shift + Esc

 Obs.: o caractere "+" foi utilizado apenas 
para interpretação desse item.

44. A ferramenta Desfragmentador de Disco que 
realiza a limpeza de arquivos que o sistema 
não mais precisará é disponibilizada por 
padrão pelo Windows 7.

A respeito dos conceitos relacionados 
aos protocolos de correio eletrônico, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o 
item a seguir.

45. O IMAP não aceita mensagens de saída 
para transporte até o destino, somente  
entrega a correspondência eletrônica de 
entrada.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

A respeito da elaboração, das 
características, dos agentes ambientais 
e dos Anexos do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir. 

46. Poeiras, névoas, vapores, fumos metálicos 
e neblinas são considerados estados 
físicos de agentes ambientais que, por 
certo momento, encontram-se em estado 
de suspensão no ar até a sua deposição ao 
solo pelo efeito da gravidade. 

47. De acordo com o Anexo I da NR-09, na 
Avaliação Preliminar da Exposição às 
VMB e VCI no contexto de avaliação dos 
riscos, consideram-se alguns aspectos 
como: características das máquinas ou 
equipamentos, o biótipo do trabalhador, 
operações e condições de exposição e 
informações e registros relacionados às 
queixas e antecedentes médicos. 

48. O PPRA é estruturado através de um 
documento-base, possui uma análise-
global, controle de registros por no mínimo 
20 anos, sua validade é por um prazo de 
1 ano, devendo ser revisado, e pode ser 
realizado com a participação de todos os 
trabalhadores interessados.  

49. Um dos objetivos do PPRA é a proteção da 
saúde do trabalhador. O PPRA é elaborado 
por meio do estudo dos agentes ambientais 
que se tornam nocivos à saúde do 
trabalhador, devido à intensidade, natureza, 
concentração e ao tempo de exposição. 
Consideram-se riscos ambientais os agentes 
físicos, químicos, biológicos, mecânicos e 
ergonômicos. A presença dos dois últimos 
não é obrigatória no PPRA, ficando a critério 
do elaborador do documento.  

50. Considerando a exposição do trabalhador 
ao Benzeno em Postos Revendedores 
de Combustíveis (PRC), cabe ao 
empregador, sendo estas algumas de suas 
responsabilidades, assegurar realização 
da Análise Risco (AR), informar aos seus 
trabalhadores e empresas contratadas 
os riscos potenciais e zelar pela saúde 
e segurança deles, além da emissão 
de Permissão de Trabalho (PT) quando 
aplicável. 

A respeito da estrutura das Edificações, 
julgue, como VERDADEIRO OU FALSO, o 
item a seguir. 

51. De acordo com a NR-08, o termo “pé-direito”, 
que corresponde à altura livre do piso até o 
teto, deverá ser de 3 metros, com o objetivo 
de garantir o conforto, a segurança e a 
salubridade dos trabalhadores.

Em relação aos Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança do Trabalho 
(SESMT), julgue, como VERDADEIRO OU 
FALSO, os itens a seguir. 

52. Empresas que exercem atividades em um 
mesmo polo comercial poderão constituir 
SESMT do tipo Comum, organizado pelas 
próprias empresas interessadas, desde 
que previsto em Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho das categorias 
envolvidas. A NR-04 não exige um 
Fisioterapeuta do Trabalho, ficando essa 
decisão a critério do empregador. 

53. Durante o processo de dimensionamento 
do SESMT, o estabelecimento que conter 
3501 empregados, independente do grau 
de risco, deverá possuir em seu quadro um 
enfermeiro do trabalho em tempo integral, 
assim como clínicas que tenham um número 
igual ou maior do que 500 empregados. 

Referente à Sinalização de Segurança, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o 
item a seguir.

54. Os produtos notificados como Saneantes             
na ANVISA estão dispensados do 
cumprimento das obrigações de rotulagem 
preventiva simplificada. 

Sobre as características da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

55. Algumas empresas não são obrigadas 
a constituir CIPA. Dessa forma, o 
empregador deverá indicar um designado 
responsável pelos preceitos dessa Norma 
Regulamentadora, podendo haver ou não 
a participação dos empregados mediante 
negociação coletiva. 

56. É lícita a transferência de membro eletivo                                                                                  
da CIPA, caso as atividades no 
estabelecimento onde ele trabalha se 
encerrarem.

57. O conteúdo programático de treinamento 
para os membros da CIPA contemplará, no 
mínimo, os seguintes itens: 1) a metodologia 
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de investigação e análise de acidentes 
e doenças do trabalho, 2) noções sobre 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) e medidas de prevenção, 3) noções 
sobre legislação previdenciária referente à 
saúde e segurança do trabalho, 4) estudo 
do ambiente das condições do trabalho e 5) 
princípios gerais de higiene do trabalho e de 
medidas de controle de riscos. 

58. Algumas das atribuições da CIPA são: 
colaborar no desenvolvimento e na 
implementação do PCMSO e do PPRA, 
divulgar e promover os cumprimentos das 
Normas Regulamentadoras, recomendar o 
tipo de uso de EPI, realizar periodicamente 
verificações nos ambientes e as condições 
de trabalho e realizar, a cada reunião, os 
cumprimentos das metas fixadas em seu 
plano de trabalho.  

59. Nos casos de irregularidades na eleição, 
as denúncias sobre o processo eleitoral 
deverão ser protocolizadas na unidade 
centralizada do MTE, até 30 dias após a 
data da posse dos novos membros.  

Considerando o tipo e a emissão do 
Certificado de Aprovação (CA) do 
Equipamento de Proteção Individual 
(EPI), julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

60. O EPI do tipo produto é aquele aplicado 
sobre a pele e por ela absorvido. Esse EPI se 
destina à proteção dos membros superiores 
e inferiores contra agentes químicos. 

61. O Certificado de Aprovação concedido 
aos EPI que não tiveram laudos de ensaio 
em conformidade avaliada no âmbito da 
SINMETRO terá validade de 5 anos. 

A respeito da exposição   de um    
trabalhador à altura superior a 2,00m 
do piso inferior e ao exame de saúde 
ocupacional realizado antes de 
iniciar esse trabalho, julgue,   como  
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.  

62. Em uma eventual queda, o Sistema de 
Proteção Contra Queda (SPIC) deverá ser 
projetado de forma que a força de impacto 
transmitida ao trabalhador seja de até 5kN.

63. No que se refere a treinamento e PCMSO 
do trabalhador autorizado de atividade 
em altura, deve constar no seu PCMSO a 
aptidão para essa tarefa, inclusive os fatores 
psicossociais. O treinamento/capacitação 

será realizado nos períodos: inicial, bienal 
e eventual, com carga horária mínima de 8 
horas para inicial e bienal. 

64. O uso do dispositivo absorvedor de energia 
é obrigatório somente nas seguintes 
condições: o Fator de Queda maior que = 1, 
o comprimento do talabarte maior que 0,9m 
e a altura mínima de 10m acima do nível 
inferior. 

Em relação a responsabilidades da 
Empresa e às alternativas do processo 
de Empilhamento dentro do processo de 
armazenagem e manuseio de materiais, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.  

65. Durante o processo de empilhamento 
que pode ser realizado por processo 
mecanizado, a respectiva norma prevê o 
uso de escada removível de madeira como 
processo manual na falta do mecanizado. 
Algumas das características dessa escada 
deverão ser: lance único de degraus com 
acesso a um patamar final, reforço lateral e 
vertical, por meio de estrutura metálica ou 
madeira que assegure a estabilidade, altura 
do corrimão ou guarda corpo de 1,00m e a 
altura do espelho do degrau não superior a 
0,15m.

66. É de responsabilidade do empregador 
realizar controle da emissão de gases 
tóxicos emanados de máquinas motorizadas 
providos de combustão interna. 

Em relação à insalubridade das 
atividades laborais em diversos setores, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir. 

67. São consideradas atividades ou operações 
insalubres as mencionadas nos anexos 
da NR-15 de nº6, nº13 e nº14 e, mediante 
laudo de inspeção comprovada, apenas as 
constantes nos anexos nº7, nº9 e nº10. 

68. A ACGIH é uma instituição considerada 
referência internacional quando o tema é 
segurança e saúde do trabalho. Os seus 
parâmetros publicados podem ser utilizados 
como medida de controle para a NR-09 e 
de insalubridade, na ausência de valores 
estabelecidos pela NR-15 e mediante 
acordo coletivo de classe. 
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69. No trabalho submerso, os mergulhadores 
são classificados em duas categorias: 
MR – mergulhadores habilitados, apenas, 
para operações de mergulho utilizando 
ar comprimido; MP – mergulhadores 
devidamente habilitados para operações de 
mergulho que exijam a utilização de mistura 
respiratória artificial. 

70. O Asbesto é um tipo de fibra mineral cujo 
uso foi proibido na grande maioria dos 
países, porém, no Brasil, é permitido de 
forma controlada, conforme a NR-15, com 
limite de tolerância de 2 fibras/cm³ do 
Asbesto Crisotila.  

Considerando as adaptações do 
Trabalho aos Trabalhadores, o 
Treinamento e a Norma vigente, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir. 

71. As condições ambientais de trabalho, nos 
locais de atividades de caráter intelectual 
e de atenção constante, deverão ter 
características como: umidade relativa do ar 
não inferior a 40%, unidade de temperatura 
no valor de 23 e o conforto será de até  65 
dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) 
de valor não superior a 60 dB. 

72. Os trabalhadores envolvidos com operação 
de checkout deverão ter treinamento 
baseado em noções de prevenção e fator 
de risco. Cada operador deverá ter um 
treinamento de 3 horas até o vigésimo dia 
após a data de admissão, com reciclagem 
anual, ministrado durante o seu expediente 
ou jornada de trabalho.  

73. 2 períodos de 10 minutos contínuos, após 
os primeiros e antes dos últimos 60 minutos 
de trabalho, são duas condições referentes 
às pausas concedidas aos operadores de 
teleatendimento/telemarketing. 

74. No que concerne à adaptação do mobiliário 
do posto de trabalho de teleatendimento/
telemarketing, o empregador obterá 
um prazo gradual de 5 anos para a 
implementação total, sendo que até o 
terceiro ano deverá ser de até 45%.  

Sobre as características do Trabalho em 
Eletricidade, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir. 

75. O trabalho com energia elétrica no Brasil, 
principalmente na década de 1990, teve 
consequências negativas devido à falta de 
procedimentos adequados de segurança 
contra choques elétricos. Devido a isso, 

houve a necessidade de se reformular a                                                                                          
NR-10, deixando-a mais com caráter 
preventivo. Mediante a atualizada NR-10, há 
algumas medidas de proteção coletiva que, 
na falta do emprego de tensão de segurança, 
devem ser utilizadas, como: seccionamento 
automático de alimentação, a viabilidade 
ergonômica do local do serviço, sinalização 
e bloqueio do religamento automático. 

76. O projeto das instalações elétricas deve 
considerar também o espaço autorizado 
no que se refere ao dimensionamento, 
localização dos componentes e o trabalhador 
capacitado e autorizado. 

Em relação à Documentação da Indústria 
da Construção e às Condições do Meio 
Ambiente de Trabalho, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir. 

77. A NR-18 estabelece um modelo de 
documento com informações que 
contemplam a comunicação prévia, antes do 
início da obra, a Superintendência Regional 
do Trabalho (SRTE), com o intuito de facilitar 
o planejamento das ações fiscalizatórias. 

78. O CPN, que significa Comitê Permanente 
Nacional sobre Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho, é composto por 3 
a 5 representantes de forma tripartite, ou 
seja, representantes titulares do governo, 
dos empregadores e dos empregados. 
Uma de suas atribuições é convocar seus 
membros pelo menos para uma reunião 
semestral, com o objetivo de analisar o 
trabalho desenvolvido anteriormente e 
traçar diretrizes para o ano seguinte. 

79. O projeto de garantia de estabilidade dos 
taludes deverá atuar em quaisquer taludes, 
instáveis ou não, com profundidade superior 
a 1,75m.

Sobre as características do direito 
de recebimento do Adicional de 
Periculosidade pelos empregados, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir. 

80. Carlos é um motociclista que exerce 
atividade laboral se deslocando por vias 
públicas todos os dias, a serviço de uma 
empresa privada. Após um dia de trabalho, 
Carlos se desloca para sua residência e, no 
dia seguinte, retorna novamente para mais 
um dia de trabalho. De acordo com a NR-
16, Carlos tem direito de receber o adicional 
de periculosidade. 
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81. O adicional de periculosidade não possui 
grau de percentual de acordo com o tipo de 
atividade laboral, assim como o adicional 
de insalubridade. O seu valor devido 
corresponde a 30% do salário mínimo, 
desconsiderando qualquer forma de 
gratificação.  

A respeito da segurança em um 
possível sinistro de incêndio no local do 
expediente, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, o item a seguir. 

82. A NR-23  determina uma saída de 
emergência para cada 15 pessoas nos 
locais de trabalho. Essas saídas deverão 
estar identificadas com placas, sinais 
luminosos e não devem estar fechadas a 
chave, mas devem ser constituídas com 
sistema de travamento interno. 

Em relação às Instalações Sanitárias e 
ao Conforto no Ambiente de Trabalho, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

83. O uso de chuveiro, sendo de metal ou 
plástico, com fornecimento de água quente é 
requisito obrigatório para canteiro de obras. 
O dimensionamento para instalação de um 
bebedouro com água potável é de a cada 
50 trabalhadores, sendo o fornecimento 
superior a 250 ml por hora/homem trabalho.

84. O sistema de iluminação da cozinha deverá 
ser de lâmpada incandescente de 120 
W/4,00m² com pé-direito de 3,00m máximo, 
ou outro tipo de luminária que produza esse 
efeito. 

Considerando o controle dos Resíduos 
Industriais, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, o item a seguir.

85. São submetidos ao exame e à aprovação 
dos órgãos competentes os métodos, 
medidas, equipamentos e dispositivos de 
controle de lançamento ou liberação dos 
contaminantes gasosos, líquidos e sólidos.



R A S C U N H O


