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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO: ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

Antes de iniciar, confira as páginas de seu Caderno de Prova e sua sequência numérica das questões, 
comunicando qualquer falha ao fiscal para providências, pois não poderá fazê-lo posteriormente. 

 
 

 Este caderno contém a PROVA OBJETIVA com 100 (cem) questões, sem repetição ou falhas.  
 

 O tempo disponível para realização da prova será de 4 horas e 30 minutos, não havendo 
prorrogação por qualquer motivo. 
 

 Para cada uma das questões, serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas pelas letras: 
A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 Assinale UMA ÚNICA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. 
 

 A rasura ou a marcação em mais de uma alternativa no CARTÃO-RESPOSTA, ANULA A 
MARCAÇÃO DA QUESTÃO. 
 

 No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos números. O 
candidato deverá marcar as 100 (cem) questões, correspondentes ao número de questões deste 
caderno de prova.  
 

 Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, toda a área 
correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. Exemplo: 

 
 O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta e transcrever para ele o texto/frase a seguir, sob 
pena de eliminação: 

 

“Cultive, cuide, queira bem, o resto vem.” 

 

 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, riscado ou manchado, pois 
este documento não é substituível.  
 

 Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.  
 

INSTRUÇÕES 
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TEXTO I 

Sem quórum, Câmara adia novamente 
leitura da segunda denúncia contra 

Temer 

Sessão do plenário não foi realizada por 
causa da baixa presença de deputados. 
Supremo só poderá analisar denúncia 
contra o presidente se a Câmara autorizar. 

Por Fernanda Calgaro e Alessandra Modzeleski, 
G1, Brasília  

25/09/2017   

 

Pela segunda vez, Câmara dos 
Deputados adiou, nesta segunda-feira (25), a 
leitura da nova denúncia contra o presidente 
Michel Temer, apresentada pela Procuradoria 
Geral da República. Não houve presença 
suficiente de parlamentares para a abertura da 
sessão de plenário. A leitura é uma 
formalidade para o processo ter andamento na 
Casa.  

A sessão de plenário havia sido 
agendada para iniciar às 14h. Era necessário 
que, dos 513 deputados, pelo menos 51 
deputados estivessem presentes para que ela 
fosse aberta. No entanto, 30 minutos depois, 
com apenas 23 parlamentares na Casa, dos 
quais nove presentes no plenário, a reunião foi 
cancelada. Uma nova sessão foi marcada para 
a manhã de terça-feira (26).  

A denúncia contra Temer foi entregue 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à 
Câmara na quinta-feira (21). Na sexta-feira 
(22), a leitura já havia sido adiada, depois que 
a sessão do plenário foi cancelada, também 
por falta de quórum.  

Um dos deputados presentes nesta 
segunda, Chico Alencar (Psol-RJ) afirmou que 
acreditava que o quórum seria alcançado e 
trouxe a denúncia impressa para acompanhar 
a leitura. Segundo ele, a demora do governo 
em concluir essa etapa já é vista como uma 
estratégia para angariar apoio.  

"A indagação que fica é: tendo pressa 
em enterrar logo essa denúncia, por que 

governistas não se mobilizam para dar o 
quórum aqui? Parece que isso tudo, na 
verdade, faz parte do jogo. É uma sinalização 
que eles vão vender carinho esse apoio ao 
governo, como toda e qualquer matéria". 

Denúncia 

Temer foi denunciado ao STF pelos 
crimes de organização criminosa e obstrução 
de Justiça. Mas a Corte só poderá analisar a 
acusação se a Câmara autorizar.  

A votação pode acontecer em outubro, 
segundo estimou o presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).  

Nesta quinta, o Supremo rejeitou, por 10 
votos a 1, pedido da defesa de Temer para 
suspender o envio da denúncia à Câmara.  

Os advogados do presidente queriam 
que a Corte aguardasse a conclusão das 
investigações sobre se executivos da J&F 
omitiram informações nas delações 
premiadas. As provas apresentadas por eles 
compõem parte da denúncia contra Temer.  

Análise na Câmara 

Assim como na primeira denúncia 
oferecida contra Temer, por corrupção 
passiva, caberá à Câmara dos Deputados 
decidir se autoriza ou não a continuidade do 
processo ao Supremo.  

Se a denúncia seguir para o STF e os 
ministros decidirem aceitá-la, Temer se tornará 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias.  

Mas, para a acusação da PGR contra o 
presidente seguir para a Corte, são 
necessários os votos de, no mínimo, 2/3 dos 
deputados, ou seja, 342 dos 513.  

Se a Câmara não der aval ao 
prosseguimento do processo, a denúncia 
ficará parada até o fim do mandato de Temer, 
em 31 de dezembro de 2018.  

https://g1.globo.com/politica/noticia/sem-quorum-
camara-adia-novamente-leitura-da-nova-denuncia-

contra-temer.ghtml 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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QUESTÃO 1  

O uso dos vocábulos no diminutivo tem várias 
funcionalidades em um texto. Sendo assim, 
assinale a alternativa que esclarece o uso do 
diminutivo para a construção da mensagem do 
parágrafo 5. 

A) Intui um significado pejorativo para o 
contexto criado pelo período. 

B) Traduz a potencialidade do ato do verbo 
“vender”. 

C) Expõe a descrença de Chico Alencar (Psol-
RJ) em relação aos atos do presidente Temer. 

D) Soma crítica ao discurso elaborado pelo 
deputado Chico Alencar (Psol-RJ). 

E) Demonstra, de forma crítica, a crise na 
situação partidária vivenciada pelo Brasil. 

 

QUESTÃO 2  

De que maneira podemos ajustar o período 
“Se a denúncia seguir para o STF e os 
ministros decidirem aceitá-la, Temer se tornará 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias” (Parágrafo 11) para que se perceba 
relação de causa e consequência na 
informação, sem que haja alteração de 
significado na mensagem?  

A) Caso a denúncia siga para o STF e os 
ministros decidirem aceitá-la, Temer se tornara 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias. 

B) Para que a denúncia siga para o STF e os 
ministros decidam aceita-la, Temer deverá se 
tornara réu e será afastado do mandato por 
até 180 dias. 

C) A denúncia seguindo para o STF e os 
ministros decidindo aceitá-la, Temer se tornará 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias. 

D) A denúncia seguindo para o STF e os 
ministros decidindo aceitá-la, no entanto 
Temer se tornará réu e será afastado do 
mandato por até 180 dias. 

E) Por mais que a denúncia siga para o STF e 
os ministros decidam aceitá-la, Temer se torna 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias. 

QUESTÃO 3  

Observe a estruturação sintática dos períodos 
1 e 2 para, em seguida, dispor sobre o uso do 
acento grave nos períodos. Verifique as 
declarações a respeito e opte pela alternativa 
correta. 

1. Nesta quinta, o Supremo rejeitou, por 10 
votos a 1, pedido da defesa de Temer para 
suspender o envio da denúncia à Câmara.  

2. Assim como na primeira denúncia oferecida 
contra Temer, por corrupção passiva, caberá à 
Câmara dos Deputados decidir se autoriza ou 
não a continuidade do processo ao Supremo.  

 

Observe as declarações: 

I- No caso 1, o uso do acento grave é exigido 
por conta da predicação verbal, tendo em vista 
que o verbo “REJEITOU” é verbo bitransitivo, 
sendo o objeto direto é todo o trecho “pedido 
da defesa de Temer para suspender o envio 
da denúncia” e o objeto indireto é “à Câmara”. 

II- No caso do período 2, “caberá” também é 
um verbo transitivo direto, tendo o objeto direto 
“à Câmara dos Deputados”. 

III- Tratando dos dois casos, levantados pelos 
períodos 1 e 2, podemos declarar que, no 
período 1, a regência da preposição está 
centrada na expressão “envio”, exigindo o uso 
do acento grave que se funde com o artigo do 
vocábulo “Câmara”. Já no período 2, a 
regência da preposição está sob a influência 
do verbo “caberá” por se tratar de um verbo 
transitivo indireto. 

Assinale a alternativa coerente quanto às 
declarações I, II e III. 

A) A declaração I está verdadeira. 

B) A declaração II está verdadeira. 

C) Apenas a declaração III está verdadeira. 

D) As declarações I e II estão verdadeiras. 

E) Todas as declarações estão falsas. 
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QUESTÃO 4  

Na estruturação do seguinte parágrafo, 
verificamos que há repetições de termos 
desnecessários. Verifique em que item sua 
reescrita demonstra soluções para  tal desvio 
textual. 

A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazer a leitura era um dos 
objetivos do deputado Chico Alencar (Psol-
RJ), pois foi um dos poucos presentes que 
levou as novas denúncias impressas. 

A) A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazer a leitura era um dos 
objetivos do deputado Chico Alencar (Psol-
RJ), pois foi um dos poucos presentes que 
levou o documento. 

B) A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazer ela era um dos 
objetivos do deputado Chico Alencar (Psol-
RJ), pois foi um dos poucos presentes que 
levou tal documento impresso. 

C) A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazê-la  era um dos objetivos 
do deputado Chico Alencar (Psol-RJ), pois foi 
um dos poucos presentes que levou o 
documento impresso. 

D) A leitura delas contra o presidente Michel 
Temer é uma formalidade para o processo ter 
andamento na Câmara dos Deputados. Fazê-
la era um dos objetivos do deputado Chico 
Alencar (Psol-RJ), pois foi um dos poucos 
presentes que levou as novas denúncias 
impressas. 

E) A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazer ela era um dos 
objetivos do deputado Chico Alencar (Psol-
RJ), pois foi um dos poucos presentes que 
levou as novas denúncias impressas. 

 

TEXTO II 

 

JOSÉ 
 
E agora, José? 
A festa acabou, 
a luz apagou, 
o povo sumiu, 
a noite esfriou, 
e agora, José? 
e agora, você? 
Você que é sem nome, 
que zomba dos outros, 
Você que faz versos, 
que ama, protesta? 
e agora, José? 
 
Está sem mulher, 
está sem discurso, 
está sem carinho, 
já não pode beber, 
já não pode fumar, 
cuspir já não pode, 
a noite esfriou, 
o dia não veio, 
o bonde não veio, 
o riso não veio, 
não veio a utopia 
e tudo acabou 
e tudo fugiu 
e tudo mofou, 
e agora, José? 
 
E agora, José? 
Sua doce palavra, 
seu instante de febre, 
sua gula e jejum, 
sua biblioteca, 
sua lavra de ouro, 
seu terno de vidro, 
sua incoerência, 
seu ódio, - e agora? 
 
Com a chave na mão  
quer abrir a porta, 
não existe porta; 
quer morrer no mar, 
mas o mar secou; 
quer ir para Minas, 
Minas não há mais! 
José, e agora? 
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Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse, 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 
Mas você não morre, 
você é duro, José! 
 
Sozinho no escuro 
qual bicho-do-mato, 
sem teogonia, 
sem parede nua 
para se encostar, 
sem cavalo preto 
que fuja do galope, 
você marcha, José! 
José, para onde? 

Carlos Drummond de Andrade  

 

QUESTÃO 5  

O texto II complementa o raciocínio implícito 
no texto I que, embora de caráter imparcial e 
informativo, cria, em alguns leitores, um 
posicionamento em relação à situação política 
atual de nosso país. Assinale o item onde se 
esclarece tal interpretação do leitor quando faz 
a análise do texto I e II. 

A) No texto I, é exposta uma situação política 
de denúncia quanto ao atual presidente em 
exercício do país. Na exposição da situação, 
fica evidente a apatia dos deputados por não 
acreditarem que qualquer votação, em relação 
ao andamento do processo de denúncia contra 
Temer, faria efeito para reverter a situação 
política do país. No texto II, percebemos uma 
concepção pessimista em relação à vida de 
José. 

B) Tanto no texto I como no II, há uma total e 
clara perspectiva negativa da existência 
humana. 

C) Não há como estabelecer relação entre o 
discurso do texto I com o texto II. 

D) Muitas são as perspectivas de interpretação 
do texto I, inclusive não podemos tratar o 
destino da denúncia como indefinido. 

E) O texto II, embora de composição 
cronológica anterior ao texto I e de gênero 

textual diverso, o eu lírico deixa claro a falta de 
perspectiva para a existência de José. 
Também ao ler o texto I, a falta de perspectiva 
pode existir, tendo em vista que está indefinido 
o destino da denúncia. 

 

QUESTÃO 6  

Aponte o verso do texto JOSÉ em que se 
percebe uma expectativa de esperança dada 
pelo eu lírico. 

A) Verso 01 

B) Verso 03 

C) Verso 04 

D) Verso 05 

E) Verso 06 

 

QUESTÃO 7  

Identifique o período, subtraído do texto I, que 
tem o trecho sublinhado que exerce a mesma 
função sintática do verso sublinhado na 
seguinte estrofe: 

 

Sozinho no escuro 
qual bicho-do-mato, 
sem teogonia, 
sem parede nua 
para se encostar, 
sem cavalo preto 
que fuja do galope, 
você marcha, José! 
José, para onde? 

 

A) Era necessário que, dos 513 deputados, 
pelo menos 51 deputados estivessem 
presentes para que ela fosse aberta. 

B) No entanto, 30 minutos depois, com apenas 
23 parlamentares na Casa, dos quais nove 
presentes no plenário, a reunião foi cancelada. 

C) Um dos deputados presentes nesta 
segunda, Chico Alencar (Psol-RJ) afirmou que 
acreditava que o quórum seria alcançado e 
trouxe a denúncia impressa para acompanhar 
a leitura 
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D) [...]tendo pressa em enterrar logo essa 
denúncia, por que governistas não se 
mobilizam para dar o quórum aqui? 

E) Os advogados do presidente queriam que a 
Corte aguardasse a conclusão das 
investigações sobre se executivos da J&F 
omitiram informações nas delações 
premiadas. 

 

QUESTÃO 8  

Sobre a redação oficial, é inverídico afirmar 
que: 

A) A redação oficial se trata da maneira pela 
qual o Poder Público redige atos normativos e 
comunicações. 

B) De intencionalidade para a comunicação 
pública,  os atos normativos não podem ser 
textos de natureza obscura. Assim a 
publicidade implica, necessariamente, na 
clareza e concisão. 

C) As comunicações oficiais não são 
necessariamente uniformes, tendo em vista 
que o Serviço Público não é o único 
comunicador, bem como não é o único 
receptor. 

D) A redação oficial não é, portanto, 
necessariamente árida e infensa à evolução 
da língua. É que sua finalidade básica – 
comunicar com impessoalidade e máxima 
clareza – impõe certos parâmetros ao uso que 
se faz da língua, de maneira diversa daquele 
da literatura, do texto jornalístico, da 
correspondência particular, etc. 

E) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de 
linguagem, clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 9  

A partir das normas do Manual de Redação da 
Presidência da República, o endereçamento 
das comunicações dirigidas às autoridades, 
tratadas por Vossa Excelência, terão as 
seguintes formas: 

I 

A Sua Excelência o Senhor 

  Fulano de Tal 

  Ministro de Estado da Justiça 

 70.064-900 – Brasília. DF 

 

II 

A Sua Excelência o Senhor 

Senador Fulano de Tal 

Senado Federal 

70.165-900 – Brasília. DF 

 

III 

Ao Excelentíssimo o Senhor 

Fulano de Tal 

Defensor Público 

Rua ABC, nº. 123 

01.010-000 – São Paulo. SP 

 

Aponte a opção verdadeira: 

A) O modelo I é o único correto; 

B) Apenas os modelos II e III estão corretos; 

C) O modelo III é o único correto; 

D) Apenas os modelos I e II estão corretos; 

E) Todos os modelos são reconhecidos pelo 
Manual de Redação da Presidência da 
República. 
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QUESTÃO 10  

Aponte os aspectos comuns utilizados ao 
redigir ofícios, avisos e memorandos. 

A) Tipo e número do expediente, seguido da 
sigla do órgão a que se destina. 

B) Local e data em que foi assinado, por 
extenso, com alinhamento à esquerda. 

C) Destinatário: o nome e o cargo da pessoa 
a quem é dirigida a comunicação. No caso do 
memorando, deve ser incluído também o 
endereço. 

D) O Assunto pode ser facultativo no aviso. 

E) No texto, os parágrafos  devem ser 
numerados, exceto nos casos em que estes 
estejam organizados em itens ou títulos e 
subtítulos. 

 

QUESTÃO 11  

Para Aristóteles, a excelência moral é o que 
torna o homem bom e justo. Assinale a 
alternativa correta. 

A) A excelência moral independe de nossas 
escolhas. 

B) Nossas escolhas são impetradas pelo 
acaso e não podemos de modo algum, nos 
tornar melhores pelo uso da reta razão. 

C) Para alcançarmos a excelência moral, o 
cálculo entre o excesso, a falta e a questão da 
moderação, são elementos supérfluos e 
desnecessários. 

D) A excelência moral é uma forma de 
disposição que se relaciona com nossas ações 
e emoções e que, quando bem cultivada, 
promove a mediania e a moderação. 

E) Para Aristóteles, o alcance da postura ética 
depende, estritamente, da sorte e do acaso. O 
exercício do hábito, no caso, possui papel 
secundário em relação à excelência moral. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12  

Existem diversas teorias clássicas que tratam 
da ética e da moral. Um pensador muito 
conhecido e fundamental em relação ao tema 
é Maquiavel. Considerando a importância do 
autor, sua obra e sua teoria, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Maquiavel é o autor da obra “Ética a 
Nicômaco”, na qual ele defende que todas as 
coisas tendem a um bem qualquer e que as 
relações entre a ética e a política não devem 
se pautar no realismo político. 

B) Segundo o pensador Maquiavel, devemos 
observar a realidade efetiva das coisas, e as 
relações éticas e políticas precisam ter um 
olhar realista. 

C) Ao escrever a obra “O Príncipe”, Maquiavel 
mostra o quanto os homens tendem às suas 
inclinações, sendo que, muitas vezes, se 
mostram egoístas, ingratos e ávidos de lucro. 
Sendo assim, para governar com excelência, o 
governante deve estar atento às inclinações 
humanas e interpretar os acontecimentos 
políticos de forma realista. 

D) O príncipe (governante) deve ser capaz de 
interpretar a verdade efetiva das coisas, 
mesmo que, às vezes, ela seja extremamente 
suja, cruel e corrompida. 

E) Interpretar a ética e a política de forma 
realista é fundamental. 

 

QUESTÃO 13  

Considerando as teorias de Aristóteles e 
Maquiavel, em relação ao tema da ética, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Para Aristóteles, todas as coisas tendem a 
um bem qualquer. Dessa forma, cada coisa 
tem uma finalidade (teleologia). A finalidade do 
homem, considerando que sua parte mais 
elevada é a alma, é o cultivo e o uso 
adequado da razão. 

B) Para Maquiavel, a ética adequada para um 
pai de família pode não o ser para um 
governante. Sendo assim, o governante deve 
ser sábio e astuto para interpretar as coisas de 
forma realista. 
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C) Aristóteles e Maquiavel possuem teorias 
éticas semelhantes, embora Aristóteles seja 
um idealista radical e Maquiavel defende uma 
teleologia absolutamente contrária ao realismo 
político. 

D) Aristóteles é um importante filósofo grego 
que foi discípulo de Platão. 

E) Para Maquiavel, o apoio do povo ao 
governante é o fundamento mais sólido para 
um estado. Quando o povo apoia o Príncipe, é 
muito mais fácil para ele governar. 

 

QUESTÃO 14  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) O Capítulo I, Seção I, trata das regras 
“deontológicas”. Por regras “deontológicas” 
devemos entender os deveres do servidor 
público. 

B) Elementos como a dignidade, o decoro, o 
zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 
morais são norteadores do servidor público. 

C) O servidor público não deve, jamais, 
desprezar o elemento ético de sua conduta. 
Nestes termos, podemos considerar que o 
servidor público deve ser um sujeito ético. 

D) O Capítulo I, Seção I, trata das regras 
“deontológicas”. Por regras “deontológicas” 
não devemos entender os deveres do servidor 
público. Esta seção, na verdade, trata 
estritamente das vantagens individuais e 
benefícios que alcança todo aquele que 
assume qualquer cargo público. 

E) A moralidade do ato administrativo é 
fundamental. Ela exige observância e 
equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, no 
âmbito da conduta do servidor público. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) São os tributos pagos direta ou 
indiretamente por todos que custeiam a 
remuneração de todo servidor público. 

B) Embora pareça que sim, de fato não são os 
tributos pagos direta ou indiretamente por 
todos que custeiam a remuneração de todo 
servidor público. 

C) Há uma contrapartida em relação à 
remuneração do servidor público. Enquanto 
sujeito ético de posição fundamental à 
sociedade, é necessário que sua moralidade 
administrativa se integre no Direito e na 
moralidade, agindo em favor da legalidade. 

D) Ao exercer sua função, o servidor público 
age perante a comunidade e essa sua ação 
deve ser entendida como um acréscimo ao 
seu próprio bem-estar individual. 

E) Enquanto cidadão, integrante da sociedade, 
para o funcionário público, o êxito do trabalho 
coletivo deve ser internalizado como o seu 
maior patrimônio. 

 

QUESTÃO 16  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
correta. 

A) A função pública não deve ser tida como 
exercício profissional, embora ela se integra, 
naturalmente, na vida particular de cada 
servidor público. 

B) No dia a dia do trabalho, para o servidor 
público, os fatos e atos verificados em sua 
vida privada não poderão jamais acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

C) O artigo VII da Seção I, do capítulo I, afirma 
que: “salvo os casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior do 
Estado e da Administração Pública, a serem 
preservados em processo previamente 
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declarado sigiloso, nos termos da lei, a 
publicidade de qualquer ato administrativo 
constitui requisito de eficácia e moralidade, 
ensejando sua omissão comprometimento 
ético contra o bem comum, imputável a quem 
a negar”. 

D) Nem toda pessoa tem “direito à verdade”. 
Eis o que afirma o artigo VIII da Seção I, do 
capítulo I. 

E) Em vista de o artigo VIII da Seção I, do 
capítulo I, explicar que nem toda pessoa tem 
direito à verdade, quando necessário, ocorre 
que eventualmente o servidor público poderá 
falseá-la, desde que devidamente aprovado e 
requerido pelo chefe. 

 

QUESTÃO 17  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
correta. 

A) Com muita propriedade, o artigo VIII da 
Seção I, do capítulo I, explica que “nenhum 
Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o 
poder corruptivo do hábito do erro, da 
opressão ou da mentira, que sempre aniquilam 
até mesmo a dignidade humana quanto mais a 
de uma Nação”. 

B) Ações e hábitos como a cortesia, a boa 
vontade, o cuidado, etc., são coisas que 
trazemos de casa e que não precisam, de 
modo algum, ser cultivadas e aprimoradas 
pelo servidor público. 

C) Ao dizer a verdade, esforço e disciplina são 
facultativos para o servidor público. 

D) Tratar mal uma pessoa que paga seus 
tributos direta ou indiretamente não significa, 
de forma alguma, causar-lhe dano moral. São 
coisas que acontecem e basta que o servidor 
peça desculpas, caso seja solicitado pelo seu 
respectivo chefe. 

E) O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 
1994, o qual aprova o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal não orienta o servidor 
público em relação a como proceder de forma 

adequada em suas relações interpessoais de 
trabalho. 

 

QUESTÃO 18  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) O artigo IX da Seção I, do capítulo I, 
explicita que “causar dano a qualquer bem 
pertencente ao patrimônio público, 
deteriorando-o, por descuido ou má vontade, 
não constitui apenas uma ofensa ao 
equipamento e às instalações ou ao Estado, 
mas a todos os homens de boa vontade que 
dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas 
esperanças e seus esforços para construí-los”. 

B) O servidor precisa estar atento às ordens 
legais dos seus superiores, em vista da boa 
execução do serviço público. 

C) Dentro de seu setor e de suas 
competências, o funcionário público deve 
primar pela excelência e evitar a formação de 
filas longas e atraso na prestação do serviço. 

D) O servidor público deve promover o bem 
comum e evitar a todo o custo que os bens 
públicos se deteriorem. 

E) O servidor público deve promover o bem 
comum, embora não seja o seu papel evitar 
que os bens públicos se deteriorem. 

 

QUESTÃO 19  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética profissional do servidor público civil do 
poder executivo federal, assinale a alternativa 
correta. 

A) Conforme bem explica o artigo XII da Seção 
I, do capítulo I, “Toda ausência injustificada do 
servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que 
quase sempre conduz à desordem nas 
relações humanas”. 

B) O serviço público é um lugar de conflito, 
portanto, ao servidor público, nem sempre, 
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cabe que ele busque a harmonia e o espírito 
coletivo. 

C) A atividade pública não é uma grande 
oportunidade para o crescimento e 
engrandecimento da nação. A atividade 
pública é um mal necessário. 

D) O respeito, a harmonia e a conduta ética 
são elementos facultativos da ação do 
funcionário público. Como sugere o pensador 
Maquiavel, existem meios que justificam os 
fins. Portanto, por vezes, é necessário e 
aceitável agir de forma antiética no serviço 
público, isto porque o serviço público é um 
local de conflitos. 

E) O servidor público deve evitar todo e 
qualquer ato de transparência e publicidade. 

 

QUESTÃO 20  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) A Seção II, ao tratar “Dos Principais 
deveres do servidor público”, mostra que o 
servidor público tem muitos direitos e 
pouquíssimos deveres. É por isso que muita 
gente se esforça para entrar no serviço 
público, isto é, para adquirir muitos direitos e 
poucos deveres. 

B) É dever do servidor público desempenhar 
suas funções de cargo, setor e função. 

C) É dever do servidor público desempenhar 
sua função a tempo, com excelência e em 
consonância às instruções organizacionais e 
normas estabelecidas. 

D) É dever do servidor público zelar, quando 
do exercício do direito de greve, segundo às 
exigências da defesa da vida e da segurança 
coletiva. 

E) É dever do servidor público ter consciência 
que o seu trabalho é regido por princípios 
éticos. 

 

 

QUESTÃO 21  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
correta. 

A) No serviço público, é fundamental ter uma 
postura obediente. Fundamental é aceitar as 
exigências da chefia, mesmo que, por vezes, 
pareçam estranhas e contrárias ao bem 
comum. 

B) Elementos como ser probo, reto, leal e 
justo, são facultativos no exercício do trabalho 
público. Manter boas relações de trabalho e ter 
bom caráter são coisas distintas e que não se 
relacionam diretamente com o serviço público. 

C) Por vezes, caso ele considere adequado, o 
funcionário está previamente autorizado a 
retardar algumas prestações de contas, mas 
não todas. 

D) Quando estiver no trabalho, diante de duas 
opções, o funcionário público deve escolher a 
que lhe dê menos trabalho individualmente, 
mesmo que essa opção não seja a melhor e 
mais vantajosa para o bem comum. 

E) Dentro do serviço público, é necessário que 
o servidor tenha consciência de que o seu 
trabalho é norteado por princípios éticos que 
são materializados cotidianamente na 
adequada prestação dos serviços públicos. A 
função do servidor público também é, 
certamente, uma função ética. 

 

QUESTÃO 22  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Cabe ao servidor público tratar 
cuidadosamente os usuários dos serviços, 
bem como aperfeiçoar os processos de 
comunicação e contato com o público. 

B) O respeito à hierarquia, no âmbito do 
serviço público, é absoluto e independe de 
circunstâncias específicas. No caso, é vetado 
o direito de representar contra qualquer 
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comprometimento indevido da estrutura em 
que se funda o Poder Estatal. Eis o que afirma 
com muita propriedade a Seção II, em seu 
artigo XIV. 

C) Na verdade, no âmbito do serviço público, 
deve-se estar atento ao respeito à hierarquia, 
embora sem nenhum temor de representar 
contra qualquer comprometimento indevido da 
estrutura em que se funda o Poder Estatal, 
desde que em conformidade com os princípios 
da ética e do bem comum. 

D) É um dever do servidor público resistir a 
todas as pressões de superiores hierárquicos, 
de contratantes, interessados e outros que 
visem obter quaisquer favores individuais e 
contrários ao bem comum. 

E) O servidor público deve ser assíduo e 
trabalhar de forma ordenada. 

 

QUESTÃO 23  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) É responsabilidade de todo servidor público 
manter limpo e em perfeita ordem o local de 
trabalho. 

B) O servidor público deve cumprir, de acordo 
com as normas do serviço e as instruções 
superiores, as tarefas de seu cargo ou função, 
tanto quanto possível. Por vezes, ele pode 
evitar fiscalizações de seus atos ou de seu 
setor, desde que devidamente instruído pelos 
superiores, ainda que tais instruções pareçam 
incidir contra o bem comum. 

C) É dever do servidor público manter-se 
atualizado com as instruções, as normas de 
serviço e a legislação pertinentes ao órgão 
onde exerce suas funções. 

D) O funcionário público deve abster-se, de 
forma absoluta, de exercer sua função, poder 
ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público. 

E) O funcionário público deve apresenta-se ao 
trabalho com vestimentas adequadas ao 
exercício da função. 

QUESTÃO 24  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, a qual versa sobre as Sanções 
Aplicáveis aos Agentes Públicos, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Estão também sujeitos às penalidades 
desta lei os atos de improbidade praticados 
contra o patrimônio de entidade que receba 
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com menos de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual, limitando-se, nestes casos, a 
sanção patrimonial à repercussão do ilícito 
sobre a contribuição dos cofres públicos. 

B) Os agentes públicos de qualquer nível ou 
hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos. 

C) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do 
agente ou de terceiro, dar-se-á o integral 
ressarcimento do dano. 

D) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o 
agente público ou terceiro beneficiário os bens 
ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

E) Quando o ato de improbidade causar lesão 
ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito, não caberá a autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito, em 
hipótese alguma, representar ao Ministério 
Público, para a indisponibilidade dos bens do 
indiciado. 

 

QUESTÃO 25  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, a qual versa sobre as Sanções 
Aplicáveis aos Agentes Públicos, em vista do 
Capítulo II, Seção I, Dos Atos de Improbidade 
Administrativa que Importam Enriquecimento 
Ilícito, assinale a alternativa incorreta. 

A) O artigo 9° explica com propriedade que: 
“Constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, 
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mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei”. 

B) Constitui ato de improbidade administrativa 
receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 
móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de 
comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou 
indireto, que possa ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público. 

C) Constitui ato de improbidade administrativa 
perceber vantagem econômica, direta ou 
indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem móvel ou imóvel, ou a 
contratação de serviços pelas entidades 
referidas no art. 1° por preço superior ao valor 
de mercado. 

D) Não há desacerto ou ato de improbidade 
administrativa em aceitar emprego, comissão 
ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica 
que tenha interesse suscetível de ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público, durante a 
atividade. 

E) Constitui ato de improbidade administrativa 
adquirir, para si ou para outrem, no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função 
pública, bens de qualquer natureza cujo valor 
seja desproporcional à evolução do patrimônio 
ou à renda do agente público. 

 

QUESTÃO 26  

A CODESAIMA foi criada com a finalidade de 
promover o desenvolvimento rural e urbano no 
seu território de atuação. Para a consecução 
desse objetivo, a empresa poderá promover 
diversas medidas, exceto: 

A) elaborar projetos relacionados à 
colonização e mineração; 

B) elaborar e executar, em convênio com os 
Municípios, projetos relativos à ocupação 
racional das áreas urbanas; 

C) distribuir lucros aos empregados, 
anualmente, sempre que houver superávit da 
empresa; 

D) participar do capital de empresas de 
produção, beneficiamento e industrialização de 
produtos primários; 

E) praticar atos de comércio e de indústria. 

 

QUESTÃO 27  

O regime jurídico aplicável à CODESAIMA é o 
da legislação que rege as: 

A) sociedades em nome coletivo; 

B) sociedades simples; 

C) sociedades limitadas; 

D) empresas públicas; 

E) sociedades anônimas. 

 

QUESTÃO 28  

De acordo com a Lei federal n. 6.693/79, não 
se insere entre os órgãos integrantes da 
estrutura societária da CODESAIMA: 

A) o conselho de administração; 

B) o conselho de consumidores; 

C) a diretoria; 

D) o conselho fiscal; 

E) a assembleia geral de acionistas. 

 

QUESTÃO 29  

Por força de lei, constitui recurso financeiro 
pertencente à CODESAIMA: 

A) o capital intelectual produzido no interior da 
companhia; 

B) o valor arrecadado a título de encargos 
trabalhistas e sociais dos empregados; 

C) os bens patrimoniais de propriedade do 
Estado de Roraima; 

D) o valor descontado em folha de pagamento 
oriundo de empréstimos consignados obtidos 
pelos empregados; 

E) as doações recebidas de pessoas físicas ou 
jurídicas. 
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QUESTÃO 30  

No que tange à atividade de controle dos bens 
e valores públicos administrados pela 
CODESAIMA, é correto afirmar que: 

A) externamente, está sujeita ao controle do 
Tribunal de Contas; 

B) se submete ao controle do Ministério 
Público, que aprovará todas as suas 
alterações estatutárias; 

C) o Conselho Fiscal é competente para 
exercer o controle externo, podendo fiscalizar, 
por qualquer de seus membros, os atos dos 
administradores e verificar o cumprimento dos 
seus deveres legais; 

D) por possuir autonomia patrimonial e 
administrativa, não se sujeita a controle 
externo, mas apenas aos mecanismos de 
controle interno; 

E) em virtude de integrar a Administração 
Pública do Estado de Roraima, em hipótese 
alguma, sofrerá fiscalização pelo Tribunal de 
Contas da União. 

 

QUESTÃO 31  

De acordo com a Constituição estadual, 
constitui objetivo fundamental do Estado de 
Roraima: 

A) promover a igualdade entre os estados; 

B) garantir o desenvolvimento nacional 
sustentável; 

C) definir as microrregiões prioritárias para 
produção de alimentos e demais explorações, 
de acordo com as vocações naturais do 
Estado; 

D) incentivar o intercâmbio socioeconômico, 
cultural, político e ambiental com os países da 
América Latina; 

E) assegurar a observância do princípio da 
livre ocupação do território. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32  

Em conformidade com a Constituição do 
Estado de Roraima, assinale a alternativa 
correta. 

A) Em hipótese alguma o Estado intervirá no 
Município. 

B) A Constituição estadual possui um catálogo 
ou rol de direitos fundamentais semelhante ao 
previsto no art. 5º da Constituição Federal. 

C) A propriedade privada é enumerada como 
um direito social. 

D) Os municípios não possuem Constituições 
próprias, sendo regidos pelas respectivas leis 
orgânicas, que observarão os princípios da 
Constituição Federal e da estadual. 

E) O Governador, com autorização da 
Assembleia Legislativa, poderá decretar a 
transferência da Capital, temporariamente, 
para outra cidade do território nacional. 

 

QUESTÃO 33  

Analise as proposições seguintes acerca do 
aproveitamento dos recursos minerais em face 
das regras da Constituição Estadual. 

I. Incluem-se expressamente entre os bens do 
Estado de Roraima os recursos minerais, 
inclusive os do subsolo, situados em seu 
território.  

II. As empresas mineradoras aplicarão 
anualmente parte dos recursos gerados com o 
aproveitamento dos bens minerais nos 
Municípios em que estiverem situadas as 
minas e jazidas. 

III. É obrigação das empresas mineradoras 
promoverem a recuperação do solo e o 
reflorestamento em locais onde foram 
executadas atividades de mineração. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

E) III, apenas. 
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QUESTÃO 34  

No tocante às disposições da Constituição do 
Estado de Roraima sobre a organização dos 
Poderes, assinale a opção correta.  

A) Perderá o mandato o Governador que 
assumir outro cargo público, mesmo que em 
virtude de aprovação em concurso público. 

B) O Governador e o Vice-Governador 
deverão ser domiciliados na Capital do Estado 
de Roraima. 

C) 15 dias é o período máximo que o 
Governador pode ausentar-se para o exterior 
sem autorização da Assembleia Legislativa. 

D) Os Secretários de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de 18 anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

E) Compete ao Governador a iniciativa da 
proposta orçamentária da Defensoria Pública, 
órgão da Administração Direta, dentro dos 
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

 

QUESTÃO 35  

O Estado detém competência para, 
concorrentemente com a União, legislar sobre: 

A) interesses locais; 

B) desapropriação; 

C) águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão; 

D) direito penal e direito civil; 

E) florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
e preservação da natureza. 

 

QUESTÃO 36  

Acerca da disciplina da Administração Pública 
estabelecida na Constituição Estadual, 
assinale a alternativa correta. 

A) A remuneração dos servidores públicos só 
poderá ser fixada ou aumentada por lei, 
podendo a alteração que não acarretar 
aumento de despesa ser efetuada por decreto. 

B) Os vencimentos dos cargos do Poder 
Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo. 

C) O limite etário para o ingresso inicial no 
serviço público estadual é 65 anos. 

D) Nenhum servidor do Poder Executivo 
perceberá remuneração ou subsídio superior 
ao do Governador. 

E) Os empregados e servidores da 
Administração Indireta contribuirão para um 
fundo próprio de previdência pública, distinto 
do instituto de previdência da Administração 
Direta. 

 

QUESTÃO 37  

Assinale a opção correta acerca da 
organização dos Poderes e das funções 
essenciais à justiça, considerando as 
disposições da Constituição do Estado de 
Roraima. 

A) A Constituição estadual poderá ser 
emendada mediante proposta de iniciativa 
popular. 

B) O subsídio dos Deputados Estaduais será 
fixado em lei de iniciativa da Assembleia, na 
razão de, no máximo, 90,25% do subsídio de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

C) O controle externo dos órgãos da 
Administração Direta estadual é realizado pelo 
Tribunal de Contas do Estado – TCE, com o 
auxílio da Assembleia Legislativa. 

D) O Tribunal de Justiça compõe-se de, no 
mínimo, 7 Desembargadores nomeados 
exclusivamente dentre magistrados de 
carreira. 

E) Compete ao Governador nomear os 
dirigentes das empresas estatais, cabendo à 
mesa da Assembleia Legislativa exonerá-los 
em caso de crime de responsabilidade. 
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QUESTÃO 38  

De acordo com a Resolução nº. 001/2017, do 
Conselho de Administração da CODESAIMA, 
o desenvolvimento funcional do empregado na 
carreira se dá mediante: 

A) promoção e progressão; 

B) ascensão funcional e progressão por 
titulação; 

C) por promoção por tempo de serviço e 
acesso; 

D) progressão horizontal e progressão vertical; 

E) progressão por merecimento e progressão 
por antiguidade, alternadamente. 

 

QUESTÃO 39  

À luz da Resolução nº. 001/2017, do Conselho 
de Administração, assinale a opção correta. 

A) O empregado público da CODESAIMA 
somente adquirirá a estabilidade após a 
aprovação no estágio probatório, que terá 
duração de 2 anos. 

B) A cessão do servidor para outro órgão ou 
entidade suspende o interstício para a 
obtenção do desenvolvimento na carreira. 

C) A remuneração do empregado não poderá 
ultrapassar o valor em espécie do subsídio 
mensal pago ao Diretor Presidente da 
CODESAIMA. 

D) A natureza pública do vínculo estabelecido 
entre o empregado e a CODESAIMA afasta os 
benefícios instituídos na CLT para os 
empregados da iniciativa privada. 

E) É vedado ao empregado público da 
CODESAIMA licenciar-se do cargo para tratar 
de interesses particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40  

Analise a seguinte situação-problema: Daniel, 
empregado da CODESAIMA, e sua esposa 
decidiram ter um filho. A esposa engravidou, 
porém, devido a complicações durante o 
trabalho de parto, veio a óbito. O filho 
sobreviveu e ficou aos cuidados do pai. 

Nessa hipótese, tomando por base o disposto 
no Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, 
Daniel: 

A) disporá de 5 dias consecutivos de licença 
paternidade; 

B) será dispensado 1 hora por dia da jornada 
de trabalho, pelo período máximo de 60 dias; 

C) gozará de licença paternidade pelo período 
de 15 dias; 

D) receberá um auxílio equivalente a 30% do 
salário-base para a colocação do recém-
nascido em uma creche; 

E) usufruirá do tempo de licença a que teria 
direito a mãe, se fosse empregada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 41  

Assinale a alternativa correta de acordo com 
a Convenção nº 161, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, relativa aos 
Serviços de Saúde do Trabalho.  

A expressão "Serviços de Saúde no Trabalho" 
designa um serviço investido de funções 
essencialmente preventivas e encarregado de 
aconselhar o empregador, os trabalhadores e 
seus representantes na empresa em apreço, 
sobre: 

A) os requisitos necessários para estabelecer 
e manter um ambiente de trabalho seguro e 
salubre, de molde a favorecer uma saúde 
física e mental ótima em relação com o 
trabalho; 

B) a adaptação do trabalho às capacidades 
dos empregadores; 

C) os requisitos necessários somente para 
manter um ambiente de trabalho seguro; 

D) a adaptação do trabalho às capacidades 
dos trabalhadores, levando em conta apenas 
seu estado de sanidade física; 

E) os requisitos necessários somente para 
estabelecer um ambiente de trabalho seguro 
e salubre. 

 

QUESTÃO 42  

Analise as alternativas abaixo e assinale a 
correta de acordo com a Convenção nº 161, 
da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, relativa aos Serviços de Saúde do 
Trabalho. 

A) Todo Membro se compromete a instituir, 
progressivamente, serviços de saúde no 
trabalho para todos os trabalhadores, exceto 
os do setor público. 

B) As disposições adotadas, quanto aos 
serviços de saúde no trabalho, para todos os 
trabalhadores deverão ser adequadas e 
corresponder aos riscos específicos que 
prevalecem nas empresas. 

C) Todo Membro deverá indicar os planos que 
tenha elaborado, em relatórios ulteriores, 
exceto quanto ao progresso obtido com vistas 
à aplicação da Convenção. 

D) Se os serviços de saúde no trabalho não 
puderem ser instituídos imediatamente para 
todas as empresas, os Membros estarão 
dispensados de elaborar planos que visam a 
instituição desses serviços por um prazo 
improrrogável de 2 (dois) anos. 

E) Se os serviços de saúde no trabalho não 
puderem ser instituídos imediatamente para 
todas as empresas, todo Membro deverá, em 
consulta com as organizações de 
empregadores, inclusive as menos 
representativas, onde elas existam, elaborar 
planos que visam a instituição desses 
serviços. 

 

QUESTÃO 43  

De acordo com o enunciado abaixo, assinale 
a alternativa correta em consonância com a 
Convenção nº. 161, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, relativa aos 
Serviços de Saúde do Trabalho. 

Sem prejuízo da responsabilidade de cada 
empregador, a respeito da saúde e da 
segurança dos trabalhadores que emprega, e 
tendo na devida conta a necessidade de 
participação dos trabalhadores em matéria de 
segurança e saúde no trabalho, os serviços 
de saúde no trabalho devem assegurar as 
funções, dentre as seguintes, que sejam 
adequadas e ajustadas aos riscos da 
empresa com relação à saúde no trabalho: 

A) identificar e avaliar os riscos para a saúde, 
presentes nos locais de trabalho; 

B) vigiar os fatores do meio de trabalho e as 
práticas de trabalho que possam afetar a 
saúde dos trabalhadores, exceto as 
instalações sanitárias, as cantinas e as áreas 
de habitação, sempre que esses 
equipamentos sejam fornecidos pelo 
empregador; 



 
 

UERR | Concurso Público da CODESAIMA – 2017 

 

 

Cargo: NS – Eng. Seg. Trabalho                Caderno da Prova Objetiva                                                       - 17 - 

C) prestar assessoria quanto ao planejamento 
e à organização do trabalho, inclusive sobre a 
concepção dos locais de trabalho, a escolha, 
a manutenção e o estado das máquinas e dos 
equipamentos, salvo sobre o material utilizado 
no trabalho; 

D) prestar assessoria nas áreas da saúde, da 
segurança e da higiene no trabalho, da 
ergonomia, afora no que concerne aos 
equipamentos de proteção individual e 
coletiva; 

E) colaborar na difusão da informação, na 
formação e na educação nas áreas da saúde 
e da higiene no trabalho, excetuando na da 
ergonomia. 

 

QUESTÃO 44  

Assinale a alternativa correta de acordo com 
a Convenção nº. 161, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, relativa aos 
Serviços de Saúde do Trabalho. 

Os serviços de saúde no trabalho podem ser 
organizados, conforme o caso, seja como 
serviços para uma só empresa seja como 
serviços que atendem a diversas empresas. 
De acordo com as condições e a prática 
nacionais, os serviços de saúde no trabalho 
poderão ser organizados: 

A) somente pelas empresas ou grupos de 
empresas interessadas; 

B) apenas pelos poderes públicos ou serviços 
oficiais; 

C) exclusivamente pelas instituições de 
seguridade social; 

D) pelas instituições de seguridade social e 
pelos poderes públicos; 

E) pelos serviços oficiais, desde que 
habilitados por autoridade competente. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 45  

Assinale a alternativa correta de acordo com 
a Convenção nº. 161, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, relativa aos 
Serviços de Saúde do Trabalho.  

A) O empregador, os trabalhadores e seus 
representantes, quando estes existam, devem 
cooperar e participar na organização de 
serviços de saúde no trabalho e de outras 
medidas a eles relativas, em bases iníquas. 

B) Os trabalhadores, sem exceção, devem 
ser informados dos riscos para a saúde 
inerentes a seu trabalho. 

C) De acordo com a legislação e a prática 
nacionais, os serviços de saúde no trabalho 
ocorrerão de forma unidisciplinar. A 
composição do pessoal deverá ser 
determinada em função da natureza das 
tarefas a executar. 

D) Os serviços de saúde deverão 
desempenhar suas funções em subordinação 
com os outros serviços da empresa. 

E) Medidas deverão ser tomadas, de acordo 
com os costumes, para estorvar uma 
cooperação e uma coordenação adequadas 
entre os serviços de saúde no trabalho. 

 

QUESTÃO 46  

Considerando a Convenção nº 170 da OIT, 
relativa à Segurança na Utilização de 
Produtos Químicos no Trabalho, no que tange 
à responsabilidade dos fornecedores quanto à 
identificação de produtos químicos, assinale a 
alternativa incorreta.  

Os fornecedores, tanto se tratando de 
fabricantes ou importadores como de 
distribuidores de produtos químicos, deverão 
assegurar-se de que: 

A) sejam tomadas todas as devidas 
precauções durante a sua utilização e 
reutilização; 

B) esses produtos químicos ostentem uma 
marca que permita a sua identificação. 

C) os produtos químicos perigosos que são 
fornecidos sejam etiquetados; 
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D) sejam preparadas e proporcionadas aos 
empregadores, fichas com dados de 
segurança relativas aos produtos químicos 
perigosos; 

E) os produtos químicos que fornecem foram 
classificados, nos termos dessa convenção, 
com base no conhecimento das suas 
propriedades e na busca de informações 
disponíveis. 

 

QUESTÃO 47  

Considerando a Convenção nº 170 da OIT, 
relativa à Segurança na Utilização de 
Produtos Químicos no Trabalho, no que tange 
à responsabilidade dos empregadores, 
assinale a alternativa incorreta.  

Quanto ao controle operacional, os 
empregadores deverão avaliar os riscos 
dimanantes da utilização de produtos 
químicos no trabalho, e assegurar a proteção 
dos trabalhadores contra tais riscos pelos 
meios apropriados, e especialmente: 

A) escolher os produtos químicos que 
eliminem ou reduzam ao mínimo o grau de 
risco; 

B) facilitar, com ou sem ônus para o 
trabalhador, equipamentos de proteção 
pessoal e roupas protetoras, assegurando a 
adequada manutenção e zelando pela 
utilização desses meios de proteção; 

C) eleger tecnologia que elimine ou reduza ao 
mínimo o grau de risco; 

D) adotar sistemas e métodos de trabalho que 
eliminem ou reduzam ao mínimo o grau de 
risco; 

E) adotar medidas adequadas de higiene do 
trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 48  

Considerando a Convenção nº 170 da OIT, 
relativa à Segurança na Utilização de 
Produtos Químicos no Trabalho, quanto à 
transferência de produtos químicos, assinale 
a alternativa incorreta. 

Quando sejam transferidos produtos químicos 
para outros recipientes ou equipamentos, 
cabe aos empregadores zelar para que: 

A) seja indicado o conteúdo dos recipientes 
ou equipamentos; 

B) os trabalhadores fiquem informados de 
todas as precauções de segurança que 
devem ser adotadas; 

C) os trabalhadores fiquem informados sobre 
a identidade desses produtos; 

D) os trabalhadores fiquem informados dos 
riscos que oferece a utilização desses 
produtos; 

E) os trabalhadores, facultativamente, fiquem 
informados da origem e a possível aplicação 
dos produtos. 

 

QUESTÃO 49  

Considerando a Convenção nº 170 da OIT, 
relativa à Segurança na Utilização de 
Produtos Químicos no Trabalho, assinale a 
alternativa incorreta. 

No que concerne à exposição de produtos 
químicos, os empregadores deverão: 

A) se assegurar de que seus trabalhadores 
não fiquem expostos a produtos químicos 
acima dos limites de exposição ou de outros 
critérios de exposição para a avaliação e o 
controle do meio ambiente de trabalho 
estabelecidos pela autoridade competente; 

B) se assegurar de que seus trabalhadores 
não fiquem expostos a produtos químicos 
acima dos limites de exposição ou de outros 
critérios de exposição para a avaliação e o 
controle do meio ambiente de trabalho 
estabelecidos por um organismo aprovado 
pela autoridade competente, em 
conformidade com as normas nacionais ou 
internacionais; 



 
 

UERR | Concurso Público da CODESAIMA – 2017 

 

 

Cargo: NS – Eng. Seg. Trabalho                Caderno da Prova Objetiva                                                       - 19 - 

C) avaliar a exposição dos trabalhadores aos 
produtos químicos perigosos; 

D) vigiar e registrar a exposição dos 
trabalhadores a produtos químicos, inclusive 
os não perigosos, para proteger a sua 
segurança e a saúde de terceiros; 

E) assegurar-se de que os dados relativos à 
vigilância do meio ambiente de trabalho e da 
exposição dos trabalhadores que utilizam 
produtos químicos perigosos sejam 
conservadas durante o período prescrito pela 
autoridade competente e estejam acessíveis 
para esses trabalhadores e os seus 
representantes. 

 

QUESTÃO 50  

Dentro do contexto da Convenção nº 170 da 
OIT, relativa à Segurança na Utilização de 
Produtos Químicos no Trabalho, assinale a 
alternativa incorreta. 

Quanto à área de aplicação: 

A) poderá ser excluída quando a sua 
aplicação apresentar problemas especiais de 
suficiente importância; 

B) poderá ser excluída quando à proteção 
outorgada no seu conjunto, em conformidade 
àquela que resultaria da aplicação, na íntegra, 
das disposições da Convenção; 

C) deverá estabelecer disposições especiais 
para proteger as informações confidenciais, 
cuja divulgação a um concorrente poderia 
resultar prejudicial para a atividade do 
empregador, sob a condição de que a 
segurança e a saúde dos trabalhadores não 
fiquem comprometidas; 

D) é excluída quanto aos organismos, mas 
aplica-se, sim, aos produtos químicos 
derivados dos organismos; 

E) excluem-se os ramos da atividade 
econômica desenvolvida pelo próprio Estado, 
mesmo que utilizem produtos químicos 
perigosos. 

 

 

 

QUESTÃO 51  

Considerando a Convenção nº 155, da 
Organização Internacional do Trabalho, sobre 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o 
Meio Ambiente de Trabalho. 

É incorreto afirmar que para os fins da 
presente convenção: 

A) a expressão "áreas de atividade 
econômica" abrange as áreas restritas em 
que existam trabalhadores empregados, 
excluindo-se a administração pública; 

B) o termo "trabalhadores" abrange todas as 
pessoas empregadas, incluindo os 
funcionários públicos; 

C) a expressão "local de trabalho" abrange 
todos os lugares onde os trabalhadores 
devem permanecer ou onde têm que 
comparecer, e que esteja sob o controle, 
direto ou indireto, do empregador; 

D) o termo "regulamentos" abrange todas as 
disposições os quais a autoridade ou as 
autoridades competentes tiverem dado força 
de lei; 

E) o termo "saúde", com relação ao trabalho, 
abrange não só a ausência de afecções ou de 
doenças, mas também os elementos físicos e 
mentais que afetam a saúde e estão 
diretamente relacionados com a segurança e 
a higiene no trabalho. 

 

QUESTÃO 52  

Considerando a Convenção nº 155, da 
Organização Internacional do Trabalho, sobre 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o 
Meio Ambiente de Trabalho, assinale a 
alternativa incorreta. 

Os Estados signatários deverão por em 
prática e reexaminar periodicamente uma 
política nacional coerente em matéria de 
segurança e saúde dos trabalhadores e o 
meio ambiente de trabalho, que por sua vez, 
na medida em que possam afetar a 
segurança e a saúde dos trabalhadores e o 
meio ambiente de trabalho, deverá levar em 
consideração: 
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A) projeto, teste, escolha, substituição, 
instalação, arranjo, utilização e manutenção 
dos componentes materiais do trabalho; 

B) a proteção dos empregadores e de seus 
representantes contra toda medida estatal por 
eles injustificadamente empreendida; 

C) adaptação do maquinário, dos 
equipamentos, do tempo de trabalho, da 
organização do trabalho e das operações e 
processos às capacidades físicas e mentais 
dos trabalhadores; 

D) comunicação e cooperação em níveis de 
grupo de trabalho e de empresa e em todos 
os níveis apropriados, inclusive até no nível 
nacional; 

E) relações existentes entre os componentes 
materiais do trabalho e as pessoas que o 
executam ou supervisionam. 

 

QUESTÃO 53  

Considerando a Convenção nº 155, da 
Organização Internacional do Trabalho, sobre 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o 
Meio Ambiente de Trabalho, assinale a 
alternativa incorreta. 

Em matéria de segurança e saúde dos 
trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, 
o Membro que ratificar a Convenção deverá 
determinar as respectivas funções e 
responsabilidades: 

A) que terão caráter exclusivo, assim como as 
condições e as práticas nacionais e 
internacionais; 

B) das autoridades públicas; 

C) dos empregadores; 

D) dos trabalhadores; 

E) de outras pessoas interessadas. 

 

QUESTÃO 54  

Considerando a Convenção nº 155, da 
Organização Internacional do Trabalho, sobre 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o 
Meio Ambiente de Trabalho, assinale a 
alternativa incorreta. 

Com a finalidade de tornar efetiva a política 
nacional adotada na respectiva convenção, a 
autoridade ou as autoridades competentes 
deverão garantir a realização progressiva das 
seguintes tarefas: 

A) a determinação, quando a natureza e o 
grau de risco assim o requererem, das 
condições que regem a concepção, a 
construção e o acondicionamento das 
empresas; 

B) a determinação das operações e 
processos que serão proibidos, limitados ou 
sujeitos à autorização ou ao controle da 
autoridade ou autoridades competentes; 

C) a determinação das substâncias e agentes 
aos quais estará proibida a exposição no 
trabalho. 

D) a publicação mensal de informações sobre 
os acidentes de trabalho; 

E) o estabelecimento e a aplicação de 
procedimentos para a declaração de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais 
por parte dos empregadores. 

 

QUESTÃO 55  

Considerando a Convenção nº 155, da 
Organização Internacional do Trabalho, sobre 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o 
Meio Ambiente de Trabalho, assinale a 
alternativa incorreta. 

Em conformidade com a legislação e a prática 
nacionais, deverão ser adotadas medidas que 
facilitem o acesso às informações sobre a 
instalação e utilização corretas do maquinário 
e dos equipamentos, que podem ser exigidas 
das pessoas que as: 

A) projetam; 

B) fabricam; 

C) utilizam; 

D) importam; 

E) fornecem. 
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QUESTÃO 56  

Considerando a Convenção nº 148, da 
Organização Internacional do Trabalho, 
assinale a alternativa correta. 

É possível determinado Membro, em consulta 
com as organizações representativas de 
empregadores e de trabalhadores, aceitar 
separadamente as obrigações previstas na 
presente Convenção, no que diz respeito: 

A) à contaminação do ar, ao ruído e às 
vibrações; 

B) ao ruído e vibrações, defeso quanto à 
contaminação do ar; 

C) às vibrações e contaminação do ar, 
vedado quanto ao ruído; 

D) somente quanto às vibrações e à 
contaminação do ar; 

E) à contaminação do ar, impossível quanto 
às vibrações e ao ruído. 

 

QUESTÃO 57  

Considerando a Convenção nº 148, da 
Organização Internacional do Trabalho, 
analise as assertivas. 

I - A expressão "contaminação do ar", 
compreende o ar contaminado por 
substâncias que, qualquer que seja seu 
estado físico, sejam nocivas à saúde ou 
contenham qualquer outro tipo de perigo. 

II - O termo "ruído" compreende qualquer som 
que possa provocar uma perda de audição ou 
ser nocivo à saúde ou contenha qualquer 
outro tipo de perigo. 

III - O termo "vibrações" compreende toda 
vibração transmitida ao organismo humano 
por estruturas sólidas, líquidas e gasosas, e 
que seja nociva à saúde, excluídos outros 
tipos de perigo. 

É correto somente o que se afirma em: 

A) I e III. 

B) I. 

C) II e III 

D) I e II. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 58  

Considerando a Convenção nº 148, da 
Organização Internacional do Trabalho, 
analise as assertivas. 

I - Para a aplicação prática das medidas, 
assim prescritas, poder-se-á recorrer à 
adoção de normas técnicas e repertórios de 
recomendações práticas, vedado quaisquer 
outros meios. 

II - A legislação nacional deverá dispor sobre 
a adoção de medidas no local de trabalho 
para prevenir e limitar os riscos profissionais e 
para proteger os trabalhadores contra os 
riscos objetos da respectiva Convenção. 

III - Ao aplicar as disposições da referida 
Convenção, a autoridade competente deverá 
atuar em consulta com as organizações 
interessadas mais representativas de 
empregadores e de trabalhadores. 

É correto somente o que se afirma em: 

A) I e III. 

B) II. 

C) II e III. 

D) I e II. 

E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 59  

Considerando a Convenção nº 148, da 
Organização Internacional do Trabalho, 
analise as assertivas. 

I - É possível os agentes de inspeção, à luz 
das diretrizes gerais da autoridade 
competente, julgando que possa prejudicar a 
eficácia de seu controle, vede o 
acompanhamento por parte dos 
representantes do empregador e dos 
trabalhadores da empresa. 

II – Entre empregadores e trabalhadores, 
deverá ser estabelecida colaboração mais 
estreita possível, no que tange à aplicação 
das medidas prescritas em virtude da 
presente Convenção. 

III - No controle da aplicação das medidas 
prescritas de acordo com a presente 
Convenção, os representantes do 



 
 

UERR | Concurso Público da CODESAIMA – 2017 

 

 

Cargo: NS – Eng. Seg. Trabalho                Caderno da Prova Objetiva                                                       - 22 - 

empregador e os representantes dos 
trabalhadores da empresa deverão ter a 
possibilidade de acompanhar os agentes de 
inspeção. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) III, somente. 

C) II e III, somente. 

D) I, II e III. 

E) II, apenas. 

 

QUESTÃO 60  

Em face da Convenção nº 148, da 
Organização Internacional do Trabalho, 
quanto à adoção de medidas no local de 
trabalho para prevenir e limitar os riscos 
profissionais, analise as assertivas. 

I - Sempre que vários empregadores realizem 
simultaneamente atividade no mesmo local de 
trabalho, terão o dever de colaborar para 
aplicar as medidas prescritas, sem prejuízo 
da responsabilidade de cada empregador 
quanto à saúde e à segurança dos 
trabalhadores que emprega.  

II - Nos casos apropriados, a autoridade 
competente deverá prescrever os 
procedimentos gerais para efetivar a 
colaboração entre empregadores. 

III - Os empregadores e trabalhadores serão 
responsáveis pela aplicação das medidas 
prescritas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e III. 

B) III. 

C) II e III. 

D) II, somente. 

E) I e II, somente. 

 

 

 

 

QUESTÃO 61  

Conforme NR-9, o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais deverá conter em sua 
estrutura: 

I. planejamento mensal, facultado o 

estabelecimento de metas, prioridades e 

cronograma; 

II. forma do registro, manutenção e 

divulgação dos dados; 

III. estratégia e metodologia de ação. 

É correto o que se afirma em: 

A) II e III, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e III, exclusivamente. 

D) I, apenas. 

E) II, somente. 

 

QUESTÃO 62  

Assinale a alternativa incorreta. Nos termos 
da NR-9, o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes 
etapas: 

A) estabelecimento de prioridades e metas de 
avaliação e controle; 

B) protraimento e reconhecimentos dos 
riscos;   

C) avaliação dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores; 

D) implantação de medidas de controle e 
avaliação de sua eficácia; 

E) monitoramento da exposição aos riscos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UERR | Concurso Público da CODESAIMA – 2017 

 

 

Cargo: NS – Eng. Seg. Trabalho                Caderno da Prova Objetiva                                                       - 23 - 

QUESTÃO 63  

Assinale a alternativa correta. Conforme 
previsto na NR-4, compete aos profissionais 
integrantes dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho - SESMT:  

A) determinar, em todos os casos e situações, 
a utilização, pelo trabalhador, de 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

B) manter sazonalmente relacionamento com 
a CIPA, valendo-se ao máximo de suas 
observações, além de apoiá-la, treiná-la e 
atendê-la, conforme dispõe a NR 5; 

C) manter obrigatoriamente um sistema de 
registro eletrônico de arquivamento e 
recuperação de dados de acidentes do 
trabalho, guardados por um período não 
inferior a 4 (quatro) anos; 

D) registrar bimestralmente os dados 
atualizados de acidentes do trabalho, 
doenças ocupacionais e agentes de 
insalubridade;  

E) aplicar os conhecimentos de engenharia 
de segurança e de medicina do trabalho ao 
ambiente de trabalho e a todos os seus 
componentes, inclusive máquinas e 
equipamentos. 

 

QUESTÃO 64  

Quanto aos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho - SESMT, nos termos da NR-4, 
assinale a alternativa correta. 

A) As empresas privadas e públicas, os 
órgãos públicos da administração direta e 
indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, 
qualquer que seja o regime jurídico aplicado, 
manterão, obrigatoriamente, SESMT. 

B) Ao profissional especializado em 
Segurança e em Medicina do Trabalho é 
facultado o exercício de outras atividades na 
empresa, durante o horário de sua atuação 
nos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho, 
independentemente de autorização do 
empregador. 

C) Será compartilhado entre o empregador e 
empregado o ônus decorrente da instalação e 

manutenção dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. 

D) Os serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho de 
que trata esta NR deverão ser registrados no 
órgão regional do MTb.  

E) Quando se tratar de empreiteiras ou 
empresas prestadoras de serviços, considera-
se estabelecimento, para fins de aplicação 
desta NR, a sede da pessoa jurídica. 

 

QUESTÃO 65  

Assinale a alternativa incorreta. 
Considerando a NR-5, a CIPA terá por 
atribuição: 

A) participar da avaliação das prioridades de 
ação nos locais de trabalho; 

B) elaborar plano de trabalho que possibilite a 
ação preventiva na solução de problemas de 
segurança e saúde no trabalho; 

C) divulgar aos trabalhadores informações 
relativas à segurança e saúde no trabalho; 

D) requisitar à empresa as cópias das CAT 
emitidas; 

E) participar, a cada dois anos, em conjunto 
com a empresa, de Campanhas de 
Prevenção da AIDS. 

 

QUESTÃO 66  

Em face da NR-5, que trata da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
analise as assertivas. 

I. As cooperativas são dispensadas de 
constituírem CIPA. 

II. O mandato dos membros eleitos da CIPA 
terá a duração de dois anos, permitida a 
reeleição. 

III. Os representantes dos empregadores, 
titulares e suplentes, serão eleitos em 
escrutínio secreto. 

É incorreto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) III, apenas. 

C) II e III, somente. 
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D) I, exclusivamente. 

E) I e III, apenas. 

 

QUESTÃO 67  

Considerando o teor da NR-17, que dispõe 
sobre Ergonomia, com base no enunciado 
abaixo, julgue os itens seguintes. 

Para trabalho manual sentado ou que tenha 
de ser feito em pé, as bancadas, mesas, 
escrivaninhas e os painéis devem 
proporcionar ao trabalhador condições de boa 
postura, visualização e operação e devem 
atender aos seguintes requisitos mínimos:  

I - Ter altura e características da superfície de 
trabalho compatíveis com o tipo de atividade, 
com a distância requerida dos olhos ao 
campo de trabalho e com a altura do assento. 

II - Ter área de trabalho de fácil alcance e 
visualização pelo empregador. 

III - Ter características dimensionais que 
possibilitem posicionamento e movimentação 
adequados dos segmentos materiais do 
ambiente.  

Assinale a alternativa correta: 

A) I e II, somente. 

B) II, apenas. 

C) III, somente. 

D) I, II e III.  

E) I, apenas. 

 

QUESTÃO 68  

Para efeito da Norma Regulamentadora 17, 
que trata sobre Ergonomia, analise os 
seguintes itens. 

I. Transporte manual de cargas designa todo 
transporte no qual o peso da carga é 
suportado inteiramente por um só trabalhador, 
compreendendo o levantamento e a 
deposição da carga.  

II. Transporte manual regular de cargas 
designa toda atividade realizada de maneira 
contínua ou que inclua, mesmo de forma 
descontínua, o transporte manual de cargas.  

III. Trabalhador jovem designa todo 
trabalhador com idade inferior a 24 anos e 
maior de dezoito anos. 

Assinale a alternativa correta.  

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e II, somente. 

D) III, somente. 

E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 69  

Em face da NR-17, que dispõe sobre 
Ergonomia, analise as assertivas. 

Os assentos utilizados nos postos de trabalho 
devem atender aos seguintes requisitos 
mínimos de conforto:  

I - altura ajustável à estatura do trabalhador e 
à natureza da função exercida;  

II - borda lateral quadrada; 

III - encosto com forma levemente adaptada 
ao corpo para proteção da região lombar. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) I, exclusivamente. 

C) II, somente. 

D) I e III, apenas. 

E) III, apenas. 

 

QUESTÃO 70  

De acordo com a NR-17, que trata sobre 
Ergonomia, os equipamentos utilizados no 
processamento eletrônico de dados com 
terminais de vídeo devem observar o 
seguinte: 

I. condições de mobilidade suficientes para 
permitir o ajuste da tela do equipamento à 
iluminação do ambiente, protegendo-a contra 
reflexos; 

II. o teclado deve ser independente e ter 
mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-
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lo de acordo com as tarefas a serem 
executadas; 

III. serem posicionados em superfícies de 
trabalho com altura fixa. 

Apenas está correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I. 

C) III. 

D) I e III. 

E) II. 

 

QUESTÃO 71  

João, Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
empregado da CODESAIMA, em inspeção 
realizada na sala de desenvolvimento de 
projetos, constatou os seguintes dados: índice 
de temperatura efetiva entre 22ºC (vinte e 
dois), umidade relativa do ar 45 (quarenta e 
cinco) por cento e velocidade do ar a 0,95m/s. 

Considerando a NR-17, que trata sobre 
Ergonomia, é correto afirmar que estão de 
acordo com a norma: 

A) umidade relativa e velocidade do ar, 
apenas; 

B) velocidade do ar, somente; 

C) índice de temperatura efetiva, umidade 
relativa e velocidade do ar; 

D) índice de temperatura efetiva e velocidade 
do ar; 

E) índice de temperatura efetiva e umidade 
relativa do ar, apenas. 

 
QUESTÃO 72  

Assinale a alternativa incorreta. A 
organização do trabalho, para efeito da NR-
17, que trata sobre Ergonomia, deve levar em 
consideração, no mínimo:  

A) o ritmo de trabalho; 

B) as normas de circulação interna; 

C) o modo operatório; 

D) a determinação do conteúdo de tempo; 

E) a exigência de tempo. 

QUESTÃO 73  

Nas atividades que exijam sobrecarga 
muscular estática ou dinâmica do pescoço, 
ombros, dorso e membros superiores e 
inferiores, e a partir da análise ergonômica do 
trabalho, deve ser observado o seguinte: 

I - Todo e qualquer sistema de avaliação de 
desempenho para efeito de remuneração e 
vantagens de qualquer espécie deve levar em 
consideração as repercussões sobre a saúde 
dos trabalhadores e empregadores. 

II - Devem ser incluídas pausas para 
descanso.  

III - Quando do retorno do trabalho, após 
qualquer tipo de afastamento igual ou 
superior a 10 (dez) dias, a exigência de 
produção deverá permitir um retorno 
gradativo aos níveis de produção vigentes na 
época anterior ao afastamento. 

Considerando a NR-17, que trata sobre 
Ergonomia, é correto apenas o que se afirma 
em: 

A) I. 

B) III. 

C) II. 

D) II e III. 

E) I e III. 

 

QUESTÃO 74  

Analise os itens abaixo à luz da NR-17, que 
trata sobre Ergonomia.  

Nas atividades de processamento eletrônico 
de dados, deve-se, salvo o disposto em 
convenções e acordos coletivos de trabalho, 
observar o seguinte: 

I - O empregador não deve promover 
qualquer sistema de avaliação dos 
trabalhadores envolvidos nas atividades de 
digitação, baseado no número individual de 
toques sobre o teclado, inclusive o 
automatizado, para efeito de remuneração e 
vantagens de qualquer espécie.  

II - O número máximo de toques reais 
exigidos pelo empregador não deve ser 
superior a 15.000 por hora trabalhada, sendo 
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considerado toque real, para efeito desta NR, 
cada movimento de pressão sobre o teclado.  

III - o tempo efetivo de trabalho de entrada de 
dados não deve exceder o limite máximo de 6 
(seis) horas, vedado, no período de tempo 
restante da jornada, o trabalhador exercer 
outras atividades, inclusive as que não exijam 
movimentos repetitivos, nem esforço visual. 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I. 

C) I e III. 

D) III. 

E) II e III. 

 

QUESTÃO 75  

Analise os itens à luz da NR-17, que trata 
sobre Ergonomia. 

Quanto ao trabalho em teleatendimento/ 
telemarketing: 

I - Entende-se como call center o ambiente de 
trabalho no qual a principal atividade é 
conduzida via telefone e/ou rádio com 
utilização simultânea de terminais de 
computador.  

II - Entende-se como trabalho de 
teleatendimento/telemarketing aquele cuja 
comunicação com interlocutores clientes e 
usuários é realizada à distância por 
intermédio da voz e/ou mensagens 
eletrônicas, com a utilização simultânea de 
equipamentos de audição/escuta e fala 
telefônica e sistemas informatizados ou 
manuais de processamento de dados. 

III – As normas de trabalho em 
teleatendimento/telemarketing aplica-se, 
inclusive, a setores de empresas e postos de 
trabalho dedicados a esta atividade, além 
daquelas empresas especificamente voltadas 
para essa atividade-fim. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I, somente. 

C) II e III, somente. 

D) I e III, exclusivamente. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 76  

De modo a cumprir a NR-17, que trata sobre 
Ergonomia, e assim prevenir sobrecarga 
psíquica, muscular estática de pescoço, 
ombros, dorso e membros superiores, as 
empresas devem permitir a fruição de pausas 
de descanso e intervalos para repouso e 
alimentação aos trabalhadores.  

Nesse sentido, as pausas deverão ser 
concedidas:  

I - Após os primeiros e antes dos últimos 60 
(sessenta) minutos de trabalho em atividade 
de teleatendimento/telemarketing; 

II - Dentro do posto de trabalho;  

III - Em 04 (quatro) períodos de 15 (quinze) 
minutos contínuos. 

É correto o que se afirma em: 

A) II, exclusivamente. 

B) I e III. 

C) I e II, apenas. 

D) I, exclusivamente. 

E) II e III, somente. 

 

QUESTÃO 77  

Assinale a alternativa incorreta. Observando 
a NR-17, que trata sobre Ergonomia, para fins 
de elaboração de programas preventivos 
devem ser considerados os seguintes 
aspectos da organização do trabalho: 

A) compatibilização de metas com as 
condições de trabalho e tempo oferecidas; 

B) pressões aumentadas de tempo em 
horários de maior demanda, ressalvados 
datas comemorativas e feriados nacionais; 

C) repercussões sobre a saúde dos 
trabalhadores decorrentes de todo e qualquer 
sistema de avaliação para efeito de 
remuneração e vantagens de qualquer 
espécie; 

D) períodos para adaptação ao trabalho; 

E) monitoramento de desempenho.  
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QUESTÃO 78  

Tendo como referência a NR-17, Ergonomia, 
e seu anexo II, trabalho em teleatendimento/ 
telemarketing, é vedado ao empregador: 

I - Exigir a observância estrita do script ou 
roteiro de atendimento; 

II - Imputar ao operador os períodos de tempo 
ou interrupções no trabalho não dependentes 
de sua conduta; 

III – A utilização de procedimentos de 
monitoramento por escuta e gravação de 
ligações, independentemente do 
conhecimento do operador. 

Assinale a alternativa correta. 

A) I, exclusivamente. 

B) I e III. 

C) I e II, exclusivamente. 

D) II, apenas. 

E) III, somente. 

 

QUESTÃO 79  

A partir da NR-17, Ergonomia, e seu anexo II, 
trabalho em teleatendimento/telemarketing, 
temos que é vedada a utilização de métodos 
que causem assédio moral, medo ou 
constrangimento, tais como:  

I - estímulo abusivo à competição entre 
trabalhadores ou grupos/equipes de trabalho; 

II - exigência de que os trabalhadores usem, 
de forma permanente ou temporária, 
adereços, acessórios, fantasias e vestimentas 
com o objetivo de punição, ressalvado para 
os casos promoção e propaganda; 

III - exposição pública das avaliações de 
desempenho dos operadores. 

Assinale a alternativa correta. 

A) I e III, exclusivamente. 

B) I, exclusivamente. 

C) III, somente. 

D) II, apenas. 

E) II e III, somente. 

 

QUESTÃO 80  

No sentido de promover a saúde vocal dos 
trabalhadores, os empregadores devem 
implementar, de acordo com a NR-17, entre 
outras medidas: 

I - Modelos de diálogos que favoreçam 
micropausas e evitem carga vocal intensiva 
do operador;  

II - Redução do ruído de fundo;  

III - Estímulo à ingestão frequente de água 
potável fornecida aos operadores a preço de 
custo. 

Assinale a alternativa correta. 

A) II, exclusivamente. 

B) III, somente. 

C) I, apenas. 

D) I e III, exclusivamente. 

E) I e II, somente. 

 

QUESTÃO 81  

Assinale a alternativa incorreta. Em 
conformidade com a NR-17, as análises 
ergonômicas do trabalho deverão ser 
datadas, impressas, ter folhas numeradas e 
rubricadas e contemplar, obrigatoriamente, as 
seguintes etapas de execução: 

A) determinações ergonômicas genéricas 
para os postos avaliados; 

B) análise das tarefas, atividades e situações 
de trabalho; 

C) discussão e restituição dos resultados aos 
trabalhadores envolvidos; 

D) explicitação da demanda do estudo; 

E) avaliação da eficiência das 
recomendações. 
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QUESTÃO 82  

Assinale a alternativa incorreta. Em 
consonância com a NR-17, as condições de 
trabalho das pessoas com deficiência e 
aquelas cujas medidas antropométricas não 
sejam atendidas pelas especificações do 
anexo II, devem ser levadas em conta, 
incluindo o acesso: 

A) às instalações; 

B) equipamentos e serviços de saúde com 
coparticipação; 

C) mobiliário; 

D) condições ambientais; 

E) condições sanitárias, programas de 
prevenção e cuidados para segurança 
pessoal.  

 

QUESTÃO 83  

Com referência ao que determina a NR-23, 
Proteção Contra Incêndios, todos os 
empregadores devem adotar medidas de 
prevenção de incêndios, em conformidade 
com a legislação estadual e as normas 
técnicas aplicáveis, bem como devem 
providenciar para todos os trabalhadores 
informações sobre: 

I - utilização dos equipamentos de combate 
ao incêndio.  

II - procedimentos para evacuação dos locais 
de trabalho com segurança.  

III - dispositivos de alarme existentes. 

Com base nas assertivas assinale a 
alternativa correta. 

A) I, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III, somente. 

D) II, exclusivamente.  

E) I, II e III. 

 

 

 

QUESTÃO 84  

Orientado pela NR-23, Proteção Contra 
Incêndio, assinale a alternativa incorreta. 

A) Os locais de trabalho deverão dispor de 
saídas, em número suficiente e dispostas de 
modo que aqueles que se encontrem nesses 
locais possam abandoná-los com rapidez e 
segurança, em caso de emergência.  

B) As aberturas, saídas e vias de passagem 
devem ser claramente assinaladas por meio 
de placas ou sinais luminosos, indicando a 
direção da saída.  

C) Nenhuma saída de emergência deverá ser 
fechada à chave ou presa durante a jornada 
de trabalho.   

D) As saídas de emergência devem conter 
sinalização sonora. 

E) As saídas de emergência podem ser 
equipadas com dispositivos de travamento 
que permitam fácil abertura do interior do 
estabelecimento. 

   

QUESTÃO 85  

Em determinada empresa, o último dia para 
registro a fim de participar das eleições para 
cargos de direção de Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes ocorreu em 
01/01/2015. Athos e Porthos foram eleitos 
titulares e Aramis como suplente. O mandato 
teve início em 01/03/2015. Em 03/04/2015 
Athos foi dispensado arbitrariamente; em 
04/05/2016 Aramis foi dispensado sem justa 
causa e em 05/06/2017 Porthos foi 
dispensado sem justa causa. 

Considerando a NR-5, Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes - CIPA, quanto à 
estabilidade sindical, na situação hipotética é 
correto afirmar. 

A) Porthos foi dispensado regularmente. 

B) Athos e Porthos, foram dispensados 
regularmente.  

C) Porthos foi dispensado com infringência à 
NR-5. 

D) Aramis foi dispensado sem infringência à 
NR-5. 

E) Athos e Aramis foram dispensados 
regularmente.  
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QUESTÃO 86  

Em face da NR-5, que trata da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes -  CIPA, 
as reuniões extraordinárias deverão ser 
realizadas quando: 

I - Houver denúncia de situação de risco 
grave e iminente que determine aplicação de 
medidas preventivas. 

II - Ocorrer acidente do trabalho grave ou 
fatal. 

III - Houver solicitação expressa de uma das 
representações. 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) II e III. 

B) III. 

C) I, II e III. 

D) I. 

E) I e III. 

 

QUESTÃO 87  

Em face da NR-5, que trata da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
analise as assertivas. 

I. As decisões da CIPA serão 
obrigatoriamente por consenso. 

II. Das decisões da CIPA caberá pedido de 
reconsideração, mediante requerimento 
justificado. 

III. O membro titular perderá o mandato, 
sendo substituído por suplente, quando faltar 
a mais de duas reuniões extraordinárias sem 
justificativa. 

É incorreto apenas o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I. 

E) III. 

 

 

QUESTÃO 88  

Assinale a alternativa incorreta. Em 
conformidade com a NR-23, que dispõe sobre 
a Proteção Contra Incêndios, os exercícios de 
combate ao fogo deverão ser feitos 
periodicamente, objetivando: 

A) que o pessoal grave o significado do sinal 
de alarme; 

B) que a evacuação do local se faça em boa 
ordem; 

C) que seja evitado qualquer pânico; 

D) que seja verificado se a sirene de alarme 
foi ouvida em todas as áreas;  

E) que sejam prescindidas tarefas e 
obrigações gerais aos empregadores. 

 

QUESTÃO 89  

A Lei 8.213/91 traz normas específicas sobre 
proteção e segurança sobre a saúde do 
trabalhador. A respeito do tema, assinale a 
alternativa correta. 

A) Considera-se acidente do trabalho a 
doença profissional, assim entendida a 
produzida ou desencadeada pelo exercício do 
trabalho peculiar a determinada atividade e 
constante na CLT. 

B) O Ministério do Trabalho e Emprego é 
responsável pela adoção e uso das medidas 
coletivas e individuais de proteção e 
segurança da saúde do trabalhador. 

C) Constitui crime, punível com multa, deixar 
a empresa de cumprir as normas de 
segurança e higiene do trabalho. 

D) Acidente do trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço de empresa ou 
de empregador doméstico ou pelo exercício 
do trabalho dos segurados provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause 
a morte ou a perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

E) É dever dos empregados prestar 
informações pormenorizadas sobre os riscos 
da operação a executar. 

 



 
 

UERR | Concurso Público da CODESAIMA – 2017 

 

 

Cargo: NS – Eng. Seg. Trabalho                Caderno da Prova Objetiva                                                       - 30 - 

QUESTÃO 90  

Considerando o Decreto nº 92.530/98, que 
dispõe sobre a especialização de 
Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, bem como a 
profissão de Técnico de Segurança do 
Trabalho, analise as seguintes afirmativas: 

I. o exercício da profissão de Técnico de 
Segurança do Trabalho é permitido ao 
portador de certificado de conclusão de curso 
de Técnico de Segurança do Trabalho, 
ministrado no País em estabelecimento de 
ensino de 2º grau. 

II. para o exercício da profissão de Técnico 
de Segurança do Trabalho é facultado o 
registro no Ministério do Trabalho. 

III. o exercício da especialização de 
Engenheiro de Segurança do Trabalho é 
permitido ao Engenheiro ou Arquiteto, desde 
que portador de certificado de conclusão de 
curso de especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, em nível de pós-
graduação. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) III, apenas. 

C) I e II, exclusivamente. 

D) II, apenas. 

E) I e III, somente. 

 

QUESTÃO 91  

De acordo com a CF, são direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, exceto: 

A) proteção do salário na forma da lei, 
constituindo crime sua retenção culposa; 

B) seguro-desemprego, em caso de 
desemprego involuntário; 

C) remuneração do trabalho noturno superior 
à do diurno; 

D) irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo; 

E) salário-família pago em razão do 
dependente do trabalhador de baixa renda 
nos termos da lei. 

QUESTÃO 92  

A Constituição Federal, ao tratar sobre a 
associação profissional ou sindical, 
estabelece expressamente diretrizes. A esse 
respeito, assinale a alternativa incorreta. 

A) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas. 

B) É obrigatória a participação dos sindicatos 
nas negociações coletivas de trabalho. 

C) O aposentado filiado tem direito a votar e 
ser votado nas organizações sindicais. 

D) Ao empregado é compulsória a filiação ao 
respectivo sindicato. 

E) A lei não poderá exigir autorização do 
Estado para a fundação de sindicato, 
ressalvado o registro no órgão competente, 
vedadas ao Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical. 

 

QUESTÃO 93  

Conforme previsto na Constituição Federal, a 
Política urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. Assinale a resposta incorreta no 
que diz respeito ao referido tema. 

A) A propriedade urbana cumpre sua função 
social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor. 

B) O plano diretor é obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes. 

C) O Poder Público municipal é obrigado, 
mediante lei específica para área incluída no 
plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova 
seu adequado aproveitamento. 

D) As desapropriações de imóveis urbanos 
serão feitas com prévia e justa indenização 
em dinheiro. 

E) Atendidos os requisitos legais, é possível 
exigir do proprietário do solo urbano não 
edificado imposto sobre a propriedade predial 
e territorial urbana progressivo no tempo. 
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QUESTÃO 94  

Assinale a alternativa correta, nos termos da 
Constituição Federal, quanto às atividades 
que constituem monopólio da União. 

A) A pesquisa e a lavra das jazidas de 
petróleo e gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos. 

B) Proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico. 

C) Organização, garantias, direitos e deveres 
das polícias civis. 

D) Proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência. 

E) Proteção à infância e à juventude. 

 

QUESTÃO 95  

Sobre as diretrizes previstas na Consolidação 
das Leis Trabalhistas sobre jornada de 
trabalho é correto afirmar. 

A) Não serão descontadas nem computadas 
como jornada extraordinária as variações de 
horário no registro de ponto não excedentes 
de dez minutos, observado o limite máximo 
de vinte minutos diários. 

B) O tempo despendido pelo empregado até o 
local de trabalho e para o seu retorno, por 
qualquer meio de transporte, será computado 
na jornada de trabalho, salvo quando, 
tratando-se de local de difícil acesso ou não 
servido por transporte público, o empregador 
fornecer a condução. 

C) Na hipótese de rescisão do contrato de 
trabalho sem que tenha havido a 
compensação integral da jornada 
extraordinária, fará o trabalhador jus ao 
pagamento das horas extras não 
compensadas, calculadas sobre o valor do 
salário base na data da rescisão. 

D) Os empregados, sob o regime de tempo 
parcial, poderão prestar horas extras. 

E) Poderá ser dispensado o acréscimo de 
salário se, por força de acordo ou convenção 
coletiva de trabalho, o excesso de horas em 
um dia for compensado pela correspondente 
diminuição em outro dia, de maneira que não 
exceda, no período máximo de um ano, à 

soma das jornadas semanais de trabalho 
previstas, nem seja ultrapassado o limite 
máximo de dez horas diárias. 

 

QUESTÃO 96  

No que concerne às normas previstas na CLT 
acerca dos períodos de descanso, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá 
um período mínimo de 12 (doze) horas 
consecutivas para descanso. 

B) Será assegurado a todo empregado um 
descanso semanal de 24 (vinte e quatro) 
horas consecutivas, o qual, salvo motivo de 
conveniência pública ou necessidade 
imperiosa do serviço, deverá coincidir com o 
domingo, no todo ou em parte. 

C) O trabalho em domingo, seja total ou 
parcial, será sempre subordinado à permissão 
prévia da autoridade competente em matéria 
de trabalho. 

D) Em qualquer trabalho contínuo, cuja 
duração exceda de 6 (seis) horas, é 
obrigatória a concessão de um intervalo para 
repouso ou alimentação, o qual será, no 
mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo 
escrito ou contrato coletivo em contrário, não 
poderá exceder de 2 (duas) horas. 

E) Os intervalos de descanso não serão 
computados na duração do trabalho. 

 

QUESTÃO 97  

A CLT prevê hipóteses em que o empregado 
não terá direito as férias no curso do período 
aquisitivo. Analise as afirmativas. 

I - Deixar o emprego e não for readmitido 
dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à 
sua saída.  

II - Permanecer em gozo de licença, com 
percepção de salários, por mais de 10 (dez) 
dias. 

III - Deixar de trabalhar, com percepção do 
salário, por mais de 30 (trinta) dias, em 
virtude de paralisação parcial ou total dos 
serviços da empresa. 

Assinale a alternativa que descreve os itens 
corretos. 
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A) I, somente. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) II, somente. 

E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 98  

Assinale a alternativa correta quanto à 
competência das empresas acerca da 
segurança do trabalho, nos termos da CLT.  

A) Cumprir e fazer cumprir as normas de 
segurança e filosofia do trabalho. 

B) Instruir os empregados, através de ordens 
de serviço, quanto às precauções a tomar no 
sentido de evitar acidentes pessoais ou 
doenças genéticas. 

C) Adotar as medidas que lhes sejam 
determinadas pelo órgão regional 
competente. 

D) Obstar o exercício da fiscalização pela 
autoridade competente. 

E) Fornecer certificados quanto à aptidão dos 
empregados sobre segurança do trabalho. 

 
QUESTÃO 99  

Sobre as regras atinentes às condições de 
trabalho previstas na CLT, assinale a 
alternativa correta. 

A) A iluminação deverá ser uniformemente 
distribuída, geral e difusa, a fim de evitar 
ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e 
contrastes excessivos. 

B) Somente profissional com curso 
tecnológico específico poderá instalar, operar, 
inspecionar ou reparar instalações elétricas. 

C) A ventilação artificial será sempre 
obrigatória. 

D) A CIPA estabelecerá os níveis mínimos e 
máximos de iluminamento a serem 
observados. 

E) Os locais de trabalho deverão ter 
ventilação artificial, em qualquer caso. 

QUESTÃO 100  

Quanto à movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais, conforme previsto na 
CLT, o Ministério do Trabalho estabelecerá 
normas sobre: 

I. As disposições relativas ao transporte de 
materiais, que também aplicam-se, no que 
couber, ao transporte de pessoas nos locais 
de trabalho. 

II. Obrigatoriedade de indicação de carga 
máxima permitida nos equipamentos de 
transporte. 

III. Obrigatoriedade de indicação de símbolo 
de perigo, segundo padronização 
internacional. 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) II. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) I. 

E) I, II, III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


