
 
 

UERR | Concurso Público da CODESAIMA – 2017 

 

 

Cargo: NM – Téc. Segurança do Trabalho          Caderno da Prova Objetiva                                             - 1 - 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO: NM – TÉCNICO 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 80 (oitenta) questões, sem repetição ou falhas.  
 

 O tempo disponível para realização da prova será de 3 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. Apesar 
de constar 100 (cem) questões, o candidato deverá marcar apenas as 80 (oitenta) iniciais, 
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: 

 

“O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre”. 

 

 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 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O LONGE 

 

Uma palavra. Uma só palavra, solitário verbo 
que me fizesse reencontrar o rumo de um 
lugar pleno de magia que descobri ou inventei 
quando criança e a que chamava de Longe. 

Creio já haver falado dele numa crônica mais 
antiga (por vezes penso que todas as minhas 
crônicas são antigas e anteriores a mim), 
perdida em meus caóticos arquivos. 

Nunca consegui definir muito bem o que era o 
Longe depois que fiquei adulto. Busquei na 
infância alguma pista, algum resíduo que por 
lá houvesse ficado e me permitisse apreender 
esse conceito esquecido do Longe. 

Em vão procurei e naturalmente nada 
encontrei que me ajudasse, porque criança 
dispensa essa escravidão perpétua à lógica 
dos adultos. Eu não pensava sobre o Longe, 
apenas o vivia como se fosse perfeitamente 
natural sua existência, explicação não carecia. 

O Longe era para onde eu fugia quando a 
doméstica barra pesava ou quando me dava 
vontade, e lá tudo acontecia do modo que eu 
bem desejasse. Eu já inventara Pasárgada e 
nem sabia. Lá eu podia ser todos os heróis de 
minha infância. Super Homem, Zorro, Tarzan, 
Batman, Cisco Kid, Peter Pan, Mandrake, 
Flash Gordon, Mané Garrincha. 

O Longe era o portal da liberdade sem freios 
nem correntes, a liberdade absoluta da 
imaginação. O Longe me fazia grande o 
bastante para enfrentar todos os medos, pois 
lá nada me aconteceria de mal simplesmente 
porque eu tinha superpoderes. 

Hoje, sei que esqueci o mapa do caminho que 
me levava ao Longe e mesmo que o 
recuperasse dentro de uma garrafa lançada ao 
mar, mesmo que as portas mágicas 
novamente se abrissem, de nada me 
adiantaria, nada mais seria no Longe que um 
desconhecido e inoportuno visitante. Sim, 
crescer é bom, nos torna mais donos de nós 
mesmos, porém, o quanto não perdemos. 

Nem me lembro direito quanto tempo o Longe 
durou em minha vida, sei que não foi o 
suficiente, o bastante. Por vezes, creio que 
fiquei adulto demais na ânsia de entender o 
mundo, possuí-lo, pertence-lo. Desnecessária 
pressa, hoje percebo. 

O Longe estava longe de ser um território 
poético. Era real, tão real ou mais que o 
quintal da casa paterna, o jardim, o oitão, a 
rua, o mar, o colo de mamãe, o bolo de 
chocolate esfriando na mesa da cozinha, a 
bola de couro embaixo da cama cheirando a 
sebo de carneiro, a beleza da primeira 
professora, a canção que saía do rádio de 
válvulas. 

Não havia muita diferença entre o que era real 
e o Longe. O Longe era igual a tudo que 
existia, só que diferente. Eu era diferente. 

MONTE, Airton. Moça com flor na boca: crônicas 
escolhidas, Fortaleza: UFC, 2005 

 

QUESTÃO 1  

Em uma reflexão, o narrador conceitua o 
Longe “[...]como um lugar pleno de magia que 
descobri ou inventei quando 
criança[...]”(Parágrafo 1). Assinale o item 
referente ao(s) parágrafo(s) que dispõe(m) 
inferências intertextuais. 

A) Parágrafo 3; 

B) Parágrafo 5; 

C) Parágrafo 8; 

D) Parágrafos 2 e 8; 

E) Parágrafos 2 e 9. 

 

QUESTÃO 2  

Segundo o texto de Airton Monte, podemos 
explicar o insucesso da busca do conceito do 
Longe, quando na fase adulta do narrador, da 
seguinte maneira: 

A) por conta da constante presença da 
formulação lógica das ideias do ser humano, 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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independente da fase evolutiva de seu 
crescimento; 

B) porque o Longe não existia; 

C) porque, quando criança, a presença do 
lúdico faz com que dispensemos a noção 
lógica para entendermos a concepção das 
coisas; 

D) o lúdico interfere no processo criativo; 

E) o Longe não se faz presente na memória do 
narrador quando adulto. 

 

 

TEXTO II 

MEUS OITO ANOS 
 

Oh ! que saudades que eu tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais ! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais ! 

Como são belos os dias 
Do despontar da existência ! 
– Respira a alma inocência 
Como perfumes a flor; 
O mar é – lago sereno, 
O céu – um manto azulado, 
O mundo – um sonho dourado, 
A vida – um hino d’amor ! 

Que auroras, que sol, que vida, 
Que noites de melodia 
Naquela doce alegria, 
Naquele ingênuo folgar ! 
O céu bordado d’estrelas, 
A terra de aromas cheia, 
As ondas beijando a areia 
E a lua beijando o mar ! 

Oh ! dias de minha infância ! 
Oh ! meu céu de primavera ! 
Que doce a vida não era 
Nessa risonha manhã ! 
Em vez de mágoas de agora, 
Eu tinha nessas delícias 
De minha mãe as carícias 
E beijos de minha irmã ! 

Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
De camisa aberta ao peito, 
– Pés descalços, braços nus – 
Correndo pelas campinas 
À roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis ! 

Naqueles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias, 
Achava o céu sempre lindo, 
Adormecia sorrindo, 
E despertava a cantar ! 

Oh ! que saudades que eu tenho 
Da aurora da minha vida 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais ! 
– Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais ! 

Casimiro de Abreu 

 

 

QUESTÃO 3  

Sobre a estrutura específica do gênero textual 
do texto II, podemos afirmar que: 

A) é de estrutura poética com versos livres e 
brancos; 

B) estamos diante de uma escrita rítmica que 
se aproxima do texto em prosa; 

C) sua elaboração poética possui processos 
de regularidade métrica e rítmica; 

D) é indevido o uso do discurso direto nas 
estrofes 2 e 7;  

E) não há a presença de recursos do discurso 
direto no poema. 
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QUESTÃO 4  

Tanto o texto de Airton Monte quanto o de 
Cassimiro de Abreu traduzem a interpretação 
saudosa da infância feita no estágio da vida 
adulta. Analisando a concepção semântica de 
ambos, podemos inferir que a noção de 
infância do LONGE, tratado no texto I, poderia 
ser traduzida em alguns versos de Meus oito 
anos. Assinale a opção onde estão transcritos 
tais versos. 

A) Oh ! que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais!  

B) Em vez de mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minha irmã! 

C) - Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras,  

Debaixo dos laranjais! 

D) O mar é – lago sereno, 

O céu – um manto azulado, 

O mundo – um sonho dourado, 

A vida – um hino d’amor!  

E) Que auroras, que sol, que vida, 

Que noites de melodia 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

 

QUESTÃO 5  

Assinale a alternativa  em que o termo 
identificado  é classificado como pronome 
oblíquo. 

A) [...]solitário verbo que me fizesse 
reencontrar o rumo de um lugar pleno de 
magia[...] (Texto I, parágrafo 1) 

B) Nunca consegui definir muito bem o que era 
o Longe [...] (Texto I, parágrafo 3) 

C) [...] e mesmo que o recuperasse dentro de 
uma garrafa lançada ao mar[...] (Texto I, 
parágrafo 7) 

D) Que os anos não trazem mais ! (Texto II, 
estrofe 7) 

E) Da aurora da minha vida, (Texto II, estrofe 
1) 

 

QUESTÃO 6  

Leia sintaticamente os trechos sublinhados 
dos textos I e II. 

TEXTO I  

[...] um lugar pleno de magia que descobri ou 
inventei quando criança e a que chamava de 
Longe. 

TEXTO II 

Naqueles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias, 
             [...] 

Aponte o item verdadeiro quanto à função 
sintática desempenhada pelos trechos 
sublinhados. 

A) O trecho do texto I exerce a função de 
adjunto adverbial para o verbo “inventei” 
enquanto que o trecho do texto II funciona 
como sujeito da primeira oração da estrofe. 

B) Tanto o trecho do texto I quanto do texto II 
são complementos verbais. 

C) O trecho do texto I é uma oração 
subordinada adverbial de tempo e o trecho do 
texto II é um adjunto adverbial de lugar. 

D) O trecho do texto I é uma oração 
subordinada adverbial causal e o trecho do 
texto II é um adjunto adverbial de tempo. 

E) Tanto o trecho do texto I quanto o trecho do 
texto II exercem função de adjunto adverbial 
de tempo para as respectivas orações. 
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QUESTÃO 7  

O uso do acento grave, no período “Em vão 
procurei e naturalmente nada encontrei que 
me ajudasse, porque criança dispensa essa 
escravidão perpétua à lógica dos adultos” 
(Texto I, parágrafo 4), tem a explicação de uso 
gramatical correto em: 

A) por ter preposição regida pelo verbo 
“dispensa”; 

B) por ter fusão entre a preposição regida pelo 
verbo “dispensa” e o artigo do substantivo 
“lógica”; 

C) é utilizado para acentuar o artigo do 
substantivo “lógica”; 

D) tem seu uso de maneira incorreta; 

E) existe por conta da fusão entre a 
preposição  regida pela expressão “escravidão 
perpétua” com o artigo  do substantivo “lógica”.  

 

QUESTÃO 8  

Assinale o item que apresenta a reescrita do 
período seguinte, sem que haja qualquer 
prejuízo em seu significado ou cause uso 
indevido de termos gramaticais. 

“Desnecessária pressa, hoje percebo.” (Texto 
I, parágrafo 8) 

A) Hoje percebo que a pressa foi 
desnecessária. 

B) Desnecessária pressa quando percebo. 

C) A pressa foi desnecessária, logo percebo. 

D) A pressa foi desnecessária, no entanto 
percebo hoje. 

E) Percebo hoje o motivo da pressa ter sido 
desnecessária. 

 

QUESTÃO 9  

Analise as declarações a respeito das formas 
de tratamento utilizadas em correspondências, 
definidas pelo Manual de Redação da 
Presidência da República, para, em seguida, 
apontar o item verdadeiro. 

I - A dignidade é pressuposto para que se 
ocupe qualquer cargo público, sendo 
desnecessária sua repetida evocação. 

II - Vossa Excelência, é uma forma de 
tratamento utilizada para as seguintes 
autoridades do Poder Executivo: Presidente da 
República; Vice-Presidente da República; 
Ministros de Estado; Governadores e Vice-
Governadores de Estado e do Distrito Federal; 
Oficiais-Generais das Forças Armadas; 
Embaixadores; Secretários-Executivos de 
Ministérios e demais ocupantes de cargos de 
natureza especial; Secretários de Estado dos 
Governos Estaduais; Prefeitos Municipais. 

III - Doutor não é forma de tratamento, e sim 
título acadêmico. Evite usá-lo 
indiscriminadamente. Como regra geral, 
empregue-o apenas em comunicações 
dirigidas a pessoas que tenham tal grau por 
terem concluído curso universitário de 
doutorado. É costume designar por doutor os 
bacharéis, especialmente os bacharéis em 
Direito e em Medicina. Nos demais casos, o 
tratamento Senhor confere a desejada 
formalidade às comunicações. 

A) Apenas a declaração I está correta. 

B) Apenas a declaração I está errada. 

C) As declarações I e II estão corretas. 

D) As declarações II e III estão corretas. 

E) Todas as declarações estão corretas. 

 

QUESTÃO 10  

Ainda sobre o Manual de Redação da 
Presidência da República, no que trata sobre a 
adequação da linguagem em documentos 
oficiais, podemos identificar a alternativa 
incorreta em: 

A) Em documentos oficiais, o tratamento 
impessoal deve ser dado aos assuntos que 
constam das comunicações oficiais e decorre: 
a) da parcial impressão individual de quem 
comunica; b) da impessoalidade de quem 
recebe a comunicação, com duas 
possibilidades, pode ser dirigida a um cidadão, 
sempre concebido como público, ou a outro 
órgão público; c) do caráter impessoal do 
próprio assunto tratado. 

B) A necessidade de empregar determinado 
nível de linguagem nos atos e expedientes 
oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter 
público desses atos e comunicações; de outro, 
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de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui 
entendidos como atos de caráter normativo, ou 
estabelecem regras para a conduta dos 
cidadãos, ou regulam o funcionamento dos 
órgãos públicos, o que só é alcançado se em 
sua elaboração for empregada a linguagem 
adequada. O mesmo se dá com os 
expedientes oficiais, cuja finalidade precípua é 
a de informar com clareza e objetividade. 

C) As comunicações que partem dos órgãos 
públicos federais devem ser compreendidas 
por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para 
atingir esse objetivo, há que evitar o uso de 
uma linguagem restrita a determinados 
grupos. 

D) A concisão é antes uma qualidade do que 
uma característica do texto oficial. Conciso é o 
texto que consegue transmitir um máximo de 
informações com um mínimo de palavras. 
Para que se redija com essa qualidade, é 
fundamental que se tenha, além de 
conhecimento do assunto sobre o qual se 
escreve, o necessário tempo para revisar o 
texto depois de pronto. 

E) Pode-se definir como claro aquele texto que 
possibilita imediata compreensão pelo leitor.  

 

QUESTÃO 11  

O ser humano, na sociedade capitalista, tem a 
necessidade de bens e serviços para 
sobreviver. Assinale a alternativa incorreta. 

A) A economia e as relações de trabalho e de 
produção são fundamentais para a 
subsistência do ser humano em sociedade. 

B) Para sobreviver, o ser humano está posto 
em relações éticas, às quais supõe princípios 
e valores. 

C) A ética, na vida social, não depende das 
relações de bens, serviços e o mundo do 
trabalho está completamente descolado e 
afastado da esfera moral. 

D) A ética, na vida social é fundamental, e ela 
está vinculada às relações de bens, serviços e 
ao mundo do trabalho. 

E) O mundo do trabalho pressupõe as 
relações econômicas. 

 

QUESTÃO 12  

Em se tratando de ética e moral, o filósofo 
grego Aristóteles (384-322 ac.) é uma 
referência importante. Para Aristóteles a ética 
é uma excelência moral adquirida pelo hábito. 
Assinale a alternativa incorreta. 

A) O homem deve agir de acordo com a reta 
razão. 

B) O homem deve agir em desacordo com a 
reta razão. 

C) A excelência moral é destruída pelo 
excesso e pela falta, sendo a justa medida o 
que permite a moderação. 

D) Para Aristóteles é praticando ações justas 
que nos tornamos justos. 

E) O hábito de praticar ações justas nos 
conduz para uma conduta ética adequada, 
enquanto que, ao praticarmos ações injustas, 
promovemos ações contrárias a ética. 

 

QUESTÃO 13  

Nas organizações de trabalho, a postura 
ética nas relações interpessoais, bem como 
no gerenciamento de dados, é fundamental. 
Ocorre que muitas informações a que o 
profissional tem acesso, por vezes, são 
sigilosas. Leia as alternativas e assinale a 
correta, desde o ponto de vista da ação ética 
ou moral.  

A) É importante, às vezes, facilitar o acesso 
de terceiros às informações sigilosas, ainda 
que não habilitados, em caso de urgência, 
caso justificado por eles. 

B) O servidor público deve assinar 
documentos de terceiros, ainda que sem 
conhecimento de causa ou ciência, e mesmo 
que não esteja em suas atribuições, ao ser 
demandado, orientado e solicitado pelo seu 
supervisor. 

C) Considerando que cada um tem uma 
função e o trabalho deve ser organizado de 
forma setorial e individualista, o bom servidor 
público, para ser admirado e respeitado 
pelos demais, deve fazer com que a 
realização das tarefas seja executada em 
relação de dependência, de forma que dentro 
de suas atribuições, só ele possa resolvê-las, 
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reservando tais saberes e informações a si 
mesmo. 

D) O servidor público deve exercer a profissão 
com zelo e probidade, excetuando-se o caso 
de ajudar algum colega, desde que ele não 
tenha culpa e tenha errado sem intenção. 

E) Em face do seu compromisso com o setor 
público, é necessário agir com zelo e 
probidade diante das mais diversas situações. 
O servidor público deve ser um sujeito ético. 

 

QUESTÃO 14  

A respeito dos conceitos de ética e moral, leia 
e assinale a alternativa incorreta 

A) O termo “ética” não provém do grego, mas 
sim do latim, e significa costume, sendo 
completamente diferente, portanto, do conceito 
grego de “moral”. 

B) O termo “ética” se relaciona a “ethos” e 
remete a significados como morada, habitat ou 
refúgio. 

C) Para o filósofo grego Sócrates, a ética era 
uma forma de vida, e, através do 
questionamento rigoroso, seria possível 
depurar o conhecimento falso e alcançar 
conhecimentos verdadeiros e imutáveis. 

D) Para o filósofo grego Platão, a postura ética 
deveria ser fundamentada a partir de uma 
educação voltada para a justiça. Eis um dos 
temas fundamentais de seu famoso livro 
“República”. 

E) Para o filósofo grego Aristóteles, o hábito 
de praticar ações justas internaliza a justiça 
em nós, e, assim, nos tornamos éticos a partir 
do resultado prático de nossas escolhas, pois 
somos julgados pelo que fazemos e não pelo o 
que pensamos. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15  

A respeito dos conceitos de ética e moral, leia 
e assinale a alternativa correta. 

A) A moral é mais livre e abrangente que a 
ética, porque a moral não está determinada 
pelos costumes. 

B) Na verdade, a moral traz para si regras e 
orientações de como devemos viver em 
sociedade. Já a ética, por sua vez, estuda 
sobre a moral e reflete sobre os regramentos 
morais. 

C) Como somos moralistas, é impossível 
adquirir um comportamento ético verdadeiro. 
Estamos condenados a sermos antiéticos. 

D) Não é possível, jamais, ser ético e moral ao 
mesmo tempo. 

E) Ética e moral não têm qualquer relação 
entre si e são completamente heterogêneos. 

 

QUESTÃO 16  

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 correta. 

A) É justificável 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. 

B) O servidor público pode perceber vantagem 
econômica para intermediar a liberação ou 
aplicação de verba pública de qualquer 
natureza, desde que segundo o seu interesse 
particular. 

C) Não constitui ato de improbidade 
administrativa receber vantagem econômica 
de qualquer natureza, direta ou indiretamente, 
para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado. 

D) Não constitui ato de improbidade 
administrativa incorporar, por qualquer forma, 
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ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial. 

E) Constitui ato de improbidade administrativa, 
certamente, usar, em proveito próprio, bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas 
no art. 1° desta lei. 

 

QUESTÃO 17  

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 II, Dos Atos de Improbidade 
Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Constitui ato de Improbidade Administrativa 
que Causam Prejuízo ao Erário facilitar ou 
concorrer por qualquer forma para a 
incorporação ao patrimônio particular, de 
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei. 

B) Constitui ato de Improbidade Administrativa 
que Causam Prejuízo ao Erário permitir ou 
concorrer para que pessoa física ou jurídica 
privada utilize bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, 
sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

C) No caso de doar à pessoa física ou jurídica 
bem como ao ente despersonalizado, ainda 
que de fins educativos ou assistências, bens, 
rendas, verbas ou valores do patrimônio de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem observância das formalidades 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie, 
é aceitável nos termos desta lei e não 
constitui, certamente, ato de Improbidade 
Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário. 

D) Constitui ato de Improbidade Administrativa 
que Causam Prejuízo ao Erário permitir ou 
facilitar a alienação, permuta ou locação de 
bem integrante do patrimônio de qualquer das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, ou 
ainda a prestação de serviço por parte delas, 
por preço inferior ao de mercado. 

E) Constitui ato de Improbidade Administrativa 
que Causam Prejuízo ao Erário permitir ou 
facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado. 

 

QUESTÃO 18  

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 IV (Da declaração de Bens) assinale 
a alternativa incorreta. 

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

B) A declaração de bens compreenderá 
imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, 
ações, e qualquer outra espécie de bens e 
valores patrimoniais, localizado no País ou no 
exterior, e, quando for o caso, abrangerá os 
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou 
companheiro, dos filhos e de outras pessoas 
que vivam sob a dependência econômica do 
declarante, excluídos apenas os objetos e 
utensílios de uso doméstico. 

C) Não há punição, sanção ou demissão 
prevista, mas apenas recomendações e sem 
prejuízo ou ônus ao servidor público, àquele 
que se recusar a prestar declaração dos bens, 
dentro do prazo determinado, ou que a prestar 
falsa. 

D) Será punido com a pena de demissão, a 
bem do serviço público, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, o agente público que 
se recusar a prestar declaração dos bens, 
dentro do prazo determinado, ou que a prestar 
falsa. 

E) A apresentação de declaração dos bens e 
valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente, é um requisito 
fundamental para a posse e o exercício de 
agente público. 
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QUESTÃO 19  

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 V (Do Procedimento Administrativo e 
do Processo Judicial), assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Não é livre a qualquer pessoa poder 
representar à autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade. 

B) A representação, que será escrita ou 
reduzida a termo e assinada, conterá a 
qualificação do representante, as informações 
sobre o fato e sua autoria e a indicação das 
provas de que tenha conhecimento. 

C) A autoridade administrativa rejeitará a 
representação, em despacho fundamentado, 
se esta não contiver as formalidades 
estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição 
não impede a representação ao Ministério 
Público, nos termos do art. 22 desta lei. 

D) A comissão processante dará 
conhecimento ao Ministério Público e ao 
Tribunal ou Conselho de Contas da existência 
de procedimento administrativo para apurar a 
prática de ato de improbidade. 

E) O Ministério Público ou Tribunal ou 
Conselho de Contas poderá, a requerimento, 
designar representante para acompanhar o 
procedimento administrativo. 

 

QUESTÃO 20  

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 VI (Das Disposições Penais), assinale 
a alternativa incorreta. 

A) Não constitui crime a representação por ato 
de improbidade contra agente público ou 
terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente. 

B) A pena de seis a dez meses e multa é 
prevista para aquele que constituir crime ao 
representar por ato de improbidade contra 

agente público ou terceiro beneficiário, quando 
o autor da denúncia o sabe inocente. 

C) Ao constituir crime a representação por ato 
de improbidade contra agente público ou 
terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente, além da sanção 
penal, o denunciante está sujeito a indenizar o 
denunciado pelos danos materiais, morais ou 
à imagem que houver provocado. 

D) De fato, a perda da função pública e a 
suspensão dos direitos políticos só se efetivam 
com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 

E) A autoridade judicial ou administrativa 
competente poderá determinar o afastamento 
do agente público do exercício do cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração, quando a medida se fizer 
necessária à instrução processual. 

 

QUESTÃO 21  

Assinale a alternativa incorreta. Constituem 
objetivos fundamentais do Estado de Roraima, 
previstos expressamente na Constituição do 
Estado de Roraima: 

A) Erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais. 

B) Incentivar o intercâmbio socioeconômico, 
cultural, político e ambiental, no âmbito dos 
Estados da Amazônia Legal. 

C) Promover o bem geral de todos os 
habitantes roraimenses, proporcionando os 
meios necessários à produção agropecuária, 
agroindustrial, agroflorestal e ao agronegócio, 
no âmbito do seu território. 

D) Construir uma base econômica capaz de 
gerar desenvolvimento, promovendo a 
produção e preservando o equilíbrio ambiental, 
com a ocupação e exploração racional do solo 
e dos recursos naturais localizados em seu 
território. 

E) Definir as microrregiões prioritárias para 
produção de alimentos e demais explorações, 
de acordo com as vocações naturais do 
Estado. 
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QUESTÃO 22  

Assinale a alternativa incorreta. Nos termos 
da Constituição do Estado de Roraima, 
considerando as atividades produtivas a serem 
desenvolvidas no Território Estadual, 
observar-se-ão os seguintes princípios: 

 

A) Função social da propriedade. 

B) Desenvolvimento regional, objetivando o 
bem comum. 

C) Função social da propriedade. 

D) Meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

E) Razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

QUESTÃO 23  

À luz da Constituição Estadual de Roraima, 
assinale a alternativa correta. 

A) O Governador, com autorização do Poder 
Judiciário, poderá decretar a transferência da 
Capital, temporariamente, para outra cidade 
do território estadual. 

B) Sete de outubro, data magna de Roraima, é 
feriado em todo o território do Estado. 

C) As terras estaduais serão destinadas às 
atividades de produção, ao desenvolvimento 
sustentável, ao assentamento, à colonização e 
à regularização fundiária, podendo ainda 
serem utilizadas em atividades de 
conservação ambiental. 

D) Nas terras pertencentes ao Estado de 
Roraima, é vedada a criação e ampliação de 
qualquer área de reserva ambiental ou de 
preservação, de qualquer natureza, sem a 
prévia autorização legislativa, que só poderá 
ser aprovada pelo voto favorável de 3/5 (três 
quintos) de seus Membros. 

E) Lei Ordinária Estadual disporá, de forma 
pormenorizada, sobre a possibilidade de 
ampliação de unidades de conservação, nos 
limites do território do Estado de Roraima. 

 

 

 

 

QUESTÃO 24  

Assinale a alternativa correta em que todos os 
direitos sociais descritos estão expressamente 
previstos na Constituição Estadual de 
Roraima. 

A) A educação, a saúde e a alimentação. 

B) O trabalho, o lazer e a moradia. 

C) A segurança, a assistência aos 
desamparados e o seguro-desemprego. 

D) A previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância. 

E) O décimo terceiro salário, repouso semanal 
remunerado e participação nos lucros. 

 

QUESTÃO 25  

Assinale a alternativa incorreta. À luz da 
Constituição do Estado de Roraima, são bens 
do Estado de Roraima: 

A) As estradas e obras existentes no território 
estadual, construídas ou recuperadas com 
recurso do governo local. 

B) As águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes ou em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da Lei, as 
decorrentes de obras da União. 

C) As ilhas fluviais e lacustres e as terras 
devolutas situadas em seu território. 

D) As terras localizadas nos limites 
geográficos do Ex-Território Federal de 
Roraima, conforme definido no art. 14 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal. 

E) As cavidades naturais subterrâneas e os 
sítios arqueológicos e pré-históricos situados 
em seu território. 

 

QUESTÃO 26  

Assinale a alternativa incorreta. Conforme 
previsto na Constituição do Estado de 
Roraima, o processo legislativo compreende a 
elaboração de: 

A) Medida Provisória; 

B) Emendas à Constituição;  
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C) Leis Complementares; 

D) Leis Delegadas; 

E) Decretos Legislativos. 

 

QUESTÃO 27  

Assinale a alternativa correta. Nos termos da 
Lei nº 6.693/1979, a Companhia de 
Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, 
é constituída sob a forma de: 

A) Empresa Pública; 

B) Sociedade de Economia Mista; 

C) Sociedade Limitada; 

D) Sociedade Simples; 

E) Sociedade em Comandita Simples. 

 

QUESTÃO 28  

Assinale a alternativa correta. Conforme Lei nº 
6.693/1979, a CODESAIMA terá um Conselho 
de Administração, uma Diretoria e um 
Conselho Fiscal, eleitos pela Assembleia Geral 
de Acionistas, com mandatos de: 

A) 36 (trinta e seis) meses. 

B) 3 (três) anos. 

C) 2 (dois) anos. 

D) 18 (dezoito) meses. 

E) 4 (quatro) anos. 

 

QUESTÃO 29  

Assinale a alternativa correta. Conforme 
Resolução nº 001/2017 do Conselho de 
Administração da CODESAIMA, o PCCR será 
revisado para adequação às necessidades e 
diversidades institucionais, a partir da data de 
sua aprovação, no prazo de: 

A) 1 (um) ano. 

B) 3 (três) anos. 

C) 15 (quinze) meses. 

D) 2 (dois) anos. 

E) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

 

QUESTÃO 30  

Assinale a alternativa correta. Quanto ao 
Acordo Coletivo de Trabalho de 2015/2016, 
pactuado pela CODESAIMA, consta cláusula 
prevendo que a Empresa incorporará 
automaticamente a gratificação de função ao 
salário dos empregados que exercerem a 
função gratificada: 

A) durante 05 (cinco) anos ininterruptos; 

B) durante 10 (dez) anos, apenas se 
ininterruptos; 

C) durante 08 (oito) anos ininterruptos ou 
intermitentes; 

D) durante 08 (oito) anos, exceto se 
intermitentes; 

E) durante 10 (dez) anos ininterruptos ou 
intermitentes. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31  

Sabendo que qualquer fator que coloque o 
trabalhador em situação vulnerável e possa 
afetar sua integridade, seu bem estar físico e 
psíquico é considerado um risco de acidente. 
Dentre as alternativas abaixo, qual não é 
identificada como risco de acidente? 

A) Máquinas e equipamentos sem proteção. 

B) Probabilidade de incêndio e explosão. 

C) Monotonia. 

D) Armazenamento inadequado. 

E) Arranjo físico inadequado. 

 

QUESTÃO 32  

Sabendo que qualquer fator que possa 
interferir nas características psicofisiológicas 
do trabalhador, causando desconforto ou 
afetando sua saúde é considerado um risco 
ergonômico. Dentre as alternativas abaixo, 
qual não é identificada como risco 
ergonômico? 

A) Levantamento de peso. 

B) Ruído. 

C) Ritmo excessivo de trabalho. 

D) Repetitividade. 

E) Postura inadequada de trabalho. 

 

QUESTÃO 33  

São considerados agentes de risco físico as 
diversas formas de energia a que possam 
estar expostos os trabalhadores. Dentre as 
alternativas abaixo, qual não é identificada 
como risco físico? 

A) Calor. 

B) Frio. 

C) Pressão. 

D) Umidade. 

E) Poeira. 

 

QUESTÃO 34  

São considerados agentes de risco químico as 
substâncias, compostos ou produtos que 
possam penetrar no organismo do trabalhador 
pela via respiratória, ou ser absorvido pelo 
organismo através da pele ou por ingestão. 
Dentre as alternativas abaixo, qual não é 
identificada como risco químico? 

A) Radiações Ionizantes. 

B) Fumos. 

C) Gases. 

D) Neblinas. 

E) Névoas. 

 

QUESTÃO 35  

Sabendo que os riscos biológicos ocorrem por 
meio de microrganismos que, em contato com 
o homem, podem provocar inúmeras doenças. 
Qual exemplo abaixo não é identificado como 
riscos biológicos? 

A) Bactérias. 

B) Vírus. 

C) Fungos. 

D) Vibrações. 

E) Parasitas. 

 

QUESTÃO 36  

Através da Portaria MTB Nº 3.214, de 08 de 
junho de 1978, foram aprovadas as Normas 
Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título 
II, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
relativas à segurança e medicina do trabalho. 
Em qual norma regulamentadora consideram-
se riscos ambientais os agentes físicos, 
químicos e biológicos existentes nos 
ambientes de trabalho que, em função de sua 
natureza, concentração ou intensidade e 
tempo de exposição, são capazes de causar 
danos à saúde do trabalhador? 

A) NR 1 

B) NR 6 
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C) NR 9 

D) NR 13 

E) NR 19 

 

 

 

“Praticamente todas as causas dos 
acidentes de trabalho estão relacionadas 
ao homem, às máquinas e ao ambiente”. 
Com base nessa informação, responda as 
questões 37, 38 e 39. 

 

QUESTÃO 37  

Qual exemplo abaixo não é relacionado como 
causa humana? 

A) Capacitação/treinamento inadequados. 

B) Umidade elevada ou frio intenso. 

C) Antropometria (medidas do corpo 
incompatíveis com máquina ou tarefa). 

D) Vícios (álcool, drogas e tabagismo) 
interferindo nas tarefas e atitudes. 

E) EPIs e EPCs ausentes ou inadequados à 
tarefa que está sendo executada. 

 

QUESTÃO 38  

Qual exemplo abaixo é relacionado com 
máquinas e equipamentos? 

A) Utilizados sem a devida proteção contra 
possíveis acidentes ou quebra. 

B) Armazenamento dos produtos inadequado. 

C) Propício a incêndio e explosão. 

D) Espaços confinados (tanques, silos, bueiros 
e assemelhados). 

E) Não sinalizado ou feito de forma imprópria. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39  

Qual exemplo abaixo não é relacionado com 
ambiente laboral? 

A) Arranjo físico ou layout incompatível com a 
tarefa. 

B) Insolação excessiva ou por tempo 
prolongado. 

C) Iluminação deficiente. 

D) Assédio moral/sexual no ambiente de 
trabalho pode levar ao estresse. 

E) Ocorrência de raios (trabalho ao ar livre, 
sob tempestade). 

 

QUESTÃO 40  

Qual é a norma regulamentadora que trata da 
proteção contra incêndios nos ambientes de 
trabalho? 

A) NR 17 

B) NR 18 

C) NR 20 

D) NR 22 

E) NR 23 

 

 

“A Norma Regulamentadora que trata da 
proteção contra incêndios nos ambientes 
de trabalho se relaciona intensamente com 
outros dispositivos legais e normativos, 
como Normas Brasileiras (NBR), 
Legislações Federais e locais”. Com base 
nessa informação, responda as questões 
41, 42, 43, 44 e 45. 

 

QUESTÃO 41  

A largura mínima das aberturas de saída 
deverá ser de: 

A) 1,20m (um metro e vinte centímetros). 

B) 1,30m (um metro e trinta centímetros). 

C) 1,40m (um metro e quarenta centímetros). 

D) 1,50m (um metro e cinquenta centímetros). 

E) 1,70m (um metro e setenta centímetros). 
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QUESTÃO 42  

As saídas devem ser dispostas de tal forma 
que, entre elas e qualquer local de trabalho de 
risco grande, não se tenha de percorrer 
distância maior que: 

A) 13,00m (treze metros). 

B) 14,00m (quatorze metros). 

C) 15,00m (quinze metros). 

D) 16,00m (dezesseis metros). 

E) 17,00m (dezessete metros). 

 

QUESTÃO 43  

As saídas devem ser dispostas de tal forma 
que, entre elas e qualquer local de trabalho de 
risco médio ou pequeno, não se tenha de 
percorrer distância maior que: 

A) 10,00m (dez metros). 

B) 15,00m (quinze metros). 

C) 20,00m (vinte metros). 

D) 25,00m (vinte e cinco metros). 

E) 30,00m (trinta metros). 

 

QUESTÃO 44  

Cada extintor deverá ter uma etiqueta de 
identificação presa ao seu bojo, com data em 
que foi carregado, data para recarga e número 
de identificação e deverá ser inspecionado 
visualmente, examinando-se o seu aspecto 
externo, os lacres, os manômetros quando o 
extintor for do tipo pressurizado, verificando se 
o bico e válvulas de alívio não estão 
entupidos. Essa inspeção visual deverá ser 
feita com que frequência? 

A) Semanal. 

B) Quinzenal. 

C) Mensal. 

D) Semestral. 

E) Anual. 

 

 

QUESTÃO 45  

Os cilindros dos extintores de pressão injetada 
deverão ser pesados. Se a perda de peso for 
além de 10 (dez) por cento do peso original, 
deverá ser providenciada a sua recarga. Essa 
pesagem deverá ser feita com que frequência? 

A) Semanal. 

B) Quinzenal. 

C) Mensal. 

D) Semestral.  

E) Anual. 

 

QUESTÃO 46  

Marque a sequência correta das etapas que 
deverão ser incluídas no programa de 
prevenção de riscos ambientais. 

A) Antecipação, reconhecimento, avaliação, 
controle, monitoramento, registro e divulgação 
dos dados. 

B) Reconhecimento, antecipação, avaliação, 
controle, monitoramento, registro e divulgação 
dos dados. 

C) Antecipação, avaliação, controle, 
reconhecimento, monitoramento, registro e 
divulgação dos dados. 

D) Avaliação, controle, reconhecimento, 
antecipação, monitoramento, registro e 
divulgação dos dados. 

E) Controle, reconhecimento, antecipação, 
avaliação, monitoramento, registro e 
divulgação dos dados. 

 

QUESTÃO 47  

A disciplina que estuda os agentes de riscos 
ambientais é a higiene ocupacional, e na 
legislação brasileira se dá através do: 

A) Programa de Saúde do Trabalhador - PST 

B) Programas de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO. 

C) Programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
PCMAT. 
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D) Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA. 

E) Programas de Geração de Emprego e 
Renda – PROGER. 

 

QUESTÃO 48  

Marque a alternativa incorreta. 

A) O PCMSO somente pode ser preparado e 
executado por um médico do trabalho. 

B) Não é responsabilidade do trabalhador 
colaborar e participar na implantação e 
execução do PPRA. 

C) No PCMSO, os exames e a periodicidade 
dos mesmos são avaliados tendo em vista os 
riscos e as condições a que os empregados 
estão submetidos. 

D) É responsabilidade do trabalhador informar 
ao seu superior hierárquico direto ocorrências 
que, a seu julgamento, possam implicar riscos 
à saúde dos trabalhadores. 

E) É responsabilidade do empregador 
estabelecer, implementar e assegurar o 
cumprimento do PPRA como atividade 
permanente da empresa ou instituição. 

 

QUESTÃO 49  

O reconhecimento dos riscos ambientais 
deverá conter: 

A) a sua identificação; 

B) a determinação e localização das possíveis 
fontes geradoras; 

C) a identificação das possíveis trajetórias e 
dos meios de propagação dos agentes no 
ambiente de trabalho; 

D) a identificação das funções e determinação 
do número de trabalhadores expostos; 

E) o dimensionamento da exposição dos 
trabalhadores. 

 

 

 

 

QUESTÃO 50  

A relação trabalhista é gênero do qual a 
relação de emprego é espécie. Marque a 
alternativa incorreta. 

A) Na relação trabalhista, o fundamento de 
sua conceituação refere-se à pessoa do 
trabalhador. 

B) Na relação trabalhista exige-se que o 
tomador do serviço não seja o usuário final. 

C) Na relação trabalhista, não exige-se a 
observância da modalidade do serviço 
prestado. 

D) Na relação de emprego, há de existir os 
requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. 

E) Na relação de emprego, o serviço há de ser 
prestado também por pessoa física, por óbvio, 
de forma contínua, sob subordinação jurídica 
do empregador e mediante contraprestação. 

 

QUESTÃO 51  

Marque a alternativa incorreta, sabendo que a 
competência intrapessoal é o diálogo interno, 
conhecendo, percebendo e identificando: 

A) a habilidade de lidar com outras pessoas; 

B) as crenças; 

C) as atitudes; 

D) os sentimentos; 

E) os valores pessoais. 

 

QUESTÃO 52  

Marque a alternativa incorreta de exemplo de 
competência interpessoal, sabendo que é a 
competência onde ocorre a interação entre 
duas ou mais pessoas. 

A) Contribuir individualmente. 

B) Respeitar os colegas e superiores. 

C) Evitar fofocas. 

D) Saber ouvir. 

E) Não apresentar soluções aos problemas. 
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QUESTÃO 53  

Marque a alternativa incorreta. 

A) Mesmo quando constar do contrato de 
trabalho que o empregado deverá participar de 
atividades esportivas no decurso da jornada 
de trabalho, o infortúnio ocorrido durante estas 
atividades não será considerado acidente do 
trabalho. 

B) A Doença do Trabalho é a adquirida ou 
desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com 
ele se relacione diretamente. 

C) A legislação brasileira define acidente do 
trabalho como todo aquele decorrente do 
exercício do trabalho e que provoca, direta ou 
indiretamente, lesão, perturbação funcional ou 
doença. 

D) A doença ocupacional ou profissional é a 
produzida ou desencadeada pelo exercício do 
trabalho peculiar a determinada atividade. 

E) O conceito prevencionista de acidente do 
trabalho é qualquer ocorrência não 
programada, inesperada, que interfere ou 
interrompe o processo normal de uma 
atividade, trazendo como consequência 
isolada ou simultaneamente, a perda de 
tempo, o dano material ou lesões ao homem. 

 

QUESTÃO 54  

Equiparam-se ao acidente de trabalho o 
acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora 
do local e horário de trabalho. Marque a 
alternativa que não se enquadram nesse 
conceito. 

A) Na execução de ordem ou na realização de 
serviço sob a autoridade da empresa. 

B) Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo 
praticado por terceiro ou companheiro de 
trabalho. 

C) Em viagem a serviço da empresa, inclusive 
para estudo quando financiada por esta dentro 
de seus planos para melhorar capacitação da 
mão-de-obra. 

D) Independentemente do meio de locomoção 
utilizado, inclusive veículo de propriedade do 
segurado. 

E) No percurso da residência para o local de 
trabalho ou deste para aquela, qualquer que 
seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado. 

 

QUESTÃO 55  

Não são consideradas como doenças do 
trabalho: 

A) a doença degenerativa como diabetes; 

B) a inerente a grupo etário como o 
reumatismo; 

C) a que não produza incapacidade laborativa 
como a miopia; 

D) a adquirida por profissional de saúde ao 
manipular instrumento com sangue ou outro 
produto derivado contaminado como a AIDS; 

E) doença endêmica, a exemplo da malária, 
adquirida por segurado habitante de região em 
que ela se desenvolva, salvo comprovação de 
que é resultante de exposição ou contato 
direto determinado pela natureza do trabalho. 

 

QUESTÃO 56  

Qual é a norma regulamentadora que trata da 
segurança e saúde no trabalho em empresas 
de abate e processamento de carnes e 
derivados? 

A) NR 37 

B) NR 36 

C) NR 35 

D) NR 34 

E) NR 33 

 

QUESTÃO 57  

Marque a alternativa incorreta, a respeito das 
atividades desenvolvidas na indústria de abate 
e processamento de carnes e derivados 
destinados ao consumo humano, de forma a 
garantir permanentemente a segurança, a 
saúde e a qualidade de vida no trabalho. Para 
isso, os postos de trabalho devem possuir:  
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A) pisos com características antiderrapantes, 
obedecidas as características higiênico-
sanitárias legais; 

B) sistema de escoamento de água e 
resíduos; 

C) áreas de trabalho e de circulação 
dimensionadas de forma a permitir a 
movimentação segura de materiais e pessoas; 

D) proteção contra intempéries quando as 
atividades ocorrerem em área externa; 

E) limpeza e higienização eventuais. 

 

QUESTÃO 58  

Marque a alternativa incorreta para o trabalho 
realizado exclusivamente em pé. Para isso, 
devem ser atendidos os seguintes requisitos 
mínimos:  

A) para as atividades que necessitam do uso 
de pedais e comandos acionados com os pés 
de forma permanente e repetitiva, os 
trabalhadores não devem efetuar alternância 
com atividades que demandem diferentes 
exigências físico-motoras; 

B) zonas de alcance horizontal e vertical que 
favoreçam a adoção de posturas adequadas, e 
que não ocasionem amplitudes articulares 
excessivas, tais como elevação dos ombros, 
extensão excessiva dos braços e da nuca, 
flexão ou torção do tronco; 

C) espaço suficiente para pernas e pés na 
base do plano de trabalho, para permitir que o 
trabalhador se aproxime o máximo possível do 
ponto de operação e possa posicionar 
completamente a região plantar; 

D) barras de apoio para os pés para 
alternância dos membros inferiores, quando a 
atividade permitir; 

E) existência de assentos ou bancos próximos 
ao local de trabalho para as pausas permitidas 
pelo trabalho, atendendo no mínimo 50% do 
efetivo que usufruirá dessas pausas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 59  

Marque a ordem correta de implantar as 
medidas de controle. 

A) Medidas de controle coletivo, Medidas de 
caráter administrativo/organizacional do 
trabalho, Adoção do uso de EPI. 

B) Medidas de caráter administrativo/ 
organizacional do trabalho, Adoção do uso de 
EPI, Medidas de controle coletivo. 

C) Medidas de controle coletivo, Adoção uso 
de EPI, Medidas de caráter administrativo/ 
organizacional do trabalho. 

D) Medidas de caráter administrativo/ 
organizacional do trabalho, Medidas de 
controle coletivo, Adoção do uso de EPI. 

E) Adoção do uso de EPI, Medidas de controle 
coletivo, Medidas de caráter administrativo/ 
organizacional do trabalho. 

 

QUESTÃO 60  

Marque a opção que não é técnica de 
identificação de riscos. 

A) Análise de causas e consequências. 

B) Análise preliminar de riscos (APR). 

C) Estudos de riscos e operabilidade 
(HAZOP). 

D)  Mudança/alteração do processo/operação. 

E) Análise de modos de falhas e efeitos 
(FMEA). 

 

QUESTÃO 61  

Qual a alternativa incorreta em relação à 
classificação dos acidentes de trabalho? 

A) Acidente típico. 

B) Acidente de trajeto. 

C) Doença inerente ao grupo etário. 

D) Doença do trabalho. 

E) Doença profissional. 
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QUESTÃO 62  

A comunicação de acidentes do trabalho é 
feita mediante a emissão de um documento 
especial chamado de Comunicação de 
Acidentes de Trabalho (CAT). Em caso de 
MORTE, deve ser comunicado à autoridade 
competente em qual prazo? 

A) Primeiro dia útil, seguinte ao da ocorrência. 

B) Segundo dia útil, seguinte ao da ocorrência. 

C) Terceiro dia útil, seguinte ao da ocorrência. 

D) Quarto dia útil, seguinte ao da ocorrência. 

E) De imediato. 

 

QUESTÃO 63  

A comunicação de acidentes do trabalho é 
feita mediante a emissão de um documento 
especial chamado de Comunicação De 
Acidentes de Trabalho (CAT). Em caso de 
ACIDENTE, deve ser comunicado à 
autoridade competente em qual prazo? 

A) Primeiro dia útil, seguinte ao da ocorrência. 

B) Segundo dia útil, seguinte ao da ocorrência. 

C) Terceiro dia útil, seguinte ao da ocorrência. 

D) Quarto dia útil, seguinte ao da ocorrência. 

E) De imediato. 

 

QUESTÃO 64  

A Norma Regulamentadora – NR 6, com 
referência a Equipamento de Proteção 
Individual - EPI, determina o que cabe ao 
empregador. Qual a alternativa que indica a 
ação que não é responsabilidade do 
empregador? 

A) Adquirir o adequado ao risco de cada 
atividade. 

B) Responsabilizar-se pela guarda e 
conservação. 

C) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação. 

D) Exigir seu uso. 

E) Substituir imediatamente, quando 
danificado ou extraviado. 

QUESTÃO 65  

A Norma Regulamentadora – NR 6, com 
referência a Equipamento de Proteção 
Individual - EPI, determina o que cabe ao 
trabalhador. Qual a alternativa que indica a 
ação que não é responsabilidade do 
trabalhador? 

A) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade 
a que se destina. 

B) Responsabilizar-se pela guarda e 
conservação. 

C) Comunicar ao empregador qualquer 
alteração que o torne impróprio para uso. 

D) Responsabilizar-se pela higienização e 
manutenção periódica. 

E) Cumprir as determinações do empregador 
sobre o uso adequado. 

 

QUESTÃO 66  

Qual EPI não tem utilidade para proteção da 
cabeça? 

A) Capacete para proteção contra choques 
elétricos. 

B) Capacete para proteção contra impactos de 
objetos sobre o crânio. 

C) Capuz para proteção do crânio e pescoço 
contra riscos de origem térmica. 

D) Capuz para proteção do crânio e pescoço 
contra agentes abrasivos e escoriantes. 

E) Proteção da face contra impactos de 
partículas volantes. 

 

QUESTÃO 67  

A NR 6, regulamenta o armazenamento de 
materiais, marque a alternativa incorreta 
quanto aos critérios abaixo relacionados: 

A) o peso do material armazenado não poderá 
exceder a capacidade de carga calculada para 
o piso; 

B) o material armazenado deverá ser disposto 
de forma a evitar a obstrução de portas, 
equipamentos contra incêndio, saídas de 
emergências, etc.; 
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C) material empilhado deverá ficar afastado 
das estruturas laterais do prédio a uma 
distância de pelo menos 0,30m (trinta 
centímetros); 

D) a disposição da carga não deverá dificultar 
o trânsito, a iluminação, e o acesso às saídas 
de emergência; 

E) o armazenamento deverá obedecer aos 
requisitos de segurança especiais a cada tipo 
de material. 

 

QUESTÃO 68  

A Norma Regulamentadora – NR 6, determina 
o que cabe ao empregador. Qual a alternativa 
não é responsabilidade do empregador? 

A) Cumprir e fazer cumprir as disposições 
legais e regulamentares sobre segurança e 
medicina do trabalho. 

B) Elaborar ordens de serviço sobre 
segurança e saúde no trabalho, dando ciência 
aos empregados por comunicados, cartazes 
ou meios eletrônicos. 

C) Permitir que representantes dos 
trabalhadores acompanhem a fiscalização dos 
preceitos legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho. 

D) Colaborar com a empresa na aplicação das 
Normas Regulamentadoras – NRs. 

E) Determinar procedimentos que devem ser 
adotados em caso de acidente ou doença 
relacionada ao trabalho. 

 

QUESTÃO 69  

A Norma Regulamentadora – NR 6, determina 
o que cabe ao trabalhador. Qual alternativa 
não é responsabilidade do trabalhador? 

A) Cumprir e fazer cumprir as disposições 
legais e regulamentares sobre segurança e 
medicina do trabalho. 

B) Cumprir as disposições legais e 
regulamentares sobre segurança e saúde do 
trabalho, inclusive as ordens de serviço 
expedidas pelo empregador. 

C) Usar o EPI fornecido pelo empregador. 

D) Submeter-se aos exames médicos 
previstos nas Normas Regulamentadoras – 
NR. 

E) Colaborar com a empresa na aplicação das 
Normas Regulamentadoras – NR. 

 

 

 

 

 

 

As inspeções de segurança podem ser 
realizadas dentro das empresas por 
diferentes motivos e objetivos, que vão 
desde a avaliação dos processos de 
trabalho à elaboração de medidas 
preventivas e corretivas que podem ser 
adotadas para evitar riscos e acidentes. 
Marque a definição correta para os tipos de 
inspeção de segurança nas questões 70, 71 
e 72. 

 

QUESTÃO 70  

Inspeção Oficial: 

A) É realizada apenas por órgãos oficiais, 
desta forma é imprescindível que a empresa 
esteja sempre com as documentações em dia 
e tenha sob controle a rotina realizada 
diariamente. 

B) Realizada apenas em casos 
extraordinários, ela acontece quando o 
problema exige uma verificação mais precisa e 
cuidadosa. 

C) Realizada com intervalos regulares, tem o 
objetivo de vistoriar a segurança e higiene de 
todas as áreas da empresa. 

D) Esse tipo de inspeção está relacionado ao 
dia a dia de todos os profissionais e ajuda na 
detecção de possíveis problemas que possam 
prejudicar a rotina diária dos trabalhadores. 

E) É realizada em setores e locais onde já 
existe algum problema. Desta forma, são 
realizadas análises mais detalhadas e 
criteriosas. 
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QUESTÃO 71  

Inspeção rotina: 

A) Esse tipo de inspeção acontece com data e 
local marcados, podendo ser realizado com 
intervalos regulares. Seu objetivo é averiguar 
com atenção as condições de segurança das 
empresas. 

B) Realizada apenas em casos 
extraordinários, ela acontece quando o 
problema exige uma verificação mais precisa e 
cuidadosa. 

C) Realizada apenas em casos 
extraordinários, ela acontece quando o 
problema exige uma verificação mais precisa e 
cuidadosa. 

D) Esse tipo de inspeção está relacionado ao 
dia a dia de todos os profissionais e ajuda na 
detecção de possíveis problemas que possam 
prejudicar a rotina diária dos trabalhadores. 

E) É realizada em setores e locais onde já 
existe algum problema. Desta forma, são 
realizadas análises mais detalhadas e 
criteriosas. 

 

QUESTÃO 72  

Inspeção periódica: 

A) Esse tipo de inspeção está relacionado ao 
dia a dia de todos os profissionais e ajuda na 
detecção de possíveis problemas que possam 
prejudicar a rotina diária dos trabalhadores. 

B) Esse tipo de inspeção acontece com data e 
local marcados, podendo ser realizado com 
intervalos regulares. Seu objetivo é averiguar 
com atenção as condições de segurança das 
empresas. 

C) Realizada apenas em casos 
extraordinários, ela acontece quando o 
problema exige uma verificação mais precisa e 
cuidadosa. 

D) É realizada em setores e locais onde já 
existe algum problema. Desta forma, são 
realizadas análises mais detalhadas e 
criteriosas. 

E) É realizada apenas por órgãos oficiais, 
desta forma é imprescindível que a empresa 
esteja sempre com as documentações em dia 
e tenha sob controle a rotina realizada 
diariamente. 

A Norma Regulamentadora – NR 24, 
determina com relação às condições 
sanitárias e de conforto nos locais de 
trabalho. Marque a alternativa incorreta 
quanto aos ambientes abaixo relacionados 
nas questões 73, 74 e 75. 

 

QUESTÃO 73  

Os banheiros, dotados de chuveiros, deverão: 

A) Ser mantidos em estado de conservação, 
asseio e higiene. 

B) Ser instalados em local adequado. 

C) Ter portas de acesso que impeçam o 
devassamento, ou ser construídos de modo a 
manter o resguardo conveniente. 

D) Será exigido 1 (um) chuveiro para cada 100 
(cem) trabalhadores nas atividades ou 
operações insalubres, ou nos trabalhos com 
exposição a substâncias tóxicas e nos casos 
em que estejam expostos a calor intenso. 

E) Nas indústrias de gêneros alimentícios ou 
congêneres, o isolamento das privadas deverá 
ser o mais rigoroso possível, a fim de evitar 
poluição ou contaminação dos locais de 
trabalho. 

 

QUESTÃO 74  

Os gabinetes sanitários deverão: 

A) Ser instalados em compartimentos 
individuais, separados. 

B) Ser dotados de portas independentes, 
providas de fecho que impeçam o 
devassamento. 

C) Ser mantidos em estado de asseio e 
higiene. 

D) Ser ventilados para o exterior. 

E) Ter paredes divisórias com altura mínima 
de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
e seu bordo inferior não poderá situar-se a 
mais de 0,15m (quinze centímetros) acima do 
pavimento. 
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QUESTÃO 75  

Quanto aos Vestiários, 

A) em todos os estabelecimentos industriais e 
naqueles em que a atividade exija troca de 
roupas ou seja imposto o uso de uniforme ou 
guarda-pó, haverá local apropriado para 
vestiário dotado de armários individuais, 
observada a separação de sexos; 

B) as paredes dos vestiários deverão ser 
construídas em alvenaria de tijolo comum ou 
de concreto, e revestidas com material 
impermeável e lavável; 

C) a área de um vestiário será dimensionada 
em função de um mínimo de 1,00m² (um metro 
quadrado) para 1 (um) trabalhador; 

D) os pisos deverão ser impermeáveis, 
laváveis e de acabamento liso, inclinados para 
os ralos de escoamento providos de sifões 
hidráulicos; 

E) com objetivo de manter um iluminamento 
mínimo de 100 lux, deverão ser instaladas 
lâmpadas incandescentes de 100 W/8,00 m² 
de área com pé-direito de 3.00 m, ou outro tipo 
de luminária que produza o mesmo efeito. 

 

QUESTÃO 76  

Quanto à cozinha, 

A) não é necessário que os funcionários da 
cozinha, encarregados de manipular gêneros, 
refeições e utensílios, disponham de sanitário 
e vestiário próprios, devendo usar o sanitário 
comum a todos; 

B) as áreas previstas para cozinha e depósito 
de gêneros alimentícios deverão ser de 35% 
(trinta e cinco por cento) e 20% (vinte por 
cento) respectivamente, da área do refeitório; 

C)  deverão ficar adjacentes aos refeitórios e 
com ligação para os mesmos, através de 
aberturas por onde serão servidas as 
refeições; 

D) as paredes das cozinhas serão construídas 
em alvenaria de tijolo comum, em concreto ou 
em madeira, com revestimento de material 
liso, resistente e impermeável - lavável em 
toda a extensão; 

E) deverão ser instaladas lâmpadas 
incandescentes de 150 W/4,00m², com pé-
direito de 3,0m máximo, ou outro tipo de 
luminária que produza o mesmo efeito. 

 

QUESTÃO 77  

Nos estabelecimentos em que trabalhem mais 
de 30 (trinta) até 300 (trezentos) empregados, 
embora não seja exigido o refeitório, deverão 
ser asseguradas aos trabalhadores condições 
suficientes de conforto para a ocasião das 
refeições. Marque a alternativa incorreta 
quanto aos requisitos mínimos previsto na NR 
24. 

A) Piso terra batida. 

B) Local adequado, fora da área de trabalho. 

C) Limpeza, arejamento e boa iluminação. 

D) Mesas e assentos em número 
correspondente ao de usuários. 

E) Fornecimento de água potável aos 
empregados. 

 

QUESTÃO 78  

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) são 
equipamentos utilizados para proteção de 
segurança enquanto um grupo de pessoas 
realiza determinada tarefa ou atividade. Não 
são exemplos de equipamentos de proteção 
coletiva: 

A) enclausuramento acústico de fontes de 
ruído; 

B) ventilação dos locais de trabalho; 

C) proteção de partes móveis de máquinas; 

D) exaustores para gases e vapores; 

E) capacete para proteção contra impactos de 
objetos sobre o crânio. 
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QUESTÃO 79  

Marque a alternativa incorreta sobre a 
conduta a ser adotada durante os 
procedimentos de primeiros socorros em caso 
de convulsão. 

A) Colocar um pano entre os dentes para que 
a vítima não morda a língua. 

B) Evitar, se possível, a queda da vítima 
contra o chão. 

C) Impedir os movimentos convulsivos. 

D) Afrouxar a roupa da vítima. 

E) Não ficar com medo da salivação 
abundante. Ela não é contagiosa. 

 

QUESTÃO 80  

Marque a alternativa incorreta sobre sinais de 
que houve parada cardiorrespiratória. 

A) Dilatação nas pupilas dos olhos. 

B) Pulso Normal. 

C) Perda da Consciência. 

D) Cianose (Coloração arroxeada da pele e 
lábios). 

E) Ausência de batimentos cardíacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


