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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões obje-

tivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de Noções de Informática, 5 de 

Legislação e 25 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora para todos os Car-

gos/Especialidades e, no máximo, de 4 (quatro) horas para os que farão 

somente as Provas Objetivas de Múltipla Escolha, e 5 (cinco) horas para 

os que farão também a Prova de Redação, incluído o tempo destinado à 

transcrição de suas respostas no gabarito oficial e do texto definitivo da 

Redação na folha própria da Redação. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha 

de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro 

do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas no gabarito oficial, devidamente preenchidos e assinados. 

6. Os candidatos só poderão se ausentar do recinto de realização das provas 

decorrida 1 (uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de 

segurança. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. As questões e os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Es-

colha serão divulgados no endereço eletrônico www.fumarc.com.br, no 2º 

(segundo) dia útil subsequente à realização das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 
 
  

http://www.fumarc.com.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Seja feliz, tome remédios 

 

Frei Betto 21/10/2017 - 06h00 

 

A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado 

da esquina? É o que sugere o neoliberalismo, criticado pelo clássico romance de 

Aldous Huxley, “Admirável Mundo Novo” (1932). A narrativa propõe construir uma 

sociedade saudável através da ingestão de medicamentos. 

Aos deprimidos se distribui um narcótico intitulado “soma”, de modo a su-

perarem seus sofrimentos e alcançar a felicidade pelo controle de suas emoções. 

Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las Ve-

gas. 

Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua 

ficção. De fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. São 

ingeridos comprimidos para dormir, acordar, ir ao banheiro, abrir o apetite, estimu-

lar o cérebro, fazer funcionar melhor as glândulas, reduzir o colesterol, emagrecer, 

adquirir vitalidade, obter energia etc. O que explica encontrar uma farmácia em 

cada esquina e, quase sempre, repleta de consumidores. 
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O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cida-

dãos. Seu paradigma se resume na sociedade consumista. A felicidade, adverte o 

sistema, consiste em comprar, comprar, comprar. Fora do mercado não há salva-

ção. E dentro dele feliz é quem sabe empreender com sucesso, manter-se pere-

nemente jovem, brilhar aos olhos alheios. A receita está prescrita nos livros de 

autoajuda que encabeçam a lista da biblioterapia. 

Se você não corresponde ao figurino neoliberal é porque sofre de algum 

transtorno. As doenças estão em moda. Respiramos a cultura da medicalização. 

Não nos perguntamos por que há tantas enfermidades e enfermos. Esta indagação 

não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo objetivo primordial é a 

apropriação privada da riqueza. 

Estão em moda a síndrome de pânico e o transtorno bipolar. Já em 1985, 

Freud havia diagnosticado a síndrome de pânico sob o nome de neurose de an-

gústia. O transtorno bipolar era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Mui-

tas pessoas sofrem, de fato, dessas enfermidades, e precisam ser tratadas e me-

dicadas. Há profissionais que se sentem afetados por elas devido à cultura exces-

sivamente competitiva e à exigência de demonstrar altíssimos rendimentos no tra-

balho segundo os atléticos parâmetros do mercado. 

Em relação às crianças se constata o aumento do Transtorno por Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Ora, é preciso cuidado no diagnóstico. Hipe-

ratividade e impulsividade são características da infância, às vezes rebaixadas à 

categoria de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. Submeta seu fi-

lho a um diagnóstico precoce. 

Quando um suposto diagnóstico científico arvora-se em quantificar nosso 

grau de tristeza e frustração, de hiperatividade e alegria, é sinal de que não somos 

nós os doentes, e sim a sociedade que, submissa ao paradigma do mercado, pre-

tende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos, cujos funcionamentos podem 

ser decompostos em suas diferenças peças facilmente azeitadas por quilos de 

medicamentos. 

 

(Carlos Alberto Libânio Christo, ou Frei Betto, é um frade dominicano e escritor 

brasileiro. Disponível em  

http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/colunas/frei-betto-1.334186/seja-feliz-

tome-rem%C3%A9dios-1.568235. Acesso em 10/04/18). 
 

 

http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/colunas/frei-betto-1.334186/seja-feliz-tome-rem%C3%A9dios-1.568235
http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/colunas/frei-betto-1.334186/seja-feliz-tome-rem%C3%A9dios-1.568235
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QUESTÃO 01  

 

Argumentar é a capacidade humana de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, 

problemas e possíveis soluções, a fim de embasar determinado pensamento ou 

ideia. O objetivo de uma argumentação (oral ou escrita) é convencer, persuadir o 

destinatário pretendido, levando-o a seguir uma linha de raciocínio e a concordar 

com ela. 

 

No texto de Frei Betto, este lança mão de uma série de estratégias para conseguir 

a adesão do seu público-alvo. Atente para as afirmativas e assinale a INCOR-

RETA: 

 

(A) “A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado da 

esquina?”   ➔ O uso de questionamentos, interpelando ao leitor, é uma estra-

tégia que busca trazer o leitor para a reflexão pretendida, ainda que não pre-

cise emitir uma resposta.  

(B) “Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las 

Vegas.” ➔ O autor lança mão de um fato hipotético, indicado pelo tempo verbal 

(futuro do pretérito), mas que reforça sua argumentação em relação à medica-

lização.  

(C) “É o que sugere o neoliberalismo, criticado pelo clássico romance de Aldous 

Huxley, “Admirável Mundo Novo” (1932).”  ➔ A intertextualidade vista nesse 

fragmento promove uma sensação de reconhecimento por parte do leitor (“o 

clássico romance”) e sua adesão ao argumento novo.   

(D) “Em relação às crianças se constata o aumento do Transtorno por Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH).” ➔ Neste fragmento, há alusão a doença 

amplamente difundida, atualmente; trazer dados científicos (nome da sín-

drome e sigla) busca a concordância do leitor, o que se reforça pela escolha 

do verbo “constatar”.  
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QUESTÃO 02  

 

Atente para o título da crônica - “Seja feliz, tome remédios”. Considerando a ar-

gumentação de Frei Betto, a leitura do título evidencia a existência de um(a): 

 

(A) antítese. 

(B) hipérbole. 

(C) ironia. 

(D) pleonasmo. 

 

QUESTÃO 03  

 

Avalie os sentidos das palavras destacadas, considerando o contexto em que 

cada item foi utilizado na argumentação do autor. Se julgar necessário, volte ao 

texto.   

A seguir, assinale a opção que traz afirmativa INCORRETA: 

 

(A) “A receita está prescrita nos livros de autoajuda que encabeçam a lista da bi-

blioterapia.” ➔ Com esse item, Frei Betto alude a um tratamento centrado em 

livros.  

(B) “Aos deprimidos se distribui um narcótico intitulado “soma”, de modo a supe-

rarem seus sofrimentos...”  ➔  Com o substantivo escolhido, o autor se refere 

a qualquer coisa que provoque um efeito apaziguador ou entorpecedor. 

(C) “Hiperatividade e impulsividade são características da infância, às vezes re-

baixadas à categoria de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. 

Submeta seu filho a um diagnóstico precoce.”  ➔  Com esse item, o autor 

refere-se ao processo alusivo ao conhecimento de algo, aos aspectos de uma 

situação, enfermidade ou problema. 

(D) “O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos. 

“  ➔  Segundo Frei Betto, trata-se de doutrina econômica que apregoa a re-

dução das leis do mercado e a ampliação da intervenção estatal. 
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QUESTÃO 04  

 

Assinale a afirmativa CORRETA sobre os itens destacados do excerto abaixo: 

 

Quando um suposto diagnóstico científico arvora-se em quantificar nosso grau de 

tristeza e frustração, de hiperatividade e alegria, é sinal de que não somos nós os 

doentes, e sim a sociedade que, submissa ao paradigma do mercado, pretende 

reduzir todos nós a meros objetos mecânicos, cujos funcionamentos podem ser 

decompostos em suas diferenças peças facilmente azeitadas por quilos de medi-

camentos. 

 

(A) A locução “de que”, formada por preposição + pronome relativo, pode ser subs-

tituída pela forma “do qual”, dado o antecedente masculino.  

(B) Neste fragmento, os conectivos “quando” indica proporcionalidade, enquanto 

que a conjunção “e” indica adição de ideias. 

(C) O pronome possessivo “suas” remete ao leitor do texto como possuidor de 

algumas diferenças. 

(D) O pronome relativo “que” retoma o substantivo “sociedade”, e pode ser subs-

tituído por “a qual”, explicitando a concordância em gênero e número.  

 

QUESTÃO 05  

 

Atente para o excerto e as afirmações sobre ele: 

 

 

“Esta indagação não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo objetivo 

primordial é a apropriação privada da riqueza.” 

 

Avalie as afirmativas sobre a oração sublinhada: 

 

I. A oração sublinhada é subordinada e tem função adjetiva.  

II. Ela exprime uma generalização em relação ao antecedente - “sistema”.  

III. O pronome que introduz a oração indica ideia de posse.  
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Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III.  

 

Atente para o fragmento para responder às questões 6 e 7: 

 

Se você não corresponde ao figurino neoliberal é porque sofre de algum trans-

torno. As doenças estão em moda. Respiramos a cultura da medicalização. Não 

nos perguntamos por que há tantas enfermidades e enfermos. Esta indagação 

não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo objetivo primordial é a 

apropriação privada da riqueza. 

 

QUESTÃO 06  

 

Com relação aos pronomes presentes no excerto, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) “Você” é um pronome pessoal de tratamento, que remete ao interlocutor (leitor 

da crônica), ou a um “você” genérico, indeterminado. 

(B) O emprego do pronome “esta”, demonstrativo, está adequado, pois retoma, 

anaforicamente, item do segmento anterior. 

(C) O oblíquo “nos”, de primeira pessoa do plural, engloba autor e leitores, numa 

estratégia argumentativa que visa à adesão, à identificação. 

(D) O pronome “tantas”, indefinido, antepõe-se ao objeto –  enfermidades e enfer-

mos –, porém concorda em gênero e número com o núcleo mais próximo. 
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QUESTÃO 07  

 

Sobre os itens lexicais destacados no fragmento, estão corretas as afirmativas, 

EXCETO: 

 

(A) A conjunção “nem” liga dois itens (indústria / sistema) indicando oposição entre 

eles.  

(B) A conjunção “porque” introduz uma relação de causalidade entre as partes do 

período de que faz a ligação. 

(C) O conectivo “se” poderia ser substituído por “caso” e indica condicionalidade. 

(D) O pronome “algum” transfere sua indefinitude ao substantivo que acompanha, 

“transtorno”. 

 

 

 

 

QUESTÃO 08  

 

Do ponto de vista do uso dos sinais de pontuação prescrito pela gramática norma-

tiva, que se respalda na estruturação sintática das sentenças, avalie as sentenças 

transcritas. Constata-se que apresentam desvios de pontuação, EXCETO:  

 

(A) “A felicidade, adverte o sistema, consiste em comprar, comprar, comprar.” 

(B) “Em relação às crianças se constata o aumento do Transtorno por Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH).” 

(C) “Fora do mercado não há salvação. E dentro dele feliz é quem sabe 

empreender com sucesso, manter-se perenemente jovem, brilhar aos olhos 

alheios.” 

(D) “Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua 

ficção.” 
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QUESTÃO 09  

 

Atente para o excerto abaixo: 

 

Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. 

De fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. São ingeridos 

comprimidos para dormir, acordar, ir ao banheiro, abrir o apetite, estimular o cé-

rebro, fazer funcionar melhor as glândulas, reduzir o colesterol, emagrecer, ad-

quirir vitalidade, obter energia etc. O que explica encontrar uma farmácia em cada 

esquina e, quase sempre, repleta de consumidores. 

 

Apresentam a mesma função sintática, no contexto em que ocorrem, EXCETO: 

 

(A) a realidade 

(B) as glândulas 

(C) comprimidos 

(D) energia 

 

QUESTÃO 10  

 

Atente para os excertos: 

 

I. “O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cida-

dãos.”  [Substituir “rechaçar”  por  “remeter”]. 

II. “Já em 1985, Freud havia diagnosticado a síndrome de pânico sob o nome 

de neurose de angústia.”  [Substituir  “diagnosticar”  por  “referir-se”]. 

III. “Submeta seu filho a um diagnóstico precoce.” 

[Substituir  “um  diagnóstico”  por  “uma avaliação”]. 

IV. “[...] não somos nós os doentes, e sim a sociedade que, submissa ao pa-

radigma do mercado...”  [Substitua “paradigma” por “injunção”]. 

 

Efetuando as alterações indicadas, haverá crase obrigatória apenas em: 

 

(A) I e IV.  

(B) I, II e III. 

(C) II e III.  

(D) II e IV. 
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Texto II 

A medicalização da vida 

 

Jackson César Buonocore 

 

Podemos compreender o conceito de medicalização, como processo que 

transforma de forma artificial as questões não médicas em problemas médicos. 

São problemas de diferentes ordens que são apresentados como doenças, trans-

tornos e distúrbios psiquiátricos que escondem as grandes questões econômicas, 

políticas, sociais, culturais e emocionais – que atingem a vida das pessoas. 

A sociedade brasileira vive esse processo de medicalização em todas as 

dimensões da vida, por uma busca desenfreada por explicações biológicas, fisio-

lógicas e comportamentais – que possam dar conta de diversos tipos de sofrimento 

psíquico, entre os mais frequentes estão a ansiedade, estresse, depressão, sín-

drome do pânico, transtorno bipolar e fobias. 

A medicalização da vida é uma prática comum, pois tornou-se corriqueiro 

ir a uma consulta e sair com uma receita em mãos. Nessa busca por um alívio 

imediato dos sintomas, cada vez mais pessoas colocam sua confiança em receitas 

rápidas, que possam diminuir o mal-estar sem compreender as origens desse so-

frimento. 

Assim difunde-se a ideia de que existe um “gene” que poderia explicar o 

alcoolismo, o sofrimento psíquico, a infelicidade, a falta de atenção, a tristeza, etc., 

que transformariam os pacientes em portadores de distúrbios de comportamento 

e de aprendizagem. Essas hipóteses duvidosas ainda são publicadas pela mídia 

como fatos comprovados, cumprindo a função social de abafar e ocultar violências 

físicas e psicológicas. 

Além da acentuada carga medicamentosa prescrita aos adultos, uma 

constatação ainda mais preocupante – que é o aumento da medicalização da in-

fância. Atualmente observa-se que crianças e adolescentes que apresentam ca-

racterísticas de personalidade que diferem dos catalogados como normais são fre-

quentemente enquadrados em categorias nosológicas. 

Diante desse contexto inquietante a respeitável psicanalista Elisabeth 

Roudinesco, alerta: “Que sempre haverá um medicamento a ser receitado, pois 

cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade or-

gânica. Imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone, ele 
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vê ser-lhe receitado à mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sin-

toma”. 

Na mesma linha de raciocínio, o renomado jornalista americano Robert 

Whitaker, questiona os métodos de tratamento adotados pela psiquiatria para os 

casos de pacientes com doenças mentais. Whitaker escreveu dois livros anali-

sando a evolução de pacientes com esquizofrenia em países como Índia, Nigéria 

e Estados Unidos, e afirma que a psiquiatria está entrando em um período de crise 

e conclui: “A história que nos contaram desde os anos oitenta caiu por terra, de 

que a esquizofrenia e a depressão são causadas por desequilíbrios químicos no 

cérebro”. 

Não há dúvidas da importância da utilidade dessas substâncias químicas 

e do conforto e da qualidade vida que elas trazem aos pacientes, desde que os 

psicofármacos – sejam prescritos de forma criteriosa e responsável são aliados 

indispensáveis na luta contra o sofrimento psíquico. Portanto, é preciso contextu-

alizar o uso abusivo que se faz de antidepressivos, antipsicóticos e ansiolíticos. 

 

(Jackson César Buonocore Sociólogo e Psicanalista. Disponível em https://www.psicologi-
asdobrasil.com.br/medicalizacao-da-vida/. Acesso em 20/04/2018). 

 

 

QUESTÃO 11  

 

Atente para os elementos formadores dos vocábulos destacados e os significados 

apresentados. Assinale a afirmação INCORRETA: 

 

(A) No sintagma “categorias nosológicas”, o radical grego “nosos” significa “refe-

rente a personalidade”. 

(B) No item lexical esquizofrenia, há dois radicais gregos: “schizo” / esquizo 

(dividida) e “phrenos” / frenia (mente). 

(C) Em “essas hipóteses duvidosas”, temos um prefixo grego, “hipo”, que significa 

posição inferior. 

(D) Em “distúrbios psiquiátricos”, o radical grego “psiqué” significa mente, alma ou 

espírito. 

 

 

 

https://www.psicologiasdobrasil.com.br/medicalizacao-da-vida/
https://www.psicologiasdobrasil.com.br/medicalizacao-da-vida/
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QUESTÃO 12  

 

Diante desse contexto inquietante a respeitável psicanalista Elisabeth Roudinesco, 

alerta: “Que sempre haverá um medicamento a ser receitado, pois cada paciente 

é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade orgânica. Imerso 

numa massa em que todos são criados à imagem de um clone, ele vê ser-lhe 

receitado à mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sintoma”. 

 

Sobre o excerto, afirma-se: 

 

1. O pronome pessoal “ele” retoma o sintagma “um clone”. 

2. Há um termo deslocado no início do período, que, segundo prescrições da 

gramática normativa, deveria ser marcado por vírgula. 

3. A citação, marcada pelas aspas, parece mal introduzida, visto que começa 

por um conectivo. 

4. A vírgula após o nome da psicanalista Elisabeth Roudinesco é 

inadequada, posto que se trata do sujeito gramatical. 

5. A crase empregada no sintagma “à mesma gama de medicamentos” é 

correta, regida pelo verbo “receitar”. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) 1, 2 e 4.  

(B) 1, 3, 4 e 5. 

(C) 2, 3 e 4. 

(D) 3, 4 e 5. 
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QUESTÃO 13  

 

Nos excertos abaixo, atente para a colocação pronominal, as alterações propostas 

e as afirmações feitas: 

  

 Excerto Alteração proposta Análise 

 

 

1  

“A medicalização da vida 

é uma prática comum, 

pois tornou-se corri-

queiro ir a uma consulta 

e sair com uma receita 

em mãos...”   

A medicalização da 

vida é uma prática co-

mum, pois se tornou 

corriqueiro ir a uma 

consulta e sair com 

uma receita em mãos 

A próclise é faculta-

tiva, visto que a conjun-

ção é coordenativa. As 

duas estruturas estão 

igualmente corretas.  

 

 

2 

“Assim difunde-se a 

ideia de que existe um 

“gene” que poderia expli-

car o alcoolismo.” 

Assim, difunde-se a 

ideia de que existe um 

“gene” que poderia ex-

plicar o alcoolismo. 

 Na sentença original, 

deveria haver pró-

clise. Com a pausa 

após o conectivo “As-

sim”, indicada por 

meio da vírgula, cor-

rige-se o problema de 

colocação pronomi-

nal.  

 

 

3 

“Atualmente observa-se 

que crianças e adoles-

centes que apresentam 

características de perso-

nalidade.” 

Atualmente se ob-

serva que crianças e 

adolescentes que apre-

sentam características 

de personalidade... 

A sentença original 

estava correta. A alte-

ração proposta gerou 

um erro de colocação 

pronominal. 

 

Analisando com atenção o quadro, verifica-se que há erro na análise apresentada 

em: 

 

(A) 1, apenas. 

(B) 2, apenas. 

(C) 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 
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QUESTÃO 14  

 

Atente para o excerto:  

 

 

"Na mesma linha de raciocínio, o renomado jornalista americano Robert Whitaker, 

questiona os métodos de tratamento adotados pela psiquiatria para os casos de 

pacientes com doenças mentais. Whitaker escreveu dois livros analisando a evo-

lução de pacientes com esquizofrenia em países como Índia, Nigéria e Estados 

Unidos, e afirma que a psiquiatria está entrando em um período de crise e conclui: 

“A história que nos contaram desde os anos oitenta caiu por terra, de que a esqui-

zofrenia e a depressão são causadas por desequilíbrios químicos no cérebro”. 

 

 

Assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

(A) O uso do gerúndio em "analisando", segundo prescrições da gramática nor-

mativa, é inadequado: não há simultaneidade de ações. O autor deveria ter 

utilizado "em que (ou nos quais) analisa a evolução..."  

(B) É adequada a vírgula que segue o sintagma "o renomado jornalista americano 

Robert whitaker", por ser muito longo.  

(C) Ao utilizar a expressão "caiu por terra", em relação ao constituinte "A história 

que nos contaram", o autor lançou mão de uma metáfora.  

(D) Ao dizer que os métodos de tratamento são adotados "pela psiquiatria" –  e 

não “pelos psiquiatras” –, constitui-se uma figura de linguagem denominada 

metonímia. 
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QUESTÃO 15  

 

Atente para as informações a seguir: 

 

A ortoépia se refere à correta articulação dos grupos vocálicos e dos fonemas con-

sonantais, determinando as normas que guiam a pronúncia correta das palavras. 

Os erros de ortoépia são chamados de cacoépia. 

A prosódia se refere à correta acentuação dos vocábulos, nomeadamente quanto 

à posição da silaba tônica. É o estudo das propriedades acústicas associadas à 

fala que não são reconhecíveis no registro ortográfico. 

 

 

Em todas as opções, encontra(m)-se exemplo(s) de cacoépia e / ou desvios de 

prosódia, EXCETO em: 

 

(A) opinião, opção, projetil.  

(B) reinvidicar, sombrancelha, freiada.  

(C) rúbrica, récorde, catéter.  

(D) subistancial, beneficiente, reincindir.  
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 16  

 
São exemplos de bibliotecas padrão acessíveis no Windows Explorer do Microsoft 
Windows 7, versão português, para acessar arquivos e pastas, EXCETO: 
 

(A) O ícone  corresponde à biblioteca “Documentos”. 

(B) O ícone  corresponde à biblioteca “Downloads”. 

(C) O ícone  corresponde à biblioteca “Imagens”. 

(D) O ícone  corresponde à biblioteca “Vídeos”. 
 

QUESTÃO 17  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Plano de 
Fundo da Página” da guia “DESIGN” do Microsoft Word, versão português do Of-
fice 2013: 
 

I – O ícone  corresponde à opção “Marca D’água”. 

II – O ícone  corresponde à opção “Cor da Página”. 

III – O ícone  corresponde à opção “Margens da Página”. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas.  
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 18  

 
O texto abaixo apresenta em destaque um parágrafo do Microsoft Word, versão 
português do Office 2013, que começa com a palavra “Exemplo” e termina com a 
palavra “teclado”, no qual foram utilizadas as seguintes opções de formatação de 
parágrafo “Recuo” e “Espaçamento”, para se definir a posição inicial do parágrafo 
e o espaçamento entre as linhas do texto: 

 

Parágrafo sem formatação, parágrafo sem formatação, parágrafo 
sem formatação, parágrafo sem formatação, parágrafo sem forma-
tação, parágrafo sem formatação. 

Exemplo de texto contendo um único parágrafo, que foi digi-

tado e formatado sem o uso das teclas TAB e nem ENTER do te-

clado. 

Parágrafo sem formatação, parágrafo sem formatação, parágrafo 
sem formatação, parágrafo sem formatação, parágrafo sem forma-
tação, parágrafo sem formatação. 
 
(A) “Especial – Deslocamento” e “Espaçamento entre linhas – Duplo”. 

(B) “Especial – Deslocamento” e “Espaçamento entre linhas – Simples”. 

(C) “Especial – Primeira linha” e “Espaçamento entre linhas – Duplo”. 

(D) “Especial – Primeira linha” e “Espaçamento entre linhas – Simples”. 
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QUESTÃO 19  

 
Considere o seguinte gráfico do Microsoft Excel, versão português do Office 2013: 

 

 
 
Todas as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO: 

 

(A) Caso a opção “Alternar entre Linha/Coluna” da janela “Selecionar Fonte de 

Dados” seja acionada, o tipo de gráfico será alterado para “Colunas Agru-

padas”. 

(B) O conjunto de valores correspondente à população de cada cidade em 2017 

representa uma “Série” do gráfico. 

(C) O gráfico apresentado é do tipo “Barras Agrupadas”. 

(D) O nome da cidade, sigla do estado e a respectiva posição representam “Ca-

tegorias” do gráfico. 
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QUESTÃO 20  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis na guia “MENSA-

GEM” quando uma mensagem enviada pelo Microsoft Outlook, versão português 

do Office 2013, estiver aberta na tela do computador: 

 

I – Para “Encaminhar” a mensagem a outros destinatários, basta acionar o ata-

lho de teclado “Ctrl + Shift + R”. 

II – Para encaminhar a mensagem como um anexo de uma nova mensagem, 

basta selecionar a opção “Mais” do grupo “Responder” e, em seguida, sele-

cionar a opção “Encaminhar como Anexo”. 

III – Para cancelar uma mensagem enviada, basta acionar a opção “Ações” do 

grupo “Mover” e, em seguida, selecionar a opção “Cancelar Mensagem En-

viada...”. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas.  

(C) I, II e III. 

(D) II e III, apenas. 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21  

 
O empregado da COPASA/MG que tenha conhecimento de fato ilegal ou imoral 

 

(A) deve informar diretamente à Secretaria Estadual competente.  

(B) pode escolher se informa ou não a seus superiores ou à Comissão de Ética.  

(C) tem o dever de informar à imprensa.   

(D) tem o dever de informar a seus superiores ou à Comissão de Ética.  

 

 

QUESTÃO 22  

 

Ao identificar que o Código de Conduta Ética não possui previsão acerca de ques-

tão ética que chegue ao seu conhecimento, a Comissão de Ética 

 

(A) deve alterar o Código antes de decidir.  

(B) deve consultar o Ministério Público.  

(C) não poderá se eximir de avaliá-la.  

(D) não pode decidi-la segundo os princípios da Administração Pública.  

 

 

QUESTÃO 23  

 

O empregado que for convocado pela Comissão de Ética para prestar informações 

 

(A) deve atendê-la, se estiver no exercício de função de direção.  

(B) deve consultar sua respectiva Gerência sobre a obrigação de atendê-la.  

(C) pode se recusar a atender.  

(D) tem a obrigação irrecusável de atendê-la.  
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QUESTÃO 24  

 

A seguinte informação sobre o chamado conflito de interesse está INCORRETA 

em: 

 

(A) É gerado pelo confronto entre interesses da COPASA MG e de terceiros que 

possam comprometer o interesse da Companhia ou influenciar, de maneira 

imprópria, o desempenho de sua função. 

(B) Um dos requisitos para sua caracterização é a lesão ao patrimônio da CO-

PASA/MG. 

(C) Independe do recebimento de qualquer vantagem ou ganho por parte de cola-

borador, administrador, conselheiro ou terceiro. 

(D) Independe da existência de lesão ao patrimônio da COPASA MG. 

 
 

QUESTÃO 25  

 

É sinal de alerta que pode indicar alguma violação aos dispositivos da Legislação 

Anticorrupção e da Política Anticorrupção da COPASA/MG: 

 

(A) A deliberada desídia do agente na gestão ou na fiscalização de contratos.  

(B) A utilização dos dias de descanso remunerado para atividades de estudo não 

atinentes à função.  

(C) O excesso de zelo do agente no exercício das próprias funções.  

(D) O preenchimento de Declaração de Conflito de Interesses. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26  

 
A legislação trabalhista concede adicional de salário a todo trabalhador que exe-

cuta suas funções em atividades insalubres ou perigosas sem a devida proteção. 

A insalubridade está vinculada ao risco de adoecimento por exposição a agentes 

físicos, químicos e biológicos e a periculosidade está vinculada ao contato perma-

nente em condições de risco acentuado com inflamáveis, explosivos, radiações 

ionizantes, energia elétrica e radiações ionizantes entre outros. 

A partir desse contexto analise as afirmativas: 

 

I. Não existem parâmetros quantitativos para caracterização da periculosi-

dade, sendo esta definida somente pela observação das condições em 

que o trabalho é desenvolvido. 

II. A insalubridade é definida de forma qualitativa e quantitativa através dos 

limites de tolerância, sendo que os agentes químicos relacionados no 

anexo 13 são avaliados qualitativamente, mesmo que possuam limites de 

tolerância fixados no anexo 11 da NR 15. 

III. Os serviços realizados em sistema elétrico de consumo em equipamentos 

desenergizados e liberados para o trabalho sem possibilidade de energi-

zação acidental, de acordo com a NR 10, não gera direito ao adicional de 

periculosidade. 

IV. Considerando os iniciadores, explosivos de ruptura e pólvora, podemos 

afirmar que, para o mesmo volume armazenado, as áreas de risco são 

maiores em distância para iniciadores quando comparados com explosi-

vos de ruptura e este, quando comparado com armazenamento de pólvo-

ras. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 

(A) I e II. 

(B) I, III e IV. 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 
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QUESTÃO 27  

 

O PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário é um documento histórico-laboral 

que contém informações relativas às atividades do trabalhador na empresa, dados 

administrativos e resultados de monitoração biológica e ambiental. 

O PPP apresenta, em um só documento, o resumo de todas as informações rela-

tivas à fiscalização e ao gerenciamento de riscos e à existência de agentes nocivos 

no ambiente de trabalho, além de ser o documento que orienta o processo de re-

conhecimento da aposentadoria especial e pode ser usado para caracterização de 

nexo técnico nos casos de acidentes do trabalho. 

Analise as seguintes afirmativas: 

 

I. O fato de o trabalhador exercer suas atividades em ambientes insalubres 

é suficiente para gerar direito à aposentadoria especial. 

II. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT: laudo técnico pericial emi-

tido por determinação da Justiça do Trabalho, laudos emitidos pela FUN-

DACENTRO, laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho, laudos individu-

ais acompanhados de autorização escrita da empresa, para efetuar levan-

tamento quando o responsável técnico não for seu empregado. 

III. O LTCAT poderá ser assinado pelo Técnico de Segurança do Trabalho. 

IV. A prestação de informações falsas no PPP constituí crime de falsidade 

ideológica nos termos do artigo 229 do Código Penal. 

 

Está CORRETO apenas os que se afirma em: 

 

(A) I e II. 

(B) I, II e IV. 

(C) II e IV. 

(D) II, III e IV. 
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QUESTÃO 28  

 

Analise as seguintes afirmativas: 

 

I. Não é devido o pagamento do adicional de periculosidade nas atividades 

ou operações no sistema elétrico de consumo em instalações ou equipa-

mentos elétricos desenergizados e liberados para o trabalho, sem possi-

bilidade de energização acidental, conforme estabelece a NR 10. 

II. Não são consideradas perigosas as atividades desenvolvidas em áreas 

que utilizam equipamentos móveis de Raio X para diagnóstico médico, tais 

como: emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação, 

leitos de internação. 

III. É de responsabilidade do empregador a caracterização ou descaracteri-

zação da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do 

Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

IV. É considerado líquido inflamável, para efeito da caracterização da pericu-

losidade, aquele que possua ponto de fulgor menor de 70o. 

 

Está CORRETO apenas os que se afirma em: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) I e III. 

(D) II e III. 

 

QUESTÃO 29  

 

Um trabalhador com jornada de trabalho de 8 horas fica exposto durante 3 horas 

a nível de ruído de 90 dB(A), 0,5 horas a nível de ruído de 100 dB(A) e 2,5 horas 

a nível de ruído de 85 dB(A) e o restante da jornada de trabalho a 80 dB(A). 

Sendo o limite de tolerância para 100 dB(A) de 1 hora, 90 dB(A) de 4 horas, e 

85 dB(A) de 8 horas, pode-se afirmar que o Efeito Combinado é igual a  

 

(A) 1,46 

(B) 1,50 

(C) 1,56 

(D) 2,00 
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QUESTÃO 30  

 

NÃO é correto o que se afirma em:  

 

(A) A aposentadoria especial decorrente da exposição ao ruído após 25 anos de 

trabalho é conferida nas seguintes intensidades: até 05/03/1997, acima de 

80 dB; de 06/03/1997 a 18/11/2003, acima de 90 dB; e a partir de 19/11/2003, 

acima de 85 dB. 

(B) As medidas de proteção devem seguir a ordem de prioridade estabelecida na 

NR 09: proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização 

do trabalho e utilização de RPI. 

(C) O trabalhador exposto a nível equivalente de ruído superior a 85 dB(A), mesmo 

com uso de protetor auricular, tem a aposentadoria especial reconhecida pelo 

INSS no âmbito administrativo. 

(D) Para temperaturas anormais, é necessário exposição a fontes artificiais para 

gerar direito à aposentadoria especial. 

 

 

QUESTÃO 31  

 

Os processos de combustão, embora complexos, eram representados por um tri-

angulo em que cada um dos lados representava um dos fatores essenciais para 

deflagração do fogo: combustível, comburente e calor. Essa representação foi 

aceita durante muito tempo, embora fenômenos anômalos ocorriam e não podiam 

ser explicados com base no triângulo do fogo. Dessa forma, foi incluído um quarto 

fator, conhecido como reação em cadeia.  

Com base no relato acima, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) O incêndio de classe C é de superfície e o extintor indicado é o de gás carbô-

nico. 

(B) Os líquidos inflamáveis devem ser armazenados no limite superior de explosi-

vidade. 

(C) Os metais pirofóricos necessitam de uma fonte de ignição (chama aberta) para 

que se inicie a queima. 

(D) Quando o combustível é sólido ou líquido, é necessário o fornecimento prévio 

de energia térmica para levá-los ao estado de vapor. 



 27 

QUESTÃO 32  

 
Analise as seguintes afirmativas: 
 

I. O ponto de fulgor é a temperatura mínima com que se aquece uma subs-

tância; ela emite vapor e, na presença de uma fonte de ignição, pega fogo, 

mas não continua. 

II. A temperatura de combustão é aquela em que aquecemos uma substância 

e ela pega fogo espontaneamente, sem a presença da fonte de ignição. 

III. Na reação em cadeia, ocorre a formação de frações químicas instáveis e 

temporárias, denominadas radicais livres, o que caracteriza o tetraedro do 

fogo. 

IV. Magnésio, titânio e zircônio são elementos pirofóricos. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
 

 

(A) II, III e IV. 

(B) I, III e IV. 

(C) I e III. 

(D) I e II. 

 

 

QUESTÃO 33  

 
É CORRETO afirmar: 

 

(A) A coleta de poeira total deve ser feita usando ciclone. 

(B) A melhor forma de controle a poeiras é através de ventilação diluidora. 

(C) A poeira respirável possui diâmetro da partícula entre 0,5 e 10 micrômetros. 

(D) Teor de sílica livre menor que 1% caracteriza poeira silicótica com sérios riscos 

à saúde. 
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QUESTÃO 34  

 
NÃO está correto o que se afirma em: 

 

(A) A avaliação da exposição ocupacional à vibração deve ser feita apenas utili-

zando sistema de medição que permita a determinação da aceleração resul-

tante da exposição normalizada (AREN). 

(B) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabeleci-

mento, sob a responsabilidade do empregador com a participação dos traba-

lhadores. 

(C) No anexo 11 da NR 15, as substâncias não assinaladas com o valor teto, de-

vem ter o Valor Máximo calculado multiplicando-se o Limite de Tolerância pelo 

Fator de Desvio. 

(D) Para substâncias asfixiantes simples, se o teor de oxigênio no ar for inferior a 

18%, caracteriza a condição de risco grave iminente.  

 

 

 

QUESTÃO 35  

 

Foi avaliada a exposição ao calor, registando-se os seguintes resultados: 

 

Tbn = 23oC, Tbs = 30oC e Tg = 40oC 

 

No posto de trabalho, não há incidência de carga solar r, o forneiro permanece 

durante a jornada de trabalho no mesmo ambiente, sendo sua atividade conside-

rada pesada. 

O IBUTG a que está exposto o forneiro será de: 

 

(A) 24,9 

(B) 25,4 

(C) 27,1 

(D) 28,1 
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QUESTÃO 36  

 
Considere o resultado do cálculo do IBUTG da questão anterior e a tabela de limi-

tes de tolerância a seguir. 

 

 
É CORRETO afirmar: 

 

(A) Será permitido trabalho contínuo. 

(B) Serão permitidos 15 minutos de trabalho com 45 minutos de descanso. 

(C) Serão permitidos 30 minutos de trabalho com 30 minutos de descanso. 

(D) Serão permitidos 45 minutos de trabalho e 15 minutos de descanso. 

 

 

QUESTÃO 37  

 

O PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais segundo a NR 09 deve 

incluir as seguintes etapas, EXCETO: 

 

(A) avaliar os riscos e a exposição dos trabalhadores. 

(B) caracterizar as atividades insalubres e perigosas. 

(C) elaborar a antecipação e reconhecimento dos riscos. 

(D) monitorar a exposição aos riscos, fazendo registros e divulgando os dados. 
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QUESTÃO 38  

 
Foi avaliada a concentração de poeira respirável, encontrando-se os seguintes re-

sultados: 

 

Massa da amostra = 0,5 mg 

Tempo de amostragem: 5 horas 

Vazão da bomba: 1,5 l/min 

% de quartzo= 1,5 % 

 

L.T.= 
8

% 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑧𝑜+2
𝑚𝑔/𝑚3 

 

Pode-se afirmar que 

 

(A) a concentração de poeira foi igual a 2,1 mg/m3. 

(B) a concentração de poeira foi igual a 2,2 mg/m3. 

(C) o limite de tolerância foi superior a 2,2 mg/m3. 

(D) o limite de tolerância não foi ultrapassado. 

 

 

QUESTÃO 39  

 
Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) As empresas com mais de 25 até 50 empregados, enquadradas nos graus de 

risco 1 e 2, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador em 

decorrência de negociação coletiva. 

(B) O exame médico admissional deverá ser realizado assim que o trabalhador 

assumir suas atividades. 

(C) O médico coordenador sempre deve ser empregado da empresa. 

(D) Toda empresa deve elaborar o relatório anual do PCMSO. 
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QUESTÃO 40  

 
Foi avaliada a concentração de amônia, registrando-se os seguintes resultados: 

 

20ppm, 25ppm, 28ppm, 15ppm, 12ppm, 28ppm, 20ppm,10ppm,15ppm, 20ppm. 

 

Sendo o Limite de Tolerância igual a 20ppm e o Fator de desvio igual a 1,5, pode-

mos afirmar que 

 

I. O Valor Máximo Permitido não foi ultrapassado. 

II. O Nível de Ação foi ultrapassado. 

III. O limite de tolerância não foi ultrapassado. 

IV. Foi caracterizada a insalubridade. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, III e IV. 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 

 

QUESTÃO 41  

 

É CORRETO afirmar que 

 

(A) a linha americana da Ergonomia privilegia a organização do trabalho baseada 

no estudo da interrelação entre o homem e o trabalho, observando como o 

homem “sente” e “experimenta o trabalho”. 

(B) no estudo antropométrico, o Projeto para faixa da população é usado para 

atender a pessoas situadas nos extremos: muito altas ou muito baixas. 

(C) os objetos e os espaços de trabalho devem ser projetados para atender a, pelo 

menos, 75% da população de trabalhadores. 

(D) uma das características psicofisiológicas do ser humano é que ele prefere es-

colher livremente sua postura, dependendo das exigências da tarefa e do es-

tado do seu meio interno. 
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QUESTÃO 42  

 

Analise as afirmativas com relação à organização do trabalho: 

 

I. Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho, para efeito de re-

muneração e vantagens de qualquer espécie, deve levar em consideração 

as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. 

II. A participação em quaisquer modalidades de atividade física, quando ado-

tadas pela empresa, não é obrigatória, e a recusa do trabalhador em pra-

ticá-la não poderá ser utilizada para efeito de qualquer punição. 

III. Nos locais de trabalho, deve ser permitida a alternância de postura pelo 

trabalhador, de acordo com suas conveniências e necessidades. 

IV. Nas atividades de entrada de dados, deve haver, no mínimo, uma pausa 

de 10 (dez) minutos para cada 50 (cinquenta) minutos trabalhados, não 

deduzidos da jornada normal de trabalho. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

 

QUESTÃO 43  

 

O Método NIOSH foi desenvolvido para reduzir a ocorrência de lombalgias relaci-

onadas ao levantamento manual de carga. Esse método estabeleceu as seguintes 

premissas, EXCETO: 

 

(A) A compressão no disco L5-S1 da coluna vertebral que pode ser suportada nor-

malmente é de 3.400 Newtons. 

(B) Em situação de trabalho, o peso que uma pessoa pode levantar, sem risco de 

lesão, é 23 quilos. 

(C) O Método não leva em conta o risco potencial associado aos efeitos cumulati-

vos dos levantamentos repetitivos. 

(D) Permite avaliar as situações em que o levantamento da carga é feito apenas 

com uma das mãos. 
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QUESTÃO 44  

 
Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) A adoção de prêmios por produção não interfere no ritmo de trabalho e nem 

tem repercussões negativas nas atividades do trabalhador. 

(B) A NR 17 estabelece como conforto acústico níveis de ruído abaixo de 65 dB(A) 

para atividades executadas e que exijam solicitação intelectual e atenção 

constante. 

(C) No Método NIOSH, o Índice de Levantamento de Peso (IL) até 2 tem mínima 

chance de ocasionar lesão ao trabalhador. 

(D) Nos serviços de processamento eletrônico, o número de toques por hora tra-

balhada não deve ultrapassar a 10.000. 

 

 

 

QUESTÃO 45  

 

A Lei 8.213/91 conceitua acidente do trabalho e apresenta as exigências para con-

cessão de benefícios por acidentes e doenças do trabalho. Segundo esse disposi-

tivo legal, 

 

(A) o acidente de trajeto é aquele que ocorre no percurso da residência para o 

local de trabalho ou deste para aquela, desde que o trabalhador esteja sendo 

transportado em veículo da empresa ou veículo próprio. 

(B) o acidente do trabalho deve ser comunicado à Previdência Social até o pri-

meiro dia útil após a ocorrência, em formulário denominado Comunicação de 

Acidentes do Trabalho (CAT). 

(C) o ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou compa-

nheiro de trabalho, no local e horário de trabalho, não é considerado como 

acidente de trabalho. 

(D) o benefício Auxílio Acidente não pode ser transformado em Aposentadoria por 

Invalidez. 
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QUESTÃO 46  

 
Analise as seguintes afirmativas: 

 

I. A OHSAS- 18001 define como risco, fonte ou situação com potencial para 

provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano 

ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes. 

II. A OHSAS -18001 define como incidente, o evento que deu origem a um 

acidente ou que tinha o potencial de levar a um acidente.  

III. Os especialistas destacam três grupos de desvios que estão relacionados 

às causas dos acidentes: Pessoal, Organizacional e Operacional. 

IV. A Política de Segurança e Saúde no Trabalho nas empresas deve ser ela-

borada e autorizada pelo SESMT. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

 

QUESTÃO 47  

 
É INCORRETO afirmar: 

 

(A) A teoria das múltiplas causas sugere que o acidente resulta da complexa inte-

ração de inúmeras causas ou eventos causais. 

(B) Frank Bird, nos anos 60, estabeleceu a relação entre custo segurado (direto) 

e não segurado (indireto) dos acidentes, tendo encontrado uma proporção de 

4 dólares de custo indireto para cada dólar gasto com custo direto. 

(C) O fator pessoal de insegurança como causa de acidente está ligado a proble-

mas pessoais do trabalhador. 

(D) Willie Hammer, estudioso das causas de acidentes, dizia: “As atividades admi-

nistrativas são muito importantes, mas existem problemas técnicos que devem 

obrigatoriamente ter soluções técnicas”. 
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QUESTÃO 48  

 
É CORRETO afirmar: 

 

(A) A Taxa de Gravidade dos Acidentes não leva em consideração o número de 

acidentes ocorridos no mês. 

(B) Acidente com afastamento inferior a 15 dias é considerado como sem perda 

de tempo. 

(C) Os acidentes sem perda de tempo entram no cálculo da Taxa de Frequência. 

(D) Os dias debitados são computados apenas para lesões com incapacidade total 

permanente. 

 

 

 

QUESTÃO 49  

 
A NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais es-

tabelece: 

 

I. Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser 

habilitados e só poderão dirigir se, durante o horário de trabalho, portarem 

um cartão de identificação, com nome e fotografia, em lugar visível. 

II. A distância máxima para transporte manual de um saco é de 60 metros. 

III. É permitido o transporte manual de sacos em pranchas sobre vãos até o 

limite de 2 metros. 

IV.  O peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de 

carga calculada para o piso. 

 

Estão CORRETOS os itens: 

 

(A) I e IV, apenas. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) II, III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 50  

 
No transporte de produtos químicos perigosos, deve-se observar, EXCETO: 

 

(A) Durante o transporte da carga tanto de container quanto carga solta, todo veí-

culo deve ser devidamente identificado com rótulos de risco e painéis de se-

gurança retangulares de cor laranja, contendo o número ONU e o número de 

risco do produto transportado. 

(B) O condutor do veículo que estará transportando as substâncias perigosas ne-

cessita, obrigatoriamente, estar portando kit segurança e ser capacitado atra-

vés do curso MOPP, além de estar de posse da documentação que comprove 

estar apto para fazer esse tipo de transporte. 

(C) Os equipamentos destinados ao transporte e à distribuição de gás cloro lique-

feito não podem ter o uso alternado com qualquer outro produto. 

(D) Os produtos químicos perigosos podem ser transportados em camionetes ou 

caminhões, desde que estejam bem acondicionados e o motorista esteja de 

posse da FISPQ. 

 

 

  



 37 

 

 
 
  



 38 

 
  



 39 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

COPASA  

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS S/A 
EDITAL 017/2018 

 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

01   11   21  
 

31  
 

41  

02   12   22  
 

32  
 

42  

03   13   23  
 

33  
 

43  

04   14   24  
 

34  
 

44  

05   15   25  
 

35  
 

45  

06   16   26  
 

36  
 

46  

07   17   27  
 

37  
 

47  

08   18   28  
 

38  
 

48  

09   19   29  
 

39  
 

49  

10   20   30  
 

40  
 

50  

 
 



 40 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 


