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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DO CARTÃO-RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2016  
 

 
 

Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação e 
20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 40 questões do tipo múltipla esco-
lha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa corre-
ta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine e date, no verso, o Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 3 (três) horas.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Blumenau, 22 de maio de 2016.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

 
Leia o texto com atenção para responder às questões de 1 a 10. 
Os parágrafos foram numerados de 1 a 18. 
 

A GUERRA DOS MAUS E DOS BONS 
 
1 Por que será que o mal vence (ou parece vencer) o bem? 
2 Se o bem é tão bom, por que o mal, que é mau, vive acuando o bem? 
3 Se o bem causa prazer e o mal causa dor, ansiedade, pânico, horror e morte, por que os seres humanos 

não derrotam o mal com o bem? 
4 Lembro-me de ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel sobre o mal que os bons fazem. Era algo in-

trigante e me assustei quando li isso a primeira vez. Então, alguém com as melhores intenções pode desencadear 
dramas e tragédias? O inferno está mesmo cheio de boas intenções? 

5 Quando foi que o bem ganhou uma guerra? 
6 Essa já é uma pergunta insidiosa, pois quem se mete numa guerra para lutar tem que sangrar e matar, e 

isso é o mal em sua forma mais dura. Foi assim nas Cruzadas, foi assim na Inquisição, foi assim nas guerras de 
independência, foi assim nos conflitos contra o nazismo e outros totalitarismos. O guerrilheiro vem com aquele 
papo de Guevara, de que tem que matar sem perder a ternura; tem gente que acha isso bonito, desde que seja 
ele a exercer a “ternura” sobre outros. 

7 Sim, tem o caso de Gandhi, que moveu guerra pacífica contra o violento e opressor império britânico e 
ganhou. Isso nos dá algum alento. Mas por que será que o mal vence (ou parece vencer), como atestam diaria-
mente os jornais? 

8 Cabisbaixo, sussurro para mim mesmo: essa é uma luta desigual. 
9 É aí a raiz do problema. A luta entre bem e mal é uma luta desigual, repito. O bem não pode, não deve 

usar as armas do mal e está eticamente impedido de fazê-lo. Se o bem usar as armas do mal, transforma-se em 
mal. Sim, há o caso da “legítima defesa”, a hora em que o instinto de vida se sobrepõe ao instinto de morte. Isso 
tanto no plano pessoal quanto nas guerras de resistência. Mas aí, o mal e o bem de novo se misturaram. 

10 E como se misturam! Então, não há uma porção de registros históricos da luta entre o bem e o bem? Um 
bem que se julga mais bem que o outro bem e que se julga tão mais bem que o outro bem que, para ele, o outro 
bem é o mal. 

11 Salomão asseverou e Freud confirmou. “O homem é mau desde a sua meninice”. Que fazer? Ambos 
eram sábios. E nós? 

12 Há males que vêm para o bem? Há. Dizem. Então, nesse caso, o mal é um bem, logo o mal não é tão 
mau assim. 

13 Posso combater o mal só com as armas do bem? 
14 Se subirmos os morros e conversarmos franciscanamente com o tráfico, como vai ser? Talvez facilite se 

eu subir o morro levando saúde, escolas, moradia e outras formas de bem. Acredito até que a maioria da popula-
ção agradeça, feliz, e volte a acreditar no bem. Mas haverá sempre alguém, um núcleo que faz do mal o seu modo 
de vida. Talvez não somente porque tais pessoas sejam de natureza perversa, mas porque o mal produz resulta-
dos mais rápidos. Na corrida entre o bem e o mal, o bem é a tartaruga e o mal é Aquiles. Mas, quem sabe, haja 
alguma esperança, já que na Grécia um filósofo andou dizendo que Aquiles não alcançará jamais a tartaruga... 

15 É uma aposta ou um simples paradoxo de Zenão?* 
16 O que é o mal para mim é o mal para você? Bem ou mal, somos todos bons e maus. 
17 Bem, não sei se fiz bem em começar este texto. E como não há mal que sempre dure, fico por aqui. 
18 Ainda bem. 

(SANT’ANNA, Affonso Romano de.  Estado de Minas ─ Cultura ─ 22/7/2007. Adaptado.) 

* Zenão (séc. V a.C.): Filósofo grego, criador da dialética. Inventou uma parábola em que, numa corrida, caso a 
tartaruga saísse na frente, Aquiles jamais a alcançaria, pelo simples fato de que não existe movimento e nem 
tempo ─ o que traz em si a eterna contradição. 
 
 
1- Entre as alternativas abaixo, assinale o período em que a conjunção “se” introduz ideia de causa à oração 

subordinada que funciona como ponto de partida de um raciocínio: 
(A)  “Bem, não sei se fiz bem em começar este texto.” (penúltimo parágrafo) 
(B) “Talvez facilite se eu subir o morro levando saúde, escolas, moradia e outras formas de bem.” (14º pará-

grafo) 
(C) “Se o bem usar as armas do mal, transforma-se em mal.” (9º parágrafo) 
(D) “Mas aí, o mal e o bem de novo se misturaram.” (9º parágrafo) 
(E) “Se o bem causa prazer e o mal causa dor, ansiedade, pânico, horror e morte, por que os seres humanos 

não derrotam o mal com o bem?” (3º parágrafo) 
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2- Diante de cada afirmativa, escreva V, para a que for verdadeira, e F, para a falsa: 
 

( ) O período “Acredito até que a maioria da população agradeça, feliz, e volte a acreditar no bem.” (14º 
parágrafo) é composto por subordinação. 

( ) Na última linha do 6º parágrafo, as aspas são usadas para pôr em evidência a palavra “ternura”,  em-
pregada em sentido figurado. 

( ) A voz passiva é utilizada em: “O bem não pode, não deve usar as armas do mal [...]”. (9º parágrafo) 
( ) A concordância verbal está correta em ambos os casos: Havia pessoas de natureza perversa em nos-

so meio./ Haviam pessoas de natureza perversa em nosso meio. 
( ) Acentuam-se graficamente os vocábulos paroxítonos terminados em ditongo crescente, seguido ou não 

de “s”. Exemplos: tragédias, independência, império, sábios, núcleo, Grécia. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) V – V – F – F – V. 
(B) F – V – F – F – V. 
(C) F – F – V – F – F. 
(D) V – F – V – F – V. 
(E) F – V – V – F – F. 

 
3- Tendo como base o texto “A Guerra dos Maus e dos Bons”, analise as afirmativas abaixo e identifique as cor-

retas: 
 

I- No final do período “O bem não pode, não deve usar as armas do mal e está eticamente impedido de fazê-
lo.” (9º parágrafo), também é correto usar a próclise: “impedido de o fazer”. 

II- Em “Um bem que se julga mais bem que o outro bem [...]” (10º parágrafo), “se” é um pronome reflexivo. 
III- No texto, o autor utilizou um poderoso recurso de estilo e de semântica: procurou aproximar palavras ou 

expressões de sentido contrário as quais ajudam a dar forma ao que ele quer dizer.  
IV- Ambos os acentos graves (indicativos de crase) estão corretos em: A capacidade de praticar maldades é 

tão grande quanto à de se meter nelas, mas são raras às vezes que o mal satisfaz. 
V- No período “Sim, tem o caso de Gandhi, que moveu guerra pacífica contra o violento e opressor império 

britânico e ganhou.” (7º parágrafo), há 3 substantivos e 4 adjetivos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 
4- As alternativas a seguir apresentam sinônimos de alguns vocábulos do texto. Sabendo que o sentido de uma 

palavra depende, em parte, de seu contexto, sinônimo adequado (ou correto) é aquele que pode substituir o 
termo original (no texto) com o menor desvio semântico possível. Ao contrário do termo inadequado (ou incor-
reto).  
Escreva “V” para a(s) alternativa(s) totalmente verdadeira(s), e “F” para a(s) alternativa(s) que contém(êm) er-
ro:  

 
( ) Para “acuando” (2º parágrafo) e “intrigante” (4º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “intimidan-

do” e “interessante”. 
( ) Para “desencadear” (4º parágrafo) e “insidiosa” (6º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “pro-

vocar” e “enganosa”. 
( ) Para “cabisbaixo” (8º parágrafo) e “instinto” (9º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “indignado” 

e “capacidade vital”. 
( ) Para “asseverou” e “meninice” (ambos do 6º parágrafo), são sinônimos, respectivamente, “afirmou” e 

“bobice”. 
( ) Para “franciscanamente” (14º parágrafo)  e “paradoxo” (15º parágrafo), são sinônimos, respectivamen-

te, “humildemente” e “contradição”. 
 
A alternativa que apresenta a sequência correta é: 
(A) F – V – F – V – F. 
(B) F – V – V – F – V. 
(C) V – F – F – F – V. 
(D) V – V – F – F – V. 
(E) V – V – V – F – F. 
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5- De acordo com o texto “A Guerra dos Maus e dos Bons”, analise as afirmativas abaixo e identifique as corre-
tas: 

 

I- Usa-se o ponto de interrogação no fim de uma palavra, frase ou oração, para indicar perguntas diretas e 
indiretas. 

II- A construção do texto se baseia tão somente em frases e orações interrogativas diretas que fazem refletir. 
O autor lança questionamentos para o leitor, para si mesmo, para todos nós. 

III- Propositadamente, algumas perguntas ficam pendentes, outras o autor responde (ou tenta responder). Ele 
cria uma atmosfera de dúvida e tensão, prevendo a discussão de um tema universal: a luta entre o bem e 
o mal.  

IV- O autor cria um canal aberto com o leitor, que é estimulado a interagir, a expressar indignação e surpresa, 
é levado a questionar-se e a tomar posição. 

V- Na interrogação “Então, não há uma porção de registros históricos da luta entre o bem e o bem?”, o que é 
enunciado de forma negativa admite uma resposta afirmativa. 

 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 

 
6- Levando em conta a regência do verbo “lembrar” em “Lembro-me de ter lido, há muito, um texto de Bertrand 

Russel [...]” (início do 4º parágrafo), outra construção com o verbo “lembrar” está correta na seguinte alternati-
va: 
(A) Lembro de ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(B) Lembro-me ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(C) Eu lembro de ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(D) Lembro ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 
(E) Eu me lembro ter lido, há muito, um texto de Bertrand Russel. 

 
7- Tendo em vista o raciocínio desenvolvido no texto, a pergunta “Quando foi que o bem ganhou uma guerra?” 

(5º parágrafo) é considerada capciosa ou insidiosa porque teria a seguinte resposta (assinale a alternativa cor-
reta): 
(A) Jamais ganhou: porque os seres humanos não derrotam o mal com o bem. 
(B) Depende: se o que vale é a intenção, o bem terá vencido usando “as armas do mal”, justificando, assim, “o 

mal que os bons fazem”. 
(C) Sempre ganha: desde que não se perca a ternura, vale matar em nome de um ideal. 
(D) Nunca: se numa guerra a gente “tem que sangrar e matar”, quem ganhar terá deixado de ser bom. 
(E) Quase nunca: observa-se que o mal sempre vence, conforme “atestam diariamente os jornais”. 

 
8- Releia este trecho do 14º parágrafo de “A Guerra dos Maus e dos Bons”: 

“Mas haverá sempre alguém, um núcleo que faz do mal o seu modo de vida. Talvez não somente porque tais 
pessoas sejam de natureza perversa, mas porque o mal produz resultados mais rápidos. Na corrida entre o 
bem e o mal, o bem é a tartaruga e o mal é Aquiles. Mas, quem sabe, haja alguma esperança, já que na Gré-
cia um filósofo andou dizendo que Aquiles não alcançará jamais a tartaruga...” 
A interpretação correta para o trecho acima é: 
(A) Sempre há esperança, porque o bem deverá lançar mão de Aquiles para vencer o mal, assim disse o filó-

sofo. 
(B) A população tem consciência de que sempre alguém faz do mal o seu modo de vida. Pode ser que haja 

(ou não) esperança na vitória do bem. 
(C) Apesar de o mal produzir resultados mais rápidos, o bem levará vantagem sobre o mal, e este nunca al-

cançará aquele ─ pelo menos em tese. 
(D) As pessoas têm natureza perversa, o mal produz resultados mais rápidos e é mais forte. Mas não há mal 

que sempre dure... 
(E) Não se pode prever o resultado da disputa entre o bem e o mal. Mesmo que a população tenha esperança 

de que o bem prevaleça, haverá sempre um núcleo do mal por perto. 
 
9- Em relação ao propósito do texto, o autor (assinale a alternativa correta): 

(A) Utiliza jogos de palavras e ideias contrastantes que mais delimitam do que esclarecem os conceitos de 
bem e mal. 

(B) Enfatiza a sua esperança no bem, enquanto busca alternativas para vencer o mal na sociedade. 
(C) Busca relativizar os conceitos de bem e mal, negando-lhes o caráter absoluto ou independente. 
(D) Lança muitas interrogações, pois está tomado por dilemas e não tem respostas nem saída. 
(E) Faz um contínuo questionamento de atitudes e comportamentos, analisando os fatos e as escolhas, classi-

ficando-as em dois extremos: bem e mal. 
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10- Entre as alternativas abaixo, escolha o par de orações em que o verbo “ter” é impessoal e em que o verbo “ter” 
forma locução verbal com sentido de obrigatoriedade respectivamente: 
(A)  “Sim, tem o caso de Gandhi [...]” (7º parágrafo)/ “Lembro-me de ter lido, há muito, um texto de Bertrand 

Russel [...]”(4º parágrafo) 
(B) “[...] de que tem que matar sem perder a ternura; tem gente que acha isso bonito [...]” (6º parágrafo) 
(C) “Sim, tem o caso de Gandhi” (7ºparágrafo)/ [...] “tem gente que acha isso bonito [...]” (6º parágrafo) 
(D) “[...] tem gente que acha isso bonito [...]”/ “[...] quem se mete numa guerra para lutar tem que sangrar e 

matar [...]” (6º parágrafo) 
(E) “[...] de que tem que matar sem perder a ternura [...]”/ “[...] quem se mete numa guerra para lutar tem que 

sangrar e matar [...]” (6º parágrafo) 
 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS  E  LEGISLAÇÃO 

 

 
11- Com base na Lei Orgânica Municipal de Blumenau, analise as competências do Município relacionadas 

ao esporte e identifique a(s) correta(s): 
 

I- É dever do Município incentivar práticas desportivas formais e não formais, como direito de todos. 
II- É dever do Município programar e orientar  as entidades desportivas dirigentes e associações quanto ao 

seu planejamento, sua organização e seu funcionamento. 
III- É dever do Município apoiar a promoção prioritária do desporto educacional, excluído qualquer caso de 

desporto de alto rendimento. 
IV- É dever do Município incentivar as manifestações desportivas de tradição local. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas I e III são competências do Município de Blumenau.  
(B) Apenas I, II e III são competências do Município de Blumenau. 
(C) Apenas I e IV são competências do Município de Blumenau. 
(D) Apenas IV é competência do Município de Blumenau. 
(E) Apenas II é competência do Município de Blumenau. 

 
12- Analise as afirmativas sobre a Política Norteadora dos Planos de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, suas 

Autarquias e Fundações do Município de Blumenau e identifique as corretas: 
 

I- Está fundada nos princípios de flexibilidade e maximização da realização do potencial individual do servi-
dor. 

II- Tem por objetivos efetivar a valorização dos servidores e criar as condições para o desenvolvimento de 
um clima de competição e descoberta de talentos no serviço público municipal. 

III- Prevê motivar e encorajar o servidor na exploração de sua capacidade em busca de maior conhecimento e 
desenvolvimento profissional. 

IV- Proporciona aos servidores pleno conhecimento das oportunidades de acesso na carreira. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
13- A respeito do transporte hidroviário no Brasil, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O transporte hidroviário no Brasil é regulado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). 
II- O transporte hidroviário no Brasil é dividido em fluvial e marítimo. O transporte marítimo destaca-se como 

o mais importante. 
III- As hidrovias de interior são rios, lagos e lagoas os quais receberam infraestruturas especiais, como eclu-

sas, barragens, canais e outros, tornando-os navegáveis. 
IV- As principais hidrovias do país são: Amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraná-Tietê, Paraguai e São Fran-

cisco. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
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14- A respeito dos direitos e vantagens do servidor público, assinale a alternativa correta: 
(A) Vantagem temporária é aquela percebida pelo servidor em caráter transitório, que se incorpora à remune-

ração do servidor e se estende na aposentadoria, em todo e qualquer caso. 
(B) Casos de faltas injustificadas sucessivas não são computados para efeito de desconto. 
(C) Ajuda de custo refere-se à compensação de quaisquer despesas de viagem e instalação, mesmo que por 

período inferior a oito dias. 
(D) Auxílio-cultura é concedido ao servidor nas condições estabelecidas em lei específica. 
(E) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo ou de comissão estabelecido em lei, acrescido das vanta-

gens pecuniárias pagas em caráter permanente e temporário. 
 
15- Em relação a Blumenau, analise as afirmativas que seguem e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Os produtos de Blumenau, tais como artigos de cama, mesa e banho, malhas, porcelanas e cristais, são 
apreciados no Brasil e no exterior. 

II- A vocação para a atividade industrial remonta à época da Colônia fundada por Dr. Blumenau.  
III- Em Blumenau, o apego às tradições e à cultura dos antepassados impulsionou o surgimento de um novo 

mercado: a produção de cervejas artesanais. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 
16- Considerando as atividades desenvolvidas pela UNESCO no Brasil para a proteção e conservação do patri-

mônio natural e cultural brasileiro, assinale a alternativa que se refere a sítios do patrimônio cultural ou natural 
brasileiros declarados "Patrimônio Mundial", nos últimos 16 anos: 
(A) Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, e Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal. 
(B) Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, e Parque Nacional de Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Paraná. 
(C) Ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, e Parque Nacional de São Joaquim, Santa Catari-

na. 
(D) Centro Histórico de São Luiz do Maranhão e Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. 
(E) Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas, Goiás, e Ilhas Atlânticas Brasileiras: Reservas de 

Fernando de Noronha, Pernambuco, e Atol das Rocas, Rio Grande do Norte.  
 
17- O preço das commodities apresenta elevada volatilidade no mercado internacional. Ao encontro disso, países 

que apresentam elevada dependência da extração de recursos minerais comprometem seu desenvolvimento 
econômico. Em relação a esse tema, no que compete ao minério de ferro, afirma-se: 

 
I- A partir de 2013, houve uma desaceleração nessa demanda. Um dos impactos percebidos foi a redução 

da arrecadação de royalties por parte das cidades mineradoras brasileiras.  
II- O minério de ferro é o sétimo produto de exportação brasileiro. 
III- A Serra dos Carajás é considerada a maior jazida de minério de ferro do mundo. 
IV- A desaceleração da economia capitalista da China tem ligação com a recente desvalorização do minério 

de ferro brasileiro. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
18- Assinale a alternativa que indica o geógrafo brasileiro que recebeu o Prêmio Vautrim Lud. Considerado “o No-

bel da Geografia”, foi também agraciado com inúmeras honrarias, títulos e medalhas e morreu aos 75 anos, 
legando obras e atividades que foram um marco nos estudos geográficos no Brasil: 
(A) Anísio Texeira. 
(B) Euryclides Zerbini. 
(C) Milton Santos. 
(D) Paulo Freire. 
(E) Darcy Ribeiro. 
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19- O patrimônio cultural brasileiro é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individual-
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos forma-
dores da sociedade brasileira. Isso posto, analise os bens abaixo e identifique os que estão incluídos no patri-
mônio cultural brasileiro:  

 
I- Os modos de criar, fazer e viver. 
II- As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
III- As obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços destinados às manifestações artís-

tico-culturais. 
IV- Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, eco-

lógico e científico. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
20- A equação engajamento da população e a capacitação de profissionais da saúde têm resultado em bons índi-

ces quando o assunto é doação de órgãos e tecidos (WENZEL, 2015). Acerca dessa temática, analise as afir-
mativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa: 

 
( ) No cenário da doação de órgãos e tecidos, o Brasil se destaca no contexto mundial, principalmente por 

ter o maior sistema público de transplantes do mundo.  
( ) No campo dos transplantes de órgãos, apenas 20% dos procedimentos são realizados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS).  
( ) O Brasil alcançou, no primeiro semestre de 2015, a maior porcentagem de aceitação familiar para doa-

ção de órgãos, superando os demais países da América Latina.  
( ) Considerando-se o decênio 2004-2014, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu mais de 

60%.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – V – V – F. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – F – V – V. 
(D) F – F – V – V. 
(E) V – F – F – V.  

 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 

 
21- Com base na NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), considera-se  nível de ação o valor acima 

do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a 
agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Nesse sentido, deverão ser objeto de controle siste-
mático para agentes químicos e ruídos:  
(A) A metade dos valores previstos como limite na NR-15 ou, na ausência destes, os valores limites de expo-

sição ocupacional adotados pela ACGIH e, para ruídos, a dose de 0,5. 
(B) A metade dos valores previstos como limite na NR-15 e, para ruídos, a dose de 0,5.  
(C) 60% dos valores previstos como limite na NR-15 e, para ruídos, a dose igual a 1,0. 
(D) Os valores previstos como limite na NR-15 e, para ruídos, a dose de 1,0. 
(E) Valores superiores aos previstos como limite na NR-15 e, para ruídos, a dose superior a 1,0. 

 
22- Para efeito da NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), são considerados riscos ambientais 

quais agentes presentes no ambiente de trabalho? 
(A) Agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. 
(B) Agentes físicos, químicos, biológicos e de acidentes. 
(C) Agentes físicos, químicos e biológicos. 
(D) Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 
(E) Agentes físicos, químicos e de acidentes. 
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23- O registro dos dados estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimen-
to do PPRA deverá ser mantido pelo empregador por um período mínimo de:  
(A) 5 anos. 
(B) 10 anos. 
(C) 25 anos. 
(D) Até a renovação do programa. 
(E) 20 anos. 

 
24- Como se define um acidente do trabalho com afastamento? 

(A) É aquele em que o acidentado fica impossibilitado de trabalhar no dia seguinte ao acidente. 
(B) É aquele em que o acidentado é obrigado a se afastar do local de trabalho para tratamento só retornando 

as suas funções no dia seguinte ao acidente. 
(C) É aquele em que o acidentado fica em tratamento por menos de 15 dias, sem comparecer ao local de tra-

balho. 
(D) É aquele em que o acidentado fica com uma incapacidade permanente. 
(E) É aquele em que o acidentado fica em tratamento por mais de 15 dias, sem comparecer ao local de traba-

lho. 
 
25- A Norma Regulamentadora 1 – NR-1 (Disposições Gerais), em seu item 1.6 b, assim define empregado: 

(A) A pessoa física que presta serviço de natureza não eventual com vínculo CLT a empregador, sob depen-
dência deste e mediante salário. 

(B) A pessoa física que presta serviço de natureza eventual a empresa ou pessoa física, mediante salário. 
(C) A pessoa física que presta serviço de natureza eventual a empregador, sob dependência deste e mediante 

salário. 
(D) A pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e me-

diante salário. 
(E) A pessoa física que presta serviço de natureza eventual a empresa ou pessoa física, com qualquer vínculo 

contratual. 
 
26- Na Seção III, do Capítulo V, do Título II da CLT, encontramos o embasamento jurídico para os órgãos de se-

gurança e medicina do trabalho nas empresas. Os artigos de 162 a 165 estabelecem a fundamentação legal 
para: 
(A) NR-7 – PCMSO; NR-9 – PPRA. 
(B) NR-4 – serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho; NR-5 – CIPA. 
(C) NR-5 – CIPA; NR18 – condições e meio ambiente de trabalho na construção civil; NR-21 – trabalho a céu 

aberto. 
(D) NR-15 – atividades e operações insalubres; NR-16 – atividades e operações perigosas. 
(E) NR-7 – PCMSO; NR-9 – PPRA; NR18 – condições e meio ambiente de trabalho na construção civil.  

 
27- Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) deverão ser 

integrados por: 
(A) Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Técnico de Segu-

rança do Trabalho, apenas.  
(B) Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Técnico de Segu-

rança do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 
(C) Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Técnico de Segu-

rança do Trabalho e Psicólogo do Trabalho. 
(D) Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Técnico de Segu-

rança do Trabalho, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, Assistente Social do Trabalho. 
(E) Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Técnico de Segu-

rança do Trabalho, Auxiliar de Enfermagem do Trabalho e Psicólogo do Trabalho.  
 
28- Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constan-

tes, são recomendadas as seguintes condições de conforto: 
(A) Índice de temperatura entre 20

o
C e 23

o
C, velocidade do ar superior a 0,75 m/s e umidade relativa do ar 

não inferior a 40%. 
(B) Índice de temperatura entre 18

o
C e 22

o
C, velocidade do ar não superior a 0,75 m/s e umidade relativa do 

ar não inferior a 40%. 
(C) Índice de temperatura entre 18

o
C e 22

o
C, velocidade do ar superior a 0,75 m/s e umidade relativa do ar in-

ferior a 40%. 
(D) Índice de temperatura entre 20

o
C e 23

o
C, velocidade do ar não superior a 1,25 m/s e umidade relativa do 

ar não inferior a 30%. 
(E) Índice de temperatura entre 20

o
C e 23

o
C, velocidade do ar não superior a 0,75 m/s e umidade relativa do 

ar não inferior a 40%. 
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29- Se, por motivo de doença, o segurado empregado se afastar do trabalho durante 15 dias e retornar no 16
o
 dia, 

e, se dele novamente se afastar dentro de 60 dias desse retorno em virtude da mesma doença, terá direito a 
um benefício a partir de determinada data. Esse benefício e essa data, respectivamente, são: 
(A) Benefício: auxílio-doença – a partir do primeiro afastamento. 
(B) Benefício: auxílio-acidente – a partir do primeiro afastamento. 
(C) Benefício: auxílio-doença – a partir do novo afastamento. 
(D) Benefício: auxílio-acidente – a partir do novo afastamento. 
(E) Benefício: aposentadoria por invalidez temporária – a partir do novo afastamento. 

 
30- Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constan-

tes, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR-10152, o nível de ruí-
do aceitável para efeito de conforto será de: 
(A) Até 80 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 65 dB. 
(B) Até 65 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB. 
(C) Até 85 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB. 
(D) Até 80 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB. 
(E) Até 75 dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 65 dB. 

 
31- Em um ambiente de trabalho, foram determinados, na avaliação do calor, os seguintes índices e tempos de 

exposição: 
 

IBUTGt = 31
o
C 

IBUTGd = 22
o
C 

Tt = 40 minutos 
Td = 20 minutos 
 

Tendo como base esses dados, o IBUTG médio ponderado para uma hora será igual a: 
(A) 29

o
C. 

(B) 32
o
C. 

(C) 27
o
C. 

(D) 28
o
C. 

(E) 26
o
C. 

 
32- Depois de constituída a CIPA de acordo com o que determina a Norma Regulamentadora e já transcorrida 

mais da metade da gestão, houve o desligamento do Presidente da Comissão. Nesse caso, com o afastamen-
to definitivo do presidente: 
(A) Os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto, entre seus titulares, em 

quatro dias úteis. 
(B) O empregador indicará o substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros mais votados. 
(C) O empregador indicará o substituto em dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA.  
(D) O empregador indicará o substituto, em quatro dias úteis. 
(E) Os membros da CIPA elegerão novo presidente para cumprir o restante do mandato. 

 
33- Equipara-se ao acidente de trabalho o acidente sofrido pelo segurado da Previdência Social fora do local e 

horário de trabalho, resultante de: 
(A) Ato de agressão praticado por companheiro de trabalho. 
(B) Realização de serviço sob a autoridade da empresa. 
(C) Ato de companheiro de trabalho privado do uso da razão. 
(D) Ofensa física por motivo de disputa relacionada à atividade profissional. 
(E) Prática de esporte durante em final de semana sem qualquer determinação da empresa empregadora. 

 
34- Com relação ao estabelecido pela NR-4 (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medici-

na do Trabalho), é correto afirmar que: 
(A) Os profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho não precisam ser empregados da empresa, podendo ser integralmente terceirizados, conforme o 
texto da NR-4. 

(B) Compete aos profissionais do SESMT o controle das atividades da CIPA, pois, conforme o texto da NR-4, 
o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho serão, preferencialmente, escolhidos co-
mo o presidente da CIPA. 

(C) O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Traba-
lho vincula-se ao grau do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimen-
to, constantes dos quadros anexos da NR-4, observadas apenas algumas poucas exceções. 

(D) O SESMT tem como sua atividade principal na empresa a definição sobre a utilização dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) e a fiscalização do uso e controle de distribuição. 

(E) Pelo texto da NR-4, o SESMT deve, obrigatoriamente, estar vinculado organizacionalmente ao Departa-
mento de Recursos Humanos da empresa. 
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35- As intervenções em instalações elétricas são consideradas seguras quando envolvem tensões extrabaixas 
(EBT). A NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) caracteriza a EBT em seu glossário 
da seguinte forma: 
(A) Tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou 

entre fase e terra. 
(B) Tensão não superior a 120 volts em corrente alternada ou 50 volts em corrente contínua, entre fases ou 

entre fase e terra. 
(C) Tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 100 volts em corrente contínua, entre fases ou 

entre fase e terra. 
(D) Tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou em corrente contínua, entre fases ou entre fase e 

terra. 
(E) Tensão não superior a 100 volts em corrente alternada ou em corrente contínua, entre fases ou entre fase 

e terra. 
 
36- A partir de 1

o
 de janeiro de 2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser utilizado na com-

provação da efetiva exposição dos segurados da Previdência Social aos agentes nocivos, para fins de reque-
rimento: 
(A) De aposentadoria por idade. 
(B) De aposentadoria por invalidez.  
(C) De aposentadoria por compulsória. 
(D) De aposentadoria especial. 
(E) De qualquer benefício da Previdência Social. 

 
37- Da definição de espaço confinado, prevista na NR-33 (Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confina-

do), consta: 
(A) Espaço construído no subsolo com acesso posicionado na laje de teto e ventilação insuficiente. 
(B) Espaço com menos de 12,0 m

2
 e com apenas um acesso com menos de 1,0 m

2
 de área de abertura com 

meios limitados de entrada e saída. 
(C) Área de trabalho com dimensões que limitam a movimentação dos braços do trabalhador. 
(D) Área planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção.   
(E) Área ou ambiente não projetado para a ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entra-

da e saída. 
 
38- Para os efeitos da NR-15, em seu Anexo N

o 
7, são consideradas radiações não ionizantes: 

(A) Micro-ondas, laser e ultravioletas, excluídas as radiações da luz negra. 
(B) Laser e ultravioletas, apenas.  
(C) Micro-ondas, ultravioletas e partículas Alfa. 
(D) Micro-ondas, laser e todo o espectro da ultravioleta. 
(E) As ultravioletas e infravermelhas. 

 
39- “Para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença 

entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício". (CHAUÍ, 1997). A respeito da ética no 
trabalho, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 

 
I- Conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto da sociedade, quanto da própria organiza-

ção, são essenciais para o alcance da excelência profissional.  
II- O profissional deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade quanto as normas e regimentos internos 

das organizações. 
III- Não basta estar em constante aperfeiçoamento para conquistar credibilidade profissional; é preciso assu-

mir uma postura ética. 
IV- Uma administração pública norteada por valores éticos resulta tão somente da aprovação de leis mais ri-

gorosas. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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40- São consideradas perigosas, de acordo com a NR-16 (Atividades e Operações Perigosas), as atividades e 
operações com: 
(A) Explosivos, Inflamáveis e Radiações Ionizantes ou Substâncias Radioativas. 
(B) Explosivos, Inflamáveis, Exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissi-

onais de segurança pessoal ou patrimonial, Energia Elétrica, Motocicleta e Radiações Ionizantes ou Subs-
tâncias Radioativas. 

(C) Explosivos, Inflamáveis, Energia Elétrica, Radiações Ionizantes ou Substâncias Radioativas e Motocicleta. 
(D) Explosivos, Inflamáveis, Energia Elétrica e Motocicleta. 
(E) Explosivos e Inflamáveis, apenas. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Concurso Público  –  Nº 001 / 2016  
 

 
 
 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  

 
 

 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O gabarito e o caderno de prova serão divulgados até às 18h do dia 23/05/2016, no endereço 
eletrônico www.furb.br/concursoexterno, Prefeitura Municipal de Blumenau - Concurso Público 
001/2016. 
 

 
 

Blumenau, 22 de maio de 2016. 
 


