
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DO CARTÃO-RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 005/2018 

SAMAE 

 
 
 

Cargo: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, 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 correta. 

 

• 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 no local indicado no 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: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Uma deputada estadual de Santa Catarina recebeu críticas nas redes sociais após comparecer a posse na Assem-
bleia Legislativa com um macacão decotado. A ex-prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, do PDT, no dia 1º de 
fevereiro foi até a cerimônia e chamou a atenção pela roupa. Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que 
era o momento de “trabalhar”, no entanto, a maioria das pessoas reparou apenas no decote. [...] 

Disponível em: https://www.metrojornal.com.br. Acesso em: 05/02/2019. [adaptado] 

 

1- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) A ex-prefeita de Bombinhas... 
(B) ... após comparecer a posse na Assembleia... 
(C) ...no dia 1º de fevereiro foi até a cerimônia... 
(D) ... chamou a atenção pela roupa. 
(E) ... a maioria das pessoas reparou apenas no decote. 

 

2- No período “Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que era o momento de “trabalhar”, no entanto, a 
maioria das pessoas reparou apenas no decote.”, o “no entanto” introduz a ideia de: 
(A) explicação 
(B) adição 
(C) conclusão 
(D) exclusão 
(E) oposição 

 

3- A expressão destacada “no entanto” pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 
(A) entretanto 
(B) quando 
(C) mas também 
(D) pois 
(E) portanto 

 

4- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “reparar”, utilizada no texto: 
(A) remendar 
(B) atentar 
(C) reformar 
(D) restaurar 
(E) consertar 

 

5- Assinale a alternativa que contenha um artigo utilizado no texto: 
(A) Uma  
(B) Até 
(C) De 
(D) Após 
(E) Ela 

 

6- No trecho “Nas redes sociais, ela publicou uma foto...”, a vírgula está correta, pois é utilizada para: 
(A) Separar um aposto 
(B) Separar um vocativo 
(C) Intercalar uma explicação 
(D) Separar um adjunto adverbial deslocado 
(E) Enumerar palavras de mesma função sintática 

 

7- A função sintática do trecho “Uma deputada estadual de Santa Catarina” é de: 
(A) Sujeito 
(B) Objeto direto 
(C) Objeto indireto 
(D) Aposto 
(E) Vocativo 

 

8- A exemplo de “ex-prefeita”, assinale a alternativa que contenha um prefixo que sempre exige hífen: 
(A) auto 
(B) mini 
(C) extra 
(D) vice 
(E) re 
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9- Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos “recebeu, foi, publicou”, retirados do 
texto: 
(A) Pretérito imperfeito do indicativo 
(B) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo 
(C) Pretérito imperfeito do subjuntivo 
(D) Presente do indicativo 
(E) Pretérito perfeito do indicativo 

 
10- A exemplo da palavra “assembleia”, utilizada na notícia, assinale a alternativa em que há outro vocábulo que 

também perdeu o acento, após o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) veu 
(B) aneis 
(C) plateia 
(D) fieis 
(E) chapeu 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Considerando a história do Município de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Os primeiros colonizadores que chegaram às terras de Timbó eram oriundos da Alemanha, subiram o rio 
Benedito, até à confluência deste com o rio do Cedro, e ali se instalaram.  

II- O fundador do povoado foi Júlio Scheidmantel. 
III- A localidade foi elevada à categoria de município com a denominação de Timbó, pelo decreto estadual nº 

527, de 28-02-1934, e desmembrado de Blumenau. 
IV- A primeira denominação dada à localidade foi Benedito Timbó. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

 
12- Sobre o processo eleitoral brasileiro de 2018, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O sistema permitiu candidaturas avulsas.  
II- O presidente, deputados e governadores foram eleitos para mandatos de quatro anos. 
III- A eleição dos deputados foi realizada por um sistema chamado proporcional. 
IV- Os senadores foram eleitos para mandatos de 6 anos. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(B) Apenas a afirmativa III está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
13- Sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), edição 2018, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) 

correta(s): 
 

I- A 58ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) ocorreu entre os dias 6 a 16 de setembro.  
II- Os Jogos foram uma promoção do Governo de Santa Catarina, em parceria com a Prefeitura de Caçador. 
III- O voleibol foi a grande ausência entre as modalidades presentes nos Jasc/2018. 
IV- O Município de Ibirama será a sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) em 2020. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa IV está correta.  
(B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas a afirmativa III está correta.    
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
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14- Bioma é o “conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e 
identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, 
resultando em uma diversidade biológica própria.” (Barreto, 2014) 
Sobre o Bioma Pantanal, assinale a alternativa correta: 
(A) Constitui a maior superfície inundável interiorana do mundo. 
(B) Ocupa sozinho mais de metade do território brasileiro. 
(C) Ocupa toda a faixa continental atlântica leste brasileira.  
(D) Corresponde à maior reserva de diversidade biológica do mundo. 
(E) Não sofre influência de nenhum outro bioma brasileiro. 

 
15- Observe o mapa de Santa Catarina abaixo: 
 

 
 

Assinale a alternativa que relaciona somente municípios pertencentes à região Extremo Oeste, destacada no 
mapa: 
(A) Palmitos, Itapiranga, Descanso e Monte Castelo. 
(B) Guaraciaba, Caibi, Bom Retiro e Santa Cecília. 
(C) Romelândia, São José do Cedro, Itapiranga e Guaraciara. 
(D) Mondaí, Iraceminha, Maracajá e São Ludgero. 
(E) Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, Petrolândia e Mirim Doce. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor público do Município de Timbó será licenciado, com remuneração integral, quando sofrer acidente 
em serviço. 

II- Não pode ser equiparado a acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida, mesmo que não 
provocada pelo servidor no exercício do seu cargo. 

III- O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em institui-
ção privada, a conta de recursos públicos. 

 

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

 
17- Analise as situações em que é permitido o afastamento do cargo efetivo ou estável e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Para candidatar-se a mandato eletivo, na forma da legislação específica. 
II- Para exercício de mandato eletivo, na forma da legislação específica. 
III- Para acompanhar cônjuge em viagem cultural no exterior. 
IV- Para permanecer à disposição de outra entidade estatal. 
 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as situações I e II estão corretas.   
(B) Apenas a situação I está correta.  
(C) Apenas a situação IV está correta.  
(D) Apenas as situações I, II e IV estão corretas.  
(E) As situações I, II, III e IV estão corretas.  
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18- Segundo a Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, Art. 3º, Cargo Público é o conjunto de atribuições e              
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, em número certo e venci-
mento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Isso posto, assinale a 
alternativa correta:  
(A) Os vencimentos dos cargos correspondem a referências básicas, negociadas com o Sindicato                          

correspondente. 
(B) Todos os cargos públicos, independentemente da situação, são considerados efetivos. 
(C) Os cargos efetivos são aqueles cujo provimento se dá em caráter permanente e são distribuídos em car-

reiras. 
(D) Os cargos efetivos são aqueles destinados a funções de confiança dos superiores hierárquicos. 
(E) Cargos em comissão são aqueles cujo provimento se dá em caráter definitivo. 

 
19- Quando ocorrer empate na classificação do concurso público, terá preferência para nomeação o candidato de 

idade mais elevada. Nesse caso, assinale a alternativa correta: 
(A) Será considerada a idade do candidato na data do último dia de inscrições para o concurso. 
(B) Será considerada a idade do candidato na data do primeiro dia de inscrições para o concurso. 
(C) Será considerada a idade do candidato na data do lançamento do edital. 
(D) Será considerada a idade do candidato na data da realização das provas objetivas. 
(E) Será considerada a idade do candidato na data da homologação dos inscritos. 

 
20- Sobre as férias do servidor público, assinale a alternativa correta: 

(A) A autoridade competente não poderá conceder as férias em mais de um período. 
(B) É proibido a membros de uma mesma família gozar férias no mesmo período. 
(C) As férias serão concedidas pela autoridade competente, a requerimento do servidor, em época que atenda 

aos interesses da administração. 
(D) O servidor adquire direito às primeiras férias somente dois anos após a posse. 
(E) As férias do servidor não poderão ser interrompidas, em hipótese alguma. 

 
21- Assinale a alternativa que indica uma atitude antiética do servidor público: 

(A) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público.  
(B) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. 
(C) Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito. 
(D) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando 

estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 
(E) Permitir atraso na prestação do serviço e formação de filas desnecessárias de usuários. 

 
22- Tratar as pessoas com _________________ é ser gentil, solícito e simpático, é demonstrar consideração pelo 

o outro de várias formas. 
O profissional capaz de demonstrar __________________costuma reunir outras características bem-conceituadas no 
mercado de trabalho, como a capacidade de superar conflitos, solucionar problemas, facilitar negociações e trabalhar 
em grupo.  
A ________________ desinteressada, que oferecemos por iniciativa própria, sem esperar nada em troca, é um 
facilitador do bom relacionamento no ambiente de trabalho. 
Assinale a alternativa que indica uma única palavra que preenche todas as lacunas: 
(A) firmeza 
(B) serviência 
(C) automotivação 
(D) cordialidade 
(E) paciência 

 
23- Segundo preconiza a NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - com relação aos profis-

sionais que trabalham com redes energizadas, é correto afirmar:  
(A) É considerado Trabalhador Capacitado aquele que comprovar conclusão de curso especifico na área elé-

trica.  
(B) É considerado Profissional Legalmente Habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no 

competente conselho de classe.  
(C) É considerado Trabalhador Qualificado aquele que trabalhe sob a responsabilidade de profissional legal-

mente habilitado.  
(D) É considerado Trabalhador Capacitado o profissional que interage com a eletricidade.  
(E) É considerado Trabalhador Qualificado aquele formado no sistema oficial de ensino e com registro no com-

petente conselho de classe.  
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24- A temperatura mínima em que ocorre uma combustão, ainda que independentemente de qualquer fonte de calor, 
como uma chama ou faísca, quando o simples contato do combustível com o comburente já é o suficiente para 
estabelecer a reação. Esse conceito refere-se a: 
(A) Ponto de ignição.  
(B) Ponto de fulgor.  
(C) Ponto de evaporação.  
(D) Ponto de chama.  
(E) Ponto de queima.  

 
25- A Norma Regulamentadora NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais – es-

tabelece a distância máxima para o transporte manual de um saco. Essa distância é de: 
(A) 100,00m (cem metros).  
(B) 70,00m (setenta metros).  
(C) 50,00m (cinquenta metros).  
(D) 30,00m (trinta metros). 
(E) 60,00m (sessenta metros).  

 
26- A Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - estabelece os 

requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, 
de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em               
instalações elétricas e serviços com eletricidade. A referida norma estabelece que devem constituir e manter o 
Prontuário de Instalações Elétricas os estabelecimentos com carga instalada superior a: 
(A) 45 KW (quarenta e cinco quilowatts). 
(B) 65KW (sessenta e cinco quilowatts). 
(C) 75 KW (setenta e cinco quilowatts). 
(D) 95 KW (noventa e cinco quilowatts).  
(E) 55 KW (cinquenta e cinco quilowatts). 

 
27- Segundo a Norma Regulamentadora NR 35 - Trabalho em Altura, o empregador deve realizar treinamento sem-

pre que ocorrer retorno após afastamento do trabalho por período superior a: 
(A) 60 (sessenta) dias. 
(B) 90 (noventa) dias. 
(C) 45 (quarenta e cinco) dias. 
(D) 120 (cento e vinte) dias. 
(E) 30 (trinta) dias. 

 
28- A NR 17 – Ergonomia – estabelece que nos locais de trabalho em que sejam executadas atividades que exijam 

solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de 
desenvolvimento ou análise de projetos, entre outros, o índice de temperatura efetiva deve estar entre: 
(A) 18°C (dezoito graus centrígrados) e 21°C (vinte e um graus centrígrados). 
(B) 19°C (dezenove graus centrígrados) e 22°C (vinte e dois graus centrígrados). 
(C) 21°C (vinte e um graus centrígrados) e 24°C (vinte e quatro graus centrígrados). 
(D) 20°C (vinte graus centrígrados) e 23°C (vinte e três graus centrígrados). 
(E) 22°C (vinte e dois graus centrígrados) e 25°C (vinte e cinco graus centrígrados). 

 
29- A Norma Regulamentadora NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - cita que a CIPA tem como 

objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível, permanen-
temente, o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Com relação à CIPA, 
analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas:  

 
I- O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, sendo permitida uma reeleição.  
II- Os representantes dos empregados escolherão, entre os seus titulares, o vice-presidente da CIPA.  
III- É atribuição conjunta do presidente e do vice-presidente da CIPA a constituição da comissão eleitoral.  
IV- O treinamento de CIPA, em primeiro mandato, será realizado no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, contados a partir da data da posse.  
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.   
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30- Os extintores de pó-químico seco são constituídos de um cilindro que possui, no seu interior, um pó à base de 
bicarbonato de sódio ou bicarbonato de potássio, o qual é impulsionado para fora por meio de gás propelente. 
Esse extintor é o mais indicado para combater princípios de incêndios das classes: 
(A) A e B. 
(B) C e D.  
(C) B e C.  
(D) B e D.  
(E) A e C.  

 
31- A Norma Regulamentadora NR 18 trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Constru-

ção. De acordo com essa Norma Regulamentadora, são obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT 
(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) nos estabelecimentos com 
o seguinte número mínimo de trabalhadores:  
(A) 40 (quarenta).  
(B) 20 (vinte).  
(C) 50 (cinquenta).  
(D) 10 (dez).  
(E) 15 (quinze).  

 
32- O texto da Norma Regulamentadora NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes diz que é vedada a 

dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes, dentro de um determinado período, que é: 
(A) Desde sua eleição até um ano após o final de seu mandato.  
(B) Desde a sua posse até dois anos após o final de seu mandato.  
(C) Desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.  
(D) Desde o registro de sua candidatura até dois anos após o final de seu mandato.  
(E) Desde sua eleição até dois anos após o final de seu mandato.  

 
33- A Norma Regulamentadora NR 3 – Embargo ou Interdição estabelece que embargo e interdição são medidas 

de urgência, adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao 
trabalhador, ou seja, toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada 
ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Com base no enunciado, é correto afirmar que: 
(A) Durante a paralisação das atividades, decorrente da imposição de interdição ou embargo, os empregados 

não recebem seus salários. 
(B) Considera-se obra somente os serviços de engenharia de construção. 
(C) A interdição implica paralisação total ou parcial de uma obra. 
(D) O embargo implica paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equi-

pamento. 
(E) O embargo implica paralisação total ou parcial de uma obra. 

 
34- O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina doTrabalho (SESMT), abrangido pela 

Norma Regulamentadora NR 4, tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador 
no local de trabalho. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s); 

 
I- O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho, contratados pela 

empresa em tempo integral, deverão dedicar 8 (oito) horas por dia para as atividades dos Serviços                  
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 

II- É atribuição dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho elaborar o Mapa de Riscos da empresa. 

III- O SESMT deverá esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças ocu-
pacionais, estimulando-os em favor da prevenção. 

IV- É permitido ao profissional especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho o exercício de outras 
atividades na empresa durante o horário de sua atuação nos SESMT, desde que não atrapalhe as suas 
atribuições descritas na Norma Regulamentadora NR 4. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas a afirmativa III está correta.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.   
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35- A Norma Regulamentadora NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção            
descreve uma instalação sanitária como sendo o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das 
necessidades fisiológicas de excreção. Pela NR 18, uma instalação sanitária deve ser constituída, além de chu-
veiro, de um conjunto composto de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de: 
(A) 1 (um) conjunto para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração. 
(B) 1 (um) conjunto para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração. 
(C) 1 (um) conjunto para cada grupo de 35 (trinta e cinco) trabalhadores ou fração. 
(D) 1 (um) conjunto para cada grupo de 30 (trinta) trabalhadores ou fração. 
(E) 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração. 

 
36- Para que haja fogo, é necessária a presença de três elementos que formam o triângulo ou o tetraedro do fogo. 

Para a extinção do fogo, basta retirarmos um desses elementos. Quando retiramos ou reduzimos o elemento 
denominado de comburente, estamos extinguindo o fogo pelo método denominado de: 
(A) Isolamento.  
(B) Resfriamento.  
(C) Sufocamento.  
(D) Abafamento. 
(E) Separação.  

 
37- A Norma Regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados veta a 

designação para trabalhos em espaços confinados sem a prévia capacitação do trabalhador. Segundo a referida 
norma, a capacitação inicial dos trabalhadores autorizados e vigias deve ter carga horária mínima de: 
(A) 8 (oito) horas. 
(B) 12 (doze) horas. 
(C) 40 (quarenta) horas. 
(D) 20 (vinte) horas. 
(E) 16 (dezesseis) horas. 

 
38- Segundo a Norma Regulamentadora NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da              

Construção, todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a garantir a 
execução de suas atividades com segurança. Pelo texto da referida norma, o treinamento admissional deverá 
ser ministrado dentro do horário de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades, e deverá ter a carga 
horária de: 
(A) 8 (oito) horas. 
(B) 12 (doze) horas. 
(C) 6 (seis) horas. 
(D) 20 (vinte) horas. 
(E) 10 (dez) horas. 

 
39- A Norma Regulamentadora NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis es-

tabelece que o trabalhador deve participar de cursos de Atualização (Básico, Intermediário e Avançados), cujos 
conteúdos serão estabelecidos pelo empregador, com a seguinte periodicidade e carga horária: 
(A) Curso Básico: a cada 3 (três) anos com carga horária de 4 (quatro) horas; Curso Intermediário: a cada 2 

(dois) anos com carga horária de 4 (quatro) horas; Cursos Avançado I e II: a cada ano com carga horária de 
4 (quatro) horas. 

(B) Curso Básico: a cada 2 (dois) anos com carga horária de 4 (quatro) horas; Curso Intermediário: a cada 2 
(dois) anos com carga horária de 4 (quatro) horas; Cursos Avançado I e II: a cada 2 (dois) anos com carga 
horária de 4 (quatro) horas. 

(C) Curso Básico: a cada 3 (três) anos com carga horária de 8 (oito) horas; Curso Intermediário: a cada 2 (dois) 
anos com carga horária de 8 (oito) horas; Cursos Avançado I e II: a cada ano com carga horária de 8 (oito) 
horas. 

(D) Curso Básico: a cada 2 (dois anos com carga horária de 8 (oito) horas; Curso Intermediário: a cada 2 (dois) 
anos com carga horária de 8 (oito) horas; Cursos Avançado I e II: a cada 2 (dois) com carga horária de 8 
(oito) horas. 

(E) Curso Básico: a cada ano com carga horária de 4 (quatro) horas; Curso Intermediário: a cada ano com carga 
horária de 4 (quatro) horas; Cursos Avançado I e II: a cada ano com carga horária de 4 (quatro) horas. 
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40- O texto da Norma Regulamentadora NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual - EPI define Equipamento de 
Proteção Individual como todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Diante disso, analise as afirma-
tivas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- Compete exclusivamente ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Traba-

lho – SESMT recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. 
II- Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, 

mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado 
e os trabalhadores usuários. 

III- Cabe ao empregador, quanto ao EPI, substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado e respon-
sabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

IV- Cabe ao empregado, quanto ao EPI, responsabilizar-se pela guarda e conservação e comunicar ao MTE 
(Ministério do Trabalho) qualquer irregularidade observada. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 005/2018 

SAMAE 

 
 
 
 

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 inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia 25 de 
fevereiro de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal 
de Timbó – Concurso Público - Edital N. 001/2018.  
 

 
 

Timbó, 24 de fevereiro de 2019. 
 


