
concurso público

028. Prova objetiva

técnico em segurança do trabalho – gp
(opção: 035)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

14.07.2019	|	tarde

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números 01 a 04.

(André Dahmer. www1.folha.uol.com.br, 28.03.2019)

01. A partir do que se afirma na tira, é possível concluir que quem está tripulando a nave

(A) busca entender a natureza humana a partir de fatores comuns a todas as culturas conhecidas no presente e no passado.

(B) tem conhecimento de um fato religioso e busca confirmá-lo para então expressar uma conclusão que lhe parece lógica.

(C) faz apologia de costumes e tradições que são próprias de um povo, tentando convencer seu interlocutor a se converter.

(D) possui certezas quanto aos habitantes do planeta que está visitando e essas acabam por deixar seu interlocutor em 
dúvida quanto a suas próprias certezas.

(E) faz um questionamento que, em realidade, tem o objetivo de incutir dúvida e despertar a reflexão no seu interlocutor.

04. Assinale a alternativa em que o verbo dever foi empre-
gado com valor correspondente ao que se verifica no  
segundo quadro.

(A) Em outros planetas, devem existir outras formas de 
vida pensante, assim como na Terra.

(B) Agências espaciais devem explicações à população 
sobre possíveis aparições alienígenas.

(C) Para uma boa convivência em sociedade, as pessoas 
deveriam amar mais umas às outras.

(D) Há certas perguntas para as quais aparentemente 
ficamos devendo uma resposta.

(E) Devemos sempre nos lembrar de que a cordialidade 
é fundamental nas relações.

02. A pergunta da personagem, no último quadro, revela que

(A) ela mentiu, no primeiro quadro, ao responder afirma-
tivamente à pergunta.

(B) a conclusão a que chegou o tripulante, no segundo 
quadro, não merece resposta.

(C) o tripulante da nave está equivocado quanto à con-
clusão a que chegou.

(D) os leitores devem tirar suas próprias conclusões 
quanto à origem da nave.

(E) a civilização segue os preceitos do profeta mencio-
nado no primeiro quadro.

03. A pontuação encontra-se em conformidade com a norma-
-padrão da língua portuguesa em:

(A) No primeiro quadro quem está na nave, faz uma per-
gunta à personagem, buscando confirmar uma hipó-
tese.

(B) A personagem responde à pergunta, afirmativamen-
te, sem fazer qualquer ressalva à pergunta.

(C) O tripulante da nave no segundo quadro, exclama 
algo referente à civilização que não é a sua.

(D) No último quadro, a personagem pergunta, se ela 
conta para o tripulante ou o leitor conta?

(E) Ao longo da tira, vemos uma personagem que dialo-
ga, com o tripulante de um disco voador.
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07. Em destaque, encontra-se vocábulo empregado em  
sentido figurado em:

(A) … selecionou torcedores para um programa de  
concessão de entradas gratuitas em jogos do clube. 
(1o parágrafo)

(B) Em apenas um mês, as 600 vagas da modalidade 
foram esgotadas. (2o parágrafo)

(C) Nela, os torcedores pagam mensalidade de 30 reais 
e têm acesso garantido a todos os jogos. (2o pará-
grafo)

(D) … ainda se encaixa no orçamento de boa parcela 
de seus torcedores. (3o parágrafo)

(E) “Quando jogamos contra times de outros estados, 
nosso trunfo é o apoio maciço do torcedor”… (4o pa-
rágrafo)

08. Assinale a alternativa em que se aponta corretamente, 
nos parênteses, a noção que o vocábulo destacado  
expressa no contexto em que se encontra.

(A) … selecionou torcedores para um programa de con-
cessão de entradas gratuitas… (propósito).

(B) Em dezembro de 2018, a agremiação azulina refor-
mulou seu plano de sócio-torcedor… (local).

(C) … destinada a beneficiários de programas sociais 
como o Bolsa-Família (modo).

(D) “Fizemos questão de não colocar nenhuma distinção 
na carteirinha de sócio”… (procedência).

(E) “Quando jogamos contra times de outros estados, 
nosso trunfo é o apoio maciço…” … (comparação).

09. Assinale a alternativa que apresenta concordância nomi-
nal e verbal correta.

(A) Foi colocada à disposição dos torcedores 600 vagas 
da categoria Ouro Social.

(B) A redução dos preços tiveram impacto significativo 
na presença dos torcedores em campo.

(C) Segundo Bentes, são fundamentais a valorização e 
a presença do torcedor de seu clube.

(D) O Paysandu e a Unama anunciaram conjuntamente 
o projeto, que beneficiaram torcedores.

(E) Os 50 reais cobrados pelo Corinthians o coloca na 
terceira posição de bilheteria mais cara.

Leia o texto para responder às questões de números 05 a 10.

O time de futebol paraense Paysandu anunciou a criação 
do projeto Alegria do Povo, o qual, em parceria com o curso 
de serviço social da Universidade da Amazônia (Unama), 
selecionou torcedores para um programa de concessão de 
entradas gratuitas em jogos do clube.

Do outro lado, o também paraense Remo não ficou atrás. 
Em dezembro de 2018, a agremiação azulina reformulou seu 
plano de sócio-torcedor e incluiu a categoria Ouro Social, 
destinada a beneficiários de programas sociais como o Bolsa-
-Família. Em apenas um mês, as 600 vagas da modalidade 
foram esgotadas. Nela, os torcedores pagam mensalidade de 
30 reais e têm acesso garantido a todos os jogos. “Fizemos 
questão de não colocar nenhuma distinção na carteirinha de 
sócio”, conta o presidente Fábio Bentes. “Para cumprir nosso 
papel social é fundamental mostrar que todo torcedor tem 
importância.”

Na contramão dos clubes do eixo Sul-Sudeste, o preço 
do ingresso praticado pela dupla “Repa”, como é conhecido 
o clássico paraense, ainda se encaixa no orçamento de boa 
parcela de seus torcedores. Enquanto o Corinthians, terceira 
bilheteria mais cara do país, cobra em média 50 reais na  
Arena, Remo e Paysandu se mantêm estáveis na casa dos 
20 reais.

“Quando jogamos contra times de outros estados, nosso 
trunfo é o apoio maciço do torcedor”, afirma Bentes. “Vamos 
provar que aproximá-lo do clube, não importa de onde venha, 
vale a pena.”

(Breiller Pires. A receita dos times do Pará para se reconectar ao povo e 
encher os estádios. https://brasil.elpais.com, 05.05.2019. Adaptado)

05. Segundo informações do texto,

(A) dois clubes de futebol paraenses iniciaram uma cam-
panha para tornar os ingressos gratuitos para todas 
as partidas de futebol no estado.

(B) os times de futebol do Pará se espelharam na redu-
ção de preços verificada em outras partes do país.

(C) os times Paysandu e Remo, do Pará, estão em decla-
rada competição de preços dos ingressos com times 
de outros estados.

(D) a redução de preços dos ingressos praticada por 
dois clubes paraenses visa a tornar os times mais 
competitivos com a presença do torcedor nos jogos.

(E) as iniciativas de redução do valor do ingresso estão 
relacionadas a políticas de inclusão social, como o 
programa governamental Bolsa-Família.

06. Os vocábulos distinção e fundamental, em destaque 
no 2o parágrafo, apresentam, respectivamente, como 
sinô nimo e antônimo no contexto em que se encontram:

(A) diferença e supérfluo.

(B) semelhança e imprescindível.

(C) separação e necessário.

(D) honraria e básico.

(E) recomendação e secundário.
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12. A gentrificação, segundo a definição que se encontra no 
texto, pode ser definida como um processo

(A) inclusivo.

(B) segregante.

(C) homogeneizador.

(D) democratizante.

(E) criminoso.

13. No trecho – Ainda que as mulheres tenham tido papel de 
agente nesse processo, o estudo ressalta que elas são 
às principais vítimas da gentrificação… (4o parágrafo) – a 
expressão destacada confere ao trecho ideia de

(A) oposição.

(B) adição.

(C) condição.

(D) conclusão.

(E) concessão.

14. Está em conformidade com a norma-padrão de regência 
verbal e nominal a frase:

(A) Muitos estudos chegam em conclusões bastante  
interessantes sobre a sociedade.

(B) O estudo faz referência de um termo cunhado por 
uma socióloga britânica.

(C) Feministas britânicas se correspondiam umas às 
outras por cartas no final do século XIX.

(D) Muitos moradores são alheios nas políticas públicas 
habitacionais da cidade onde moram.

(E) O Pelourinho consta da lista de localidades que  
sofreram algum tipo de gentrificação.

15. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase,  
assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-
vamente, as lacunas da frase a seguir, em conformidade 
com a norma-padrão.

Um novo termo é cunhado devido     necessidade 
de se dar um nome     um conceito que antes não 
existia e que passará, assim,     ser usado.

(A) a … à … a

(B) à … a … à

(C) a … a … a

(D) à … a … a

(E) a … à … à

10. A colocação pronominal está de acordo com a norma-
-padrão em:

(A) Não importa de onde o torcedor vem, é preciso que 
aproximemo-lo do seu clube do coração.

(B) O torcedor, ao não aproximar-se do clube, é alijado 
do seu pleno direito de torcida.

(C) Os preços impeditivos assustam os torcedores e  
geralmente mantêm-nos longe dos estádios.

(D) Iniciativas de redução de preço das entradas são 
bem-vistas, e mais clubes estão copiando-as.

(E) A entrada com preço reduzido parece ser uma ten-
dência e quem usa-as mais é o torcedor mais carente.

Leia o texto para responder às questões de números 11 a 15.

Um estudo publicado em junho de 2018 analisa as transfor-
mações ocorridas em Hong Kong ao longo de duas décadas, 
dos anos 1980 aos 2000, com foco em como a mudança de 
status das mulheres na sociedade e de atitude delas em rela-
ção ao casamento impactou o mercado imobiliário da cidade.

Descobriu-se que as mulheres solteiras tiveram um papel 
“surpreendente e pouco estudado” na gentrificação de Hong 
Kong.

O termo vem do inglês “gentrification”, cunhado nos anos 
1960 pela socióloga Ruth Glass para descrever mudanças no 
perfil de bairros da Zona Norte de Londres e se refere a um 
processo no qual investimentos que promovem a renovação 
de um bairro ou região atraem frequentadores e moradores 
de classes mais altas e provocam a saída de seus habitantes 
originais, de uma faixa de renda mais baixa.

Ainda que as mulheres tenham tido papel de agente  
nesse processo, o estudo ressalta que elas são as principais 
vítimas da gentrificação, “em decorrência da feminização da 
pobreza, fenômeno global e onipresente”.

O conceito de feminização da pobreza corresponde ao 
aumento absoluto ou relativo da pobreza entre mulheres ou 
entre famílias chefiadas por mulheres.

(Juliana Domingos de Lima. O papel de mulheres solteiras na gentrificação 
de Hong Kong. www.nexojornal.com.br, 08.04.2019. Adaptado)

11. De acordo com o texto,

(A) as mulheres são responsáveis por mudanças impor-
tantes em Hong Kong ao garantirem maior igualdade 
de gênero entre os habitantes de certos bairros da 
cidade.

(B) um estudo comparou a população feminina em Hong 
Kong em dois períodos distintos de vinte anos cada: 
de 1980 a 2000 e de 2001 a 2018.

(C) houve em Hong Kong um processo de alteração  
socioeconômica importante protagonizado por mulhe-
res e que afetou o setor imobiliário.

(D) considerou-se que em um dado estudo como o enri-
quecimento ou o empobrecimento das mulheres foi 
determinado pelo fato de serem mães solteiras.

(E) alguns bairros da Zona Norte de Londres serviram 
de referência para se determinar a densidade popu-
lacional incomum de mulheres em bairros de Hong 
Kong.
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r a s c u n H oMateMática

16. Em um escritório, há uma caixa com 120 envelopes.  

Desse total,  foi utilizado para enviar memorandos, e  

dos envelopes restantes foram utilizados para correspon-
dências diversas, ficando os demais envelopes na caixa.

Em relação ao número total de envelopes que havia na 
caixa, aqueles que permaneceram nela, representam:

(A) 60%

(B) 55%

(C) 50%

(D) 45%

(E) 40%

17. Kátia comprou três lápis, cada um deles por R$ 2,20, 
e uma lapiseira. Ao pagar a conta com uma nota de 
R$ 20,00, recebeu de troco R$ 4,40. O valor da lapiseira 
supera o valor de um lápis em

(A) R$ 7,20.

(B) R$ 7,00.

(C) R$ 6,80.

(D) R$ 6,60.

(E) R$ 6,40.

18. Para imprimir folhetos, uma gráfica trabalha com 5 má-
quinas, todas elas imprimindo o mesmo número de folhe-
tos por hora. Sabendo que essas 5 máquinas imprimem 
um lote de folhetos em 1 hora e 21 minutos, então, 3 des-
sas máquinas imprimiriam o mesmo lote de folhetos em

(A) 1 hora e 55 minutos.

(B) 2 horas e 15 minutos.

(C) 2 horas e 25 minutos.

(D) 2 horas e 40 minutos.

(E) 2 horas e 55 minutos.
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r a s c u n H o19. Uma pessoa comprou determinado número de pastas 

para guardar documentos. Utilizou  delas para docu-

mentos antigos,  para documentos recentes e ainda 

restaram 2 pastas. O número de pastas utilizadas para 
guardar documentos antigos foi

(A) 10.

(B) 15.

(C) 18.

(D) 24.

(E) 30.

20. Luís e Rui organizaram, juntos, 135 processos. Sabendo 
que o número de processos organizados por Luís foi 

igual a  do número de processos organizados por Rui, 

então, o número de processos organizados por Luís foi

(A) 75.

(B) 70.

(C) 65.

(D) 60.

(E) 55.

21. A tabela mostra algumas informações sobre o número de 
unidades de determinado produto compradas nos 5 pri-
meiros meses do ano.

Mês No de Unidades
Janeiro 8

Fevereiro 9
Março x + 4
Abril 12
Maio x

Sabendo que, na média, foram compradas 11 unidades 
por mês, e que o valor da cada unidade foi R$ 120,00, 
então, o valor gasto no mês de março, com a compra 
dessas unidades, foi

(A) R$ 1.800,00.

(B) R$ 1.680,00.

(C) R$ 1.440,00.

(D) R$ 1.200,00.

(E) R$ 1.080,00.
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25. A figura mostra as medidas internas, em centímetros, de 
uma caixa na forma de um prisma reto de base retangu-
lar, com 15 cm de altura.

(Figura fora de escala)

Sabendo que o volume dessa caixa é 21 000 cm3, então, 
a área da face lateral, destacada na figura, é

(A) 450 cm2.

(B) 475 cm2.

(C) 500 cm2.

(D) 525 cm2.

(E) 550 cm2.

r a s c u n H o

22. Um parque aquático cobra R$ 120,00 pelo ingresso indi-
vidual, que dá direito a participar de algumas atividades. 
Para atividades especiais, é cobrada uma taxa fixa de 
R$ 15,00 por pessoa. Um grupo de 3 amigos foi a esse 
parque e gastou, com ingressos e atividades especiais, 
o total de R$ 465,00. O número de atividades especiais 
pagas por esse grupo foi

(A) 8.

(B) 7.

(C) 6.

(D) 5.

(E) 4.

23. Um terreno retangular ABCD foi dividido em 3 lotes, con-
forme mostra a figura.

(Figura fora de escala)

A área do lote ΙΙΙ é

(A) 400 m2.

(B) 370 m2.

(C) 350 m2.

(D) 320 m2.

(E) 280 m2.

24. Em uma casa, há 2 quartos. O quarto A é quadrado e o 
quarto B, retangular, conforme mostram as figuras, cujas 
medidas indicadas estão em metros.

(Figuras fora de escala)

Sabendo que o perímetro do quarto A tem 2 m a menos 
do que o perímetro do quarto B, então, o perímetro do 
quarto B é

(A) 14 m.

(B) 13 m.

(C) 12 m.

(D) 11 m.

(E) 10 m.
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28. Um usuário preparou a planilha a seguir por meio do 
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será 
exibido na célula C4, após esta ser preenchida com a 
seguinte fórmula: 

=MÉDIA(A1:C3)

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 8

29. Todo usuário deve saber fazer buscas na internet e 
localizar textos desejados. Um dos navegadores mais 
usados é o Google Chrome. O atalho por teclado usado 
para localizar textos numa página sendo lida no Google 
Chrome é:

(A) Ctrl + A

(B) Ctrl + C

(C) Ctrl + F

(D) Ctrl + H

(E) Ctrl + T

noções de inforMática

26. A imagem a seguir mostra uma parte da Barra de Tarefas 
do MS-Windows 7, em sua configuração padrão.

O retângulo destacado no canto direito da imagem, refe-
rente ao canto inferior direito da Barra de Tarefas, pode 
ser usado para

(A) nada, pois não pode ser clicado.

(B) ativar o Menu Iniciar.

(C) exibir o Menu de Contexto.

(D) desligar o computador com um clique.

(E) mostrar a Área de Trabalho.

27. Observe os ícones a seguir, retirados do MS-Word 2010, 
em sua configuração padrão.

3

2

1

Os ícones da imagem são opções de formatação do 
grupo

(A) Ilustrações.

(B) Cabeçalho.

(C) Estilo.

(D) Parágrafo.

(E) Fonte.
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30. Um usuário, a partir da conta remetente@valinhos.gov.br, prepara um e-mail para comunicar um novo memorando aos 
seus colegas de trabalho, conforme a imagem exibida a seguir.

É correto afirmar:

(A) colega3@valinhos.gov.br não sabe que o e-mail foi enviado para colega@valinhos.gov.br

(B) colega@valinhos.gov.br sabe que o e-mail foi enviado para colega3@valinhos.gov.br

(C) colega3@valinhos.gov.br sabe que o e-mail foi enviado para colega2@valinhos.gov.br

(D) colega@valinhos.gov.br não sabe que o e-mail foi enviado para colega2@valinhos.gov.br

(E) colega2@valinhos.gov.br sabe que o e-mail foi enviado para colega3@valinhos.gov.br
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33. O acidente de trabalho, em uma abordagem preven-
cionista,

(A) é objeto da NBR 14.280, que ao classificar os tipos 
possíveis, define o acidente material como sendo 
aquele cuja rede de causalidade não evidencia par-
ticipação determinante da vítima ou de outros traba-
lhadores.

(B) é evento indesejável e é imprescindível que seja 
adequadamente analisado, identificando claramente 
os responsáveis e punindo-os, de maneira que os 
demais trabalhadores entendam a necessidade de 
cumprir as normas de segurança do trabalho.

(C) deve ser entendido como uma oportunidade de 
aprendizagem, que pode gerar subsídios para a me-
lhoria do sistema de gestão da segurança e saúde 
no trabalho praticado na organização.

(D) é compreendido como uma ocorrência intrínseca ao 
exercício de uma atividade, provocado por uma con-
dição ambiente de insegurança (condição insegura) 
ou por fator pessoal de insegurança (ato inseguro), 
sendo essas duas causas excludentes entre si.

(E) é motivo de perdas em todas as dimensões de aná-
lise, seja no aspecto humano, na imagem da orga-
nização e no mérito financeiro, em que, de acordo 
com estimativas do Banco Mundial, geraria perdas 
de aproximadamente 10% (dez por cento) em eco-
nomias em desenvolvimento como o Brasil.

34. A experiência tem demonstrado a efetividade de uma 
série de medidas que, em conjunto ou individualmente, 
são úteis no controle dos riscos associados aos agentes 
ambientais. A respeito, é verdadeiro que

(A) entre as medidas de controle relativas ao ambiente, 
tem-se a substituição do produto tóxico, o enclausu-
ramento da operação ou processo e a instalação de 
sistema de ventilação local exaustora.

(B) a segregação, que só é possível de ser feita em  
relação ao espaço, constitui medida de controle que 
pode ser entendida como associada ao ambien-
te quando separa uma ou algumas operações das  
demais.

(C) do ponto de vista econômico, a utilização da ventila-
ção geral no controle de contaminantes de elevada 
toxicidade apresenta vantagens por demandar a mo-
vimentação de grandes volumes de ar, pois impacta 
positivamente no conforto dos trabalhadores.

(D) em face da dificuldade de mensurar a eficácia de 
medidas administrativas no controle da exposição 
aos riscos ambientais, a melhor opção, na inviabili-
dade da medida de proteção coletiva, é a prescrição 
do equipamento de proteção individual adequado.

(E) constituem medidas de controle relativas ao ambien-
te a manutenção, o encerramento ou enclausura-
mento da operação, a troca do produto tóxico por ou-
tro de menor toxicidade, a ventilação local exaustora 
e a limitação do tempo de exposição.

conHecimentos esPecÍficos

31. A Segurança do Trabalho é área do conhecimento de ca-
racterísticas multidisciplinares, que é pertinente a várias 
dimensões da Administração Pública, como Trabalho, 
Saúde, Previdência Social, Meio Ambiente etc. Assim, é 
correto afirmar que

(A) de acordo com a Constituição Federal, os termos 
acordados entre empregadores e trabalhadores em 
relação à Segurança e Saúde no Trabalho, desde 
que avancem em relação à proteção do trabalhador, 
têm prevalência sobre a lei.

(B) do ponto de vista previdenciário, considera-se aci-
dente de trabalho a doença profissional, assim en-
tendida a doença produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada ativida-
de, constante da respectiva relação elaborada pela 
área previdenciária do governo federal.

(C) a definição dada na Lei Orgânica da Saúde para a 
Saúde do Trabalhador envolve várias ações, como 
a fiscalização dos ambientes de trabalho e a possi-
bilidade de paralisação de serviços e a interdição de 
máquinas e equipamentos.

(D) para o trabalhador requerer a aposentadoria, me-
diante a conversão do tempo de trabalho em condi-
ções especiais, é necessário que instrua seu pedido 
com o Laudo Técnico de Condições Anteriores de 
Trabalho – LTCAT, assinada por engenheiro ou mé-
dico do trabalho.

(E) a recém-publicada Portaria Interministerial 01/2019, 
que tem como signatários os ministros da Economia, 
Saúde e Justiça, dá, ao conjunto de auditores fiscais 
da administração federal, a prerrogativa de fiscalizar 
as condições de trabalho.

32. A avaliação do ambiente de trabalho pode ser de caráter 
quantitativo ou qualitativo, sendo que

(A) na definição da atividade perigosa e consequente 
caracterização do direito do trabalhador ao adicional 
de periculosidade, a avaliação quantitativa é impres-
cindível.

(B) em relação aos aspectos ergonômicos, a aplicação 
de questionários qualitativos a todos os trabalhado-
res do ambiente sob avaliação permite que se quan-
tifique o conforto e a satisfação com precisão.

(C) nos casos dos aerodispersoides sólidos, a avaliação 
qualitativa do risco associado à exposição ao agente 
nocivo só tem validade se apresentar-se associada a 
uma avaliação quantitativa da fração respirável pre-
sente no ambiente.

(D) os amostradores que separam o contaminante do 
ar ambiente por adsorção, que é a retenção do con-
taminante em um meio líquido, têm aplicação em 
avaliações ambientais qualitativas, mas apresentam 
margens de erro significativas.

(E) no Mapa de Riscos, a intensidade do risco será ava-
liada à luz da percepção dos trabalhadores e deverá 
ser representada por círculos de tamanhos propor-
cionalmente diferenciados, independentemente da 
necessidade de avaliações quantitativas.
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37. De acordo com a legislação vigente, a CAT – Comunica-
ção de Acidente de Trabalho

(A) deverá ser emitida pela empresa ou pelo próprio tra-
balhador, por seus dependentes, pelo médico que 
atendeu a vítima ou por autoridade pública, sendo 
vedada às entidades sindicais de trabalhadores.

(B) será dita de caráter suplementar àquela original 
quando versar sobre óbito do segurado causado por 
agravamento de doença ou lesão já comunicada pre-
viamente.

(C) deverá ser emitida, havendo ou não afastamento, 
até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, 
em caso de morte, de imediato à autoridade compe-
tente, sob pena de multa, conforme previsto no De-
creto no 3.048/1999.

(D) de reabertura deverá conter as mesmas informações 
da Comunicação inicial, exceto quanto ao último dia 
trabalhado, devendo ser emitida nas situações de 
assistência médica com afastamento inferior a 15 
(quinze) dias consecutivos.

(E) será emitida nas agências do INSS em 4 (quatro) 
vias, sendo a primeira encaminhada à Secretaria da 
Previdência, a segunda para a Secretaria do Traba-
lho, a terceira via para o segurado ou seus parentes 
e a quarta via encaminhada ao sindicato de classe 
da vítima.

38. Um estabelecimento registrou, no período de um ano, 18 
(dezoito) acidentes (apenas quatro com afastamento), 
que implicaram um tempo computado de 54 (cinquenta 
e quatro) dias perdidos. Tendo a informação de que, no 
período considerado, o estabelecimento teve 360 000 
(trezentas e sessenta mil) horas homem de exposição ao 
risco, sabe-se que as Taxas de Frequência e de Gravida-
de são, respectivamente,

(A) 50,00 e 150.

(B) 5,0 e 1 500.

(C) 11,11 e 1 500.

(D) 111,1 e 15,0.

(E) 50 e 15,00.

35. A respeito da análise do trabalho e da intervenção dos er-
gonomistas nos ambientes e na organização do trabalho, 
é correto afirmar que

(A) trabalhar com a representação que os operadores 
fazem de sua tarefa e dos equipamentos que utili-
zam tem a conveniência de que se tem certeza de 
estar analisando o trabalho prescrito.

(B) entre seus objetivos inscrevem-se a composição de 
um inventário exaustivo das atividades humanas 
demandadas em cada atividade e a descrição das 
inter-relações entre atividades que podem afetar a 
saúde, segurança e conforto dos trabalhadores.

(C) as exigências fisiológicas e psíquicas enfrentadas 
pelos trabalhadores na interpretação e realização de 
suas atividades no trabalho dão às ciências cogni-
tivas o caráter de necessidade e suficiência à sua 
aplicação na análise ergonômica do trabalho.

(D) a metodologia ergonômica é bem caracterizada pela 
existência de algumas etapas, como a análise do 
ambiente técnico, econômico e social, análise das 
atividades e da situação de trabalho e restituição dos 
resultados, recomendações ergonômicas e valida-
ção da intervenção.

(E) na contribuição da Fisiologia, observa-se que o com-
portamento do trabalhador pouco varia com o ciclo 
circadiano, particularmente se a tarefa for monótona, 
repetitiva e apresentar baixa demanda cognitiva em 
sua realização.

36. As características psicofisiológicas dos trabalhadores 
constituem um referencial para organizar o trabalho de 
maneira a proporcionar um máximo de conforto, segu-
rança e desempenho eficiente. Entre tais características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, tem-se

(A) a preferência por tarefas fragmentadas com tempo 
limitado para execução, tolerando bem quando esse 
tempo é definido por uma máquina, por chefias, 
clientes ou colegas de trabalho.

(B) a elevada capacidade de adaptação a uma postu-
ra fixa, exigida pela concepção da tarefa, preferindo 
acomodar-se à utilização sistemática de uma deter-
minada musculatura corporal que acusar a necessi-
dade de alternância.

(C) a dificuldade inata de organizar-se coletivamente 
para o gerenciamento de uma carga de trabalho, 
preferindo a competição e a busca de destaque pes-
soal em detrimento do interesse comum.

(D) que suas capacidades sensoriomotoras modificam-
-se com o processo de envelhecimento, provocan-
do perdas eventuais, como a dificuldade de definir 
estratégias de percepção, equacionamento e resolu-
ção de problemas.

(E) que é compelido a acelerar sua cadência quando es-
timulado pecuniariamente ou por outros meios, não 
levando em conta os limites de resistência de seu 
sistema musculoesquelético.
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41. A exposição ocupacional aos agentes físicos é área de 
estudo da Higiene do Trabalho, sendo que

(A) os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem 
ser medidos em decibéis, com decibelímetro operan-
do no circuito de ponderação “A” e circuito de res-
posta rápida (fast), com as leituras feitas próximas 
ao ouvido do trabalhador e de forma tal que estejam 
isentas de interferências.

(B) na avaliação da exposição ao calor, o cálculo do  
IBUTG – Índice de Bulbo Úmido-Termômetro de Glo-
bo para ambientes em carga solar deve considerar a 
temperatura de bulbo seco, enquanto nos ambientes 
externos isso não se faz necessário.

(C) a exposição ocupacional à radiação ultravioleta não 
coerente (UV), com comprimentos de onda entre 
180 nm (cento e oitenta nanômetros) e 400 nm (qua-
trocentos nanômetros) está associada a efeitos agu-
dos adversos à saúde, como eritemas, fotoconjunti-
vite e fotoqueratites.

(D) a preocupação em relação à exposição ocupacional 
às radiações infravermelhas reside nas faixas eri-
temáticas e germicidas, que são aquelas que apre-
sentam maiores riscos potenciais e são geradas em 
operações com solda elétrica, metais em fusão e 
maçaricos, estando também presente na irradiação 
solar.

(E) a aceleração de uma manopla deve ser determinada 
na direção do braço, entrada da vibração no corpo, 
a partir de dispositivo instalado no ponto central da 
superfície de contato da ferramenta com a palma da 
mão do operador, que irá determinar o tempo de con-
tato com a superfície vibrante e as forças de preen-
são exercidas na palma da mão.

42. Em conformidade com a Norma Regulamentadora 1 – 
Disposições Gerais, considera-se

(A) área de convivência aqueles espaços que ensejam a 
presença simultânea de trabalhadores que, em fun-
ção da atividade que executam, ocupam instalações 
que não têm comunicação entre si.

(B) canteiro de obra a área de trabalho fixa e temporária, 
onde se desenvolvem operações de apoio e execu-
ção à construção, demolição ou reparo de uma obra.

(C) posto móvel a menor unidade operacional da empre-
sa, que se localiza distante da sede da empresa e 
tem caráter provisório, usualmente ocupado por tra-
balhadores contratados por tempo determinado.

(D) frente de trabalho o conjunto de instalações provisó-
rias, desmontáveis ou não e, em geral, associadas a 
um canteiro de obra remoto.

(E) estabelecimento o conjunto de setores de serviço 
que têm inter-relações e operam de forma articula-
da, mediante coordenação e supervisão de uma ou 
mais gerências.

39. A seleção do tipo de proteção individual a ser utilizada 
deve ser em função da natureza do risco. Assim,

(A) atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saú-
de com concentração de oxigênio menor que 20% 
(vinte por cento), em volume, demandam uso de res-
pirador de fuga para proteção das vias respiratórias 
contra agentes químicos em condições de escape.

(B) a presença de poeiras ácidas em granulometria de 
elevado potencial nocivo leva à adoção de respirador 
de ar com filtros de alta retenção e tratamento super-
ficial para adsorção dos contaminantes.

(C) as condições laborais da soldagem levam à neces-
sidade de utilização de máscara de solda resistente 
às radiações infravermelha, ultravioleta, partículas 
volantes, fumos metálicos de alta reatividade e ra-
dionuclídeos.

(D) entre os respiradores de adução de ar, prescreve-se 
a máscara autônoma de circuito aberto ou fechado 
para proteção das vias respiratórias em atmosferas 
imediatamente perigosas à vida e à saúde e em am-
bientes confinados.

(E) em ambientes com vapores orgânicos ou gases 
ácidos em concentrações inferiores a 500 ppm (qui-
nhentas partes por milhão) a proteção requerida é 
aquela proporcionada por respirador purificador de 
ar dotado de filtro híbrido com tratamento superficial.

40. No projeto de máquinas e equipamentos, em que a ação 
mecânica cumpre papel fundamental na produção, não é 
raro não terem sido considerados os riscos gerados em 
sua utilização. Assim, configura-se importante campo de 
aplicação para os equipamentos de proteção coletiva, 
sendo que

(A) na proteção do disco de corte da serra circular, a 
grande dificuldade reside na necessidade de ajuste 
manual da posição da coifa de proteção toda vez que 
varia a espessura da madeira em processamento.

(B) a barra ou vareta de desengate, cuja ação é apro-
priada como mecanismo de parada de emergência, 
tem a vantagem da simplicidade do uso e apresenta 
algumas limitações como o fato de todos os contro-
les terem que ser acionados manualmente.

(C) no uso do método de arraste, assim que a máquina 
começa o ciclo, as mãos do operador são puxadas 
para fora da zona de risco, caracterizando método 
que prescinde de quaisquer ajustes na mudança de 
operador e não requer supervisão.

(D) no uso do capacitor de radiofrequência, a máquina 
não dá partida quando o campo capacitor é inter-
rompido e tem-se algumas vantagens como não de-
mandar ajustes e adequar-se às máquinas que não 
podem parar antes de completar o ciclo.

(E) no uso da célula elétrica, ao acessar a zona de ris-
co, interrompe-se o feixe de luz, acionando imedia-
tamente o sistema de freio, de forma que o método 
protege contra falhas mecânicas da máquina, não 
sendo limitado àquelas máquinas que podem parar 
antes de completar o ciclo.
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45. Respeitada a legislação vigente, identifica-se entre as 
atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes a de

(A) divulgar e promover o cumprimento das Normas Re-
gulamentadoras, bem como de cláusulas de acordos 
e convenções coletivas de trabalho, relativas à segu-
rança e saúde no trabalho.

(B) paralisar atividades e propor a interdição de setores 
onde identifique condições de trabalho que impli-
quem risco grave e iminente aos trabalhadores.

(C) estabelecer canais de comunicação com as comis-
sões ou designados de outros empregadores, con-
forme o caso, existentes no estabelecimento, de for-
ma a compartilhar seu Plano de Ação.

(D) solicitar ao empregador, sempre que assim julgar ne-
cessário, a avaliação das consequências que even-
tuais mudanças no processo ou ambiente de traba-
lho teriam na segurança e saúde dos trabalhadores.

(E) elaborar Plano de Trabalho que possibilite a ação 
corretiva na solução de problemas de segurança e 
saúde no trabalho, requerendo ao empregador as 
informações necessárias sobre o processo de pro-
dução.

46. De acordo com a Norma Regulamentadora 7 – Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional,

(A) caberá à empresa contratante de mão de obra pres-
tadora de serviços informar a empresa contratada 
dos riscos existentes, incluindo os trabalhadores ter-
ceirizados na implementação do PCMSO no estabe-
lecimento.

(B) as empresas com mais de 20 (vinte) empregados e 
com até 50 (cinquenta) empregados, enquadradas 
nos graus de risco 2 ou 3, segundo a Norma regula-
mentadora 4, poderão estar desobrigadas de indicar 
médico coordenador do Programa mediante conven-
ção coletiva de trabalho.

(C) o ASO – Atestado de Saúde Ocupacional deverá 
conter, entre outras informações, a indicação dos 
procedimentos médicos a que foi submetido o tra-
balhador na realização dos exames obrigatórios e o 
tipo de proteção coletiva ou individual existente em 
seu local de trabalho.

(D) o PCMSO deve incluir, entre outros, a realização 
obrigatória dos exames médicos admissional, perió-
dico, de retorno ao trabalho, demissional e de mu-
dança de função, que será obrigatoriamente realiza-
do antes da mudança.

(E) o PCMSO deverá obedecer a um planejamento em 
que estejam previstas as ações de saúde a serem 
executadas durante o ano, devendo estas ser objeto 
de relatório anual, que deverá ser avaliado conjunta-
mente pelo SESMT e pela CIPA do estabelecimento.

43. Em relação à exposição ocupacional aos agentes quími-
cos, conforme estudado na Higiene do Trabalho, é corre-
to afirmar que

(A) as substâncias de efeito extremamente rápido e que 
podem ser absorvidas por via cutânea, requerem a 
adoção de medidas de proteção da pele, e a ultra-
passagem do Limite de Tolerância, ainda que por 
pequenos períodos, deve ser compensada ao longo 
da jornada.

(B) o fato dos gases e vapores apresentarem comporta-
mentos diferentes e a Higiene do Trabalho se ocupar 
de concentrações de vapores muito inferiores àque-
las ditas de saturação, impõe a necessidade de, na 
avaliação da exposição ocupacional, distinguir um 
do outro, estudando um de cada vez.

(C) entre os gases e vapores classificados como irri-
tantes, alguns apresentam elevada solubilidade em 
água e têm capacidade de alcançar os alvéolos pul-
monares, onde agem de forma intensa, causando 
irritação dolorosa como ocorre na exposição aos ga-
ses nitrosos e sulfurosos.

(D) aqueles gases e vapores classificados como anesté-
sicos primários apresentam a particularidade de, me-
diante exposições repetidas a baixas concentrações, 
apresentarem também ação irritante nas mucosas 
das vias aéreas superiores.

(E) pertencem ao grupo dos asfixiantes químicos algu-
mas substâncias que, ao ingressarem no organismo, 
prejudicam a oxigenação dos tecidos, como ocorre 
com o monóxido de carbono, que se liga fortemente 
à hemoglobina, impedindo que ela transporte o oxi-
gênio do pulmão para os tecidos.

44. Os materiais combustíveis têm características diferentes 
e, portanto, queimam de maneiras diferentes. A respeito 
das classes de fogo e agentes de extinção adequados, é 
correto afirmar que

(A) pertence à Classe D o fogo em alumínio em pó, mag-
nésio, carbonato de potássio etc. e, na sua extinção, 
deve ser usado extintor com água pressurizada, de 
forma que o fogo receba a água na forma de neblina.

(B) o fogo em equipamentos elétricos energizados é da 
Classe C e o extintor adequado ao seu combate é o 
de espuma mecânica.

(C) a Classe A refere-se ao fogo em materiais sólidos de 
fácil combustão, como tecidos, madeira, papel etc., 
sendo o extintor de bicarbonato de sódio o mais ade-
quado para sua extinção.

(D) o fogo em líquidos combustíveis e inflamáveis, como 
óleos, graxas, vernizes, tintas, gasolina etc. é tido 
como de Classe B, sendo o extintor com pó químico 
seco adequado à sua extinção.

(E) nos casos onde há dificuldade de classificar o fogo 
para combatê-lo, uma alternativa é a utilização de 
extintores de múltipla aplicação, como os do tipo 
ABC, que contêm o agente extintor sulfanato de mo-
noamônico.
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49. A Análise Preliminar de Risco

(A) tem, entre seus objetivos, a determinação de como 
podem ser reduzidas as probabilidades de falhas 
dos componentes, montagens e subsistemas.

(B) foi concebida para aplicação em sistemas homem-
-máquina pela capacidade de identificar aspectos 
cognitivos críticos existentes em seu funcionamento.

(C) encontra sua melhor utilização em situações comple-
xas, permitindo que, por meio da consideração siste-
mática dos fatores de risco, sejam aplicados dados 
probabilísticos às sequências de riscos identificadas.

(D) visa identificar os problemas de operabilidade de 
uma instalação de processo contínuo, por meio da 
revisão sistemática do projeto da unidade ou da ins-
talação e seu entorno.

(E) consiste no estudo, durante a fase de concepção ou 
planejamento de um novo sistema ou processo de 
trabalho, com o fim de se determinar os riscos que 
poderão estar presentes em sua fase operacional.

50. Entre as etapas regulamentares, previstas para o desen-
volvimento do Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais, constam

(A) a implantação de medidas de controle e avaliação 
de sua eficácia e o monitoramento da exposição aos 
riscos.

(B) a antecipação e reconhecimento dos riscos e avalia-
ção do desempenho dos equipamentos de proteção 
individual adotados.

(C) a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalha-
dores e a revisão dos adicionais de insalubridade 
concedidos no estabelecimento.

(D) o estabelecimento de prioridades e metas de avalia-
ção e controle e a análise dos Atestados de Saúde 
Ocupacional dos trabalhadores expostos a agentes 
ambientais.

(E) o monitoramento dos indicadores biológicos dos 
trabalhadores expostos aos riscos identificados e a 
análise comparativa do Programa com o conteúdo 
do Mapa de Riscos elaborado pela CIPA do estabe-
lecimento.

47. De acordo com a Norma Regulamentadora 33 – Segu-
rança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados,

(A) cabe ao empregador garantir informações atualiza-
das sobre os riscos e medidas de controle antes de 
cada acesso aos espaços confinados, convocando 
reunião de emergência sempre que for constatada 
situação de risco grave e iminente.

(B) as avaliações atmosféricas iniciais devem ser feitas por 
duplas de trabalhadores devidamente protegidos com 
proteção respiratória autônoma e equipamentos de co-
municação compatíveis com atmosferas especiais.

(C) os procedimentos de entrada em espaços confina-
dos devem ser revistos quando da ocorrência de 
uma circunstância como a de qualquer mudança na 
atividade desenvolvida ou na configuração do espa-
ço confinado.

(D) a realização de qualquer trabalho em espaço confi-
nado de forma individual ou isolada será precedida 
de análise pormenorizada da situação de trabalho, 
de forma a garantir a comunicação com o trabalha-
dor e sua integridade antes da emissão da Permis-
são de Entrada.

(E) a capacitação inicial dos trabalhadores autorizados 
deverá ter carga horária mínima de 20 (vinte) horas e 
ser realizada dentro do horário de trabalho e incluirá, 
entre outros itens, técnicas de amostragem, sistema 
de comunicação por sinais e operação dos equipa-
mentos de resgate.

48. Em atenção à insalubridade e periculosidade, conforme 
disciplinado na Seção XIII, do Capítulo V, do Título II da 
Consolidação das Leis do Trabalho, é correto afirmar que

(A) o exercício do trabalho em condições insalubres, aci-
ma dos limites de tolerância, assegura a percepção 
de adicional respectivamente de 40% (quarenta por 
cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) 
do salário base do trabalhador, segundo se classifi-
quem nos graus máximo, médio e mínimo.

(B) entre as atividades ou operações perigosas, inse-
rem-se aquelas que impliquem risco acentuado em 
virtude da exposição permanente do trabalhador a 
inflamáveis, explosivos ou energia elétrica e roubos 
ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

(C) mediante laudo emitido por profissional habilitado 
perante o Ministério do Trabalho, que ateste a natu-
reza independente dos fatores de risco que caracte-
rizam o direito aos adicionais, o trabalhador poderá 
receber ambos adicionais de forma cumulativa.

(D) a caracterização e a classificação da insalubridade e 
da periculosidade, segundo as normas do Ministério 
do Trabalho, far-se-ão por meio de perícia executada 
pelo serviço competente da Superintendência Regio-
nal do Trabalho e Emprego.

(E) a inclusão de outras atividades no rol daquelas con-
sideradas insalubres ou perigosas é facultada pela 
lei e condicionada à existência de acordos ou con-
venções coletivas de trabalho que disciplinem e ca-
racterizem a atividade ou função que dará ao traba-
lhador o direito à percepção do respectivo adicional.




