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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. 
Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de 
numeração, e se o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é 
permitido, somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente 
cada item da prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de 
resposta, conforme seu julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira: 

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para 
cada marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada 
item em branco ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco 
centésimos) de ponto para cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 
Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário 
ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova 
e nenhum tipo de anotação de suas respostas.  Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se 
da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente 
preenchida e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se 
aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova.  

6. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno 
ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal
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PORTUGUÊS

Estudo que avaliou a vida de 165 mil pessoas 
chegou a uma conclusão surpreendente: é na 
velhice que estamos mais satisfeitos com nós 

mesmos

Quando você era jovem e achava que tinha 
o mundo nas mãos, talvez sua autoestima fosse 
boa. Mas, acredite, ela só estará no topo quando 
você estiver na melhor idade, aos 60. Pelo menos 
é o que diz um novo estudo feito por cientistas 
da Universidade de Berna, na Suíça. E eles 
garantem: esse sentimento pode permanecer no 
auge por uma década inteira.

Com a pesquisa, os cientistas queriam 
investigar a trajetória da autoestima ao longo 
da vida. Eles descobriram que esse sentimento 
começa a se elevar entre 4 e 11 anos de idade, 
à medida que as crianças se desenvolvem social 
e cognitivamente – e ganham algum senso de 
independência. Os níveis, então, se estabilizam 
à medida que a adolescência começa, dos 11 aos 
15 anos.

Isso é surpreendente, pois o senso comum 
afirma que a auto-estima cai durante a 
adolescência. “Essa impressão acontece devido 
a mudanças na puberdade e maior ênfase na 
comparação social na escola”, diz Ulrich Orth, 
autor do estudo, mas, na prática, não é o que 
acontece.

Segundo os pesquisadores, a autoestima se 
mantém estável até a metade da adolescência. 
Depois disso, ela tende a aumentar 
significativamente até os 30 anos. Após a faixa 
dos 30 podem até existir oscilações, mas o 
sentimento de autoconfiança tende a crescer. 
Quando os 60 chegam, a autoestima alcança o 
seu auge – e permanece assim até os 70 anos.

Mas, quem tem a sorte de chegar até os 
70 pode sentir sua autoestima baixar. Os 
pesquisadores afirmam que esse sentimento 
declina drasticamente dos 70 aos 90 anos. “Essa 
idade frequentemente envolve perda de papéis 
sociais e, possivelmente, viuvez, fatores que 
podem ameaçar a autoestima”, explica o autor. 
“Além disso, o envelhecimento muitas vezes leva 
a mudanças negativas em outras possíveis fontes 
de autoestima, como habilidades cognitivas e 
saúde.”

Toda essa análise se baseou em 191 artigos 
científicos sobre autoestima, que incluíam 

dados de quase 165 mil pessoas. Os cientistas 
conseguiram, com esse estudo, apresentar uma 
visão bem abrangente sobre como essa auto 
percepção muda com a idade – por isso optaram 
por diferentes grupos demográficos e faixas 
etárias.

Na cultura de hoje, que é quase obcecada pela 
juventude, muitos temem o envelhecimento. Mas, 
segundo a pesquisa, uns aninhos a mais podem 
fazer bem para sua autopercepção.

Por Ingrid Luisa
access_time 24 ago 2018, 18h02

Disponível em <https://super.abril.com.br/ciencia/saiba-em-que-ida-
de-a-sua-autoestima-esta-no-topo-e-nao-e-aos-17/>

Considerando o texto apresentado, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

1. A autoestima está ligada diretamente ao 
senso de dependência e se consolida na 
adolescência.

2. A autoestima se eleva entre os 4 e 11 anos, 
mas tende a aumentar significativamente 
entre a metade da adolescência até os 
30 anos; aos 60, ela chega ao auge e 
permanece assim até os 70 anos.

3. O texto conclui desmistificando uma crença 
sobre a relação juventude e envelhecimento, 
mostrando que o estudo realizado abre 
outra visão sobre a ligação que a autoestima 
tem com a maturidade em uma sociedade 
obcecada pelo prolongamento da juventude.

4. No excerto “Os níveis, então, se estabilizam 
à medida que a adolescência começa, dos 
11 aos 15 anos.”, o termo em destaque 
é uma locução conjuntiva que indica 
proporcionalidade, portanto deveria estar 
escrita da seguinte forma: à medida em que.

5. O texto apresenta duas grafias em “auto-
estima” e “autoestima”; também apresenta 
duas grafias em “auto percepção” e 
“autopercepção”. No entanto, segundo 
as regras ortográficas do novo acordo, 
somente “autoestima” e “autopercepção” 
estão corretas.

6. Em “Essa idade frequentemente envolve 
perda de papéis sociais e, possivelmente, 
viuvez, fatores que podem ameaçar a 
autoestima.”, tem-se dois advérbios, um 
verbo no presente do indicativo e uma 
locução verbal.

7. As aspas são usadas no texto com o único 
objetivo de marcar citações diretas. 

8. No excerto “Essa impressão acontece 
devido a mudanças na puberdade e maior 
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ênfase na comparação social na escola.”, 
pela regência da expressão em destaque, 
ela deveria estar escrita da seguinte 
forma: “devida a”, pois a palavra “devido” é 
empregada como particípio do verbo dever.

9. Das palavras acentuadas no penúltimo 
parágrafo do texto (parágrafo 6), somente 
duas são proparoxítonas.

10. As palavras “envelhecimento” e 
“drasticamente” pertencem a diferentes 
classes gramaticais, porém são formadas 
pelos mesmos processos de formação de 
palavras.

11. Na primeira frase do texto, há uma 
expressão utilizada no sentido conotativo, 
indicando efeito de sentido de: ser capaz de 
fazer qualquer coisa.

12. Como recurso argumentativo, o texto se 
refere ao fato de o estudo ter se apoiado 
em 191 artigos para ter comprobabilidade. 
Tal recurso, a citação de números e de 
quantidades, denomina-se intertextualidade.

13. Como característica composicional do 
gênero ao qual pertence o texto, pode-se 
afirmar que o primeiro parágrafo resume 
suas ideias mais gerais.

14. O terceiro parágrafo é iniciado com recurso 
coesivo anafórico. 

15. O último parágrafo reafirma   o  
posicionamento da autora de que a 
descoberta dos cientistas é “uma conclusão 
surpreendente”, como explicitado no título 
do texto.

16. No título do texto, há um processo de 
referenciação catafórica, pois a expressão 
“conclusão surpreendente” faz referência a 
algo que se localiza depois dela.

17. No excerto “Depois disso, ela tende a 
aumentar significativamente até os 30 
anos. Após a faixa dos 30 podem até 
existir oscilações...”, a palavra “anos” 
é omitida no segundo período. A essa 
figura de linguagem que omite um termo 
já mencionado anteriormente se atribui o 
nome de perífrase.

18. No título do texto, há dois verbos    
funcionando como transitivos diretos: 
“avaliou a” e “chegou a”. Além disso, há dois 
verbos de ligação: “é” e “estamos”.

19. No primeiro parágrafo, a expressão 
“pelo menos” é utilizada como recurso 
argumentativo para introduzir uma voz 
de autoridade para falar sobre o assunto 
tratado no texto. Essa voz de autoridade 
é o estudo realizado pela Universidade de 
Berna. No último parágrafo, o mesmo não 

acontece, pois o recurso argumentativo 
presente nele é unicamente composto por 
julgamentos pessoais da autora.

20. No excerto “Segundo os pesquisadores, 
a autoestima se mantém estável até a 
metade da adolescência. Depois disso, ela 
tende a aumentar significativamente até os 
30 anos. Após a faixa dos 30 podem até 
existir oscilações.”, o sujeito dos verbos em 
destaque é “autoestima”.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em relação às Comissões de 
Ética previstas no Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal (Decreto nº 
1.171/1994), julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

21. Em todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, 
indireta autárquica e fundacional, ou em 
qualquer órgão ou entidade que exerça 
atribuições delegadas pelo poder público, 
deverá ser criada uma Comissão de Ética.

22.  Para fins de apuração do comprometimento 
ético, entende-se por servidor público todo 
aquele que, por força de lei, contrato ou 
de qualquer ato jurídico, preste serviços 
de natureza permanente, temporária ou 
excepcional, ainda que sem retribuição 
financeira, desde que ligado direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do poder 
estatal.

23.  As penas aplicáveis ao servidor público, 
pela Comissão de Ética, são as de censura, 
advertência e suspensão, sendo que sua 
fundamentação constará do respectivo 
parecer, assinado por todos os seus 
integrantes, com ciência do faltoso.
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Considerando o que a Lei nº 8.112/1990 
disciplina sobre reversão, readaptação, 
reintegração e recondução, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

24. Reintegração é a investidura do servidor em 
cargos de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental 
verificada em inspeção médica.

25. A readaptação será efetivada em cargo 
de atribuições afins, respeitada a 
habilitação exigida, nível de escolaridade e 
equivalência de vencimentos e, na hipótese 
de inexistência de cargo vago, o servidor 
exercerá suas atribuições como excedente 
até a ocorrência de vaga.

26.  Reversão é a investidura do servidor em 
cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental 
verificada em inspeção médica.

27.  Recondução é o retorno do servidor estável 
ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá 
de inabilitação em estágio probatório relativo 
a outro cargo e de reintegração do anterior 
ocupante.

De acordo com o disposto na Lei 
de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar nº 101/2000 –, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

28.  O impacto e o custo fiscal das operações 
realizadas pelo Banco Central do Brasil 
serão demonstrados semestralmente, nos 
termos em que dispuser o projeto de lei 
orçamentária anual da União.

29.  Para efeito da Lei Complementar nº 
101/2000, entende-se por transferência 
voluntária a entrega de recursos correntes 
ou de capital a outro ente da Federação, a 
título de cooperação, auxílio ou assistência 
financeira, que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao 
Sistema Único de Saúde.

Segundo o que dispõe a Lei nº 8.429/1992 
acerca do procedimento administrativo 
e do processo judicial nos casos de 
improbidade administrativa, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

30.  O Ministério Público, se não intervir no 
processo judicial como parte, atuará, 
obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob 
pena de nulidade.

31.  As ações judiciais que apurem atos de 
improbidade administrativa admitem 
a transação, acordo ou conciliação 
entre o agente público denunciado e a  
Administração Pública.

32.  A sentença que julgar procedente ação civil 
de reparação de dano ou decretar a perda 
dos bens havidos ilicitamente determinará 
o pagamento ou a reversão dos bens, 
conforme o caso, em favor da pessoa 
jurídica prejudicada pelo ilícito.

O Estatuto e Regimento da UNIR 
traz a previsão de vários órgãos 
que compreendem a organização da 
Universidade. Nesse sentido, em relação 
aos órgãos acadêmicos, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

33.  Os núcleos e os campi são órgãos 
acadêmicos que são administrados em 
nível executivo pelo conselho de núcleo ou 
campus.

34.  Os departamentos são órgãos que 
congregam docentes e técnicos, segundo 
suas especialidades, sendo responsáveis, 
dentro da própria área do conhecimento, 
pelas atividades acadêmicas de graduação 
e pós-graduação dos diversos cursos 
ofertados pela instituição e pelas atividades 
de pesquisa e extensão.

35.  O conselho do departamento é o órgão 
consultivo e deliberativo do departamento.
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INFORMÁTICA BÁSICA

O computador eletrônico é uma 
coleção de componentes interligados 
com o objetivo de processar grandes 
quantidades de dados. Em relação a 
Periféricos de computadores, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

36.  São exemplos de componentes de entrada, 
os periféricos teclado, scanner, mouse, 
câmeras de vídeo e sensores de movimento.

37.  Os dados inseridos em um computador 
podem ser armazenados no componente 
memória secundária ou processados 
no componente memória principal, mais 
precisamente na memória ROM (Read Only 
Memory – Memória Somente de Leitura).

38.  A memória secundária, também conhecida 
como memória de massa, tem por finalidade 
armazenar dados a longo prazo, pois 
os dados armazenados, nesse tipo de 
memória, são preservados mesmo quando 
o computador estiver desligado.

Os componentes eletrônicos de um 
computador podem trabalhar em 
diferentes níveis de processamento. 
Em relação a Conceitos básicos de 
Hardware, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

39.  O microprocessador, também conhecido 
como processador, é um dispositivo lógico 
programável que efetua as operações de 
cálculos matemáticos e de tomadas de 
decisão em um computador, não importando 
seu tamanho. Ele também é chamado de 
CPU (Central Processing Unit, ou seja, 
unidade central de processamento).

40.  Gbyte (GB) – Definição da quantidade de 
caracteres a ser utilizada e armazenada em 
memórias principal e secundária.1 Gbyte 
(gigabyte) equivale a 1.024 bytes.

O programa de processamento de textos 
do pacote de aplicativos Microsoft 
Office é denominado Word. Em relação 
à Ferramenta de Texto, Word, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

41.  Na faixa de opções Navegação, encontram-
se as opções de movimentação e 
posicionamento nas seções de cabeçalhos 
ou rodapés existentes em um documento.

42.  Na parte superior da tela, encontra-
se a Barra de status que apresenta, do 

lado esquerdo, o número de páginas do 
documento de texto, o número de palavras 
escritas no texto e o idioma de dicionário 
em uso. Do lado direito, encontram-se os 
botões do modo de visualização do texto 
em uso e, também, o botão de alteração do 
tamanho da visualização do documento.

43.  Na caixa de diálogo Tabulação, é possível 
estabelecer alguns detalhes de tabulação, 
tais como: Posição da parada de tabulação; 
Tabulação padrão; Alinhamento; e 
Preenchimento.

O Microsoft Excel pode auxiliar gestores 
na análise e visualização de dados. 
Em relação ao Excel, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

44.  As operações matemáticas que envolvem 
radiciação devem usar o operador de 
exponenciação, cuja base deve ser elevada 
ao inverso do índice da raiz. Por exemplo, 
calcular a raiz cúbica de 4, cuja fórmula 
seria: = 4**(1/3).

45.  Para se manter a referência de uma célula, 
a célula B3, por exemplo, é possível travar 
a célula. Para travar uma célula, usa-se 
o caractere $ antes da letra e do número: 
$B$3.

46.  No Microsoft Excel, abaixo da barra de 
menu com a faixa de opções, encontra-se 
uma Área com informação de acesso que 
possui, do lado esquerdo, a Caixa de Nome, 
com a indicação da célula em que o cursor 
está posicionado; do seu lado direito, o 
botão Inserir Função; e, até o lado extremo 
direito, a Barra de fórmulas.

Na área da computação, o termo vírus 
é usado como sinônimo para descrever 
programas criados para ocasionar danos 
a um computador. Em relação a Vírus, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

47.  Os vírus não podem se espalhar por 
"vontade própria", pois, para que ocorra sua 
infecção e disseminação no computador, 
é preciso que alguém os execute, mesmo 
que, inadvertidamente, em um computador. 
Isso ocorre com a abertura de arquivos ou 
a execução de programas que já estejam 
infectados. Muitos vírus são transmitidos 
por anexos de e-mail. Um vírus é ativado 
quando o arquivo anexo infectado é 
executado ou aberto com um duplo clique 
do ponteiro do mouse. 
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48.  Normalmente, um  computador   infectado 
pode apresentar comportamentos 
indesejados. O envio de mensagens 
aleatórias por e-mail ou pelo programa 
Messenger é um exemplo disso.

Alguns vírus são transmitidos por meio 
de programas baixados da própria 
Internet. Em relação à Segurança na 
Internet, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

49.  Quando o vírus não pode ser removido, 
os programas antivírus podem colocar o 
arquivo contaminado em quarentena e 
transmitir para a empresa desenvolvedora 
a informação para que uma vacina seja 
desenvolvida. 

50.  Se necessário, é possível desativar ou ativar 
o Firewall do Windows. Esse recurso deve 
ser desativado toda vez que for realizado 
um compartilhamento de arquivos maior 
que 256 Kbytes. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Lei nº 8.123/1991, na seção I do capítulo 
II, Art. 19, conceitua o acidente do 
trabalho, aquele que ocorre pelo exercício 
do trabalho a serviço de empresa ou de 
empregador doméstico ou pelo exercício 
do trabalho dos segurados referidos no 
inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, 
da capacidade para o trabalho. Sobre o 
Art. 19, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

51. A empresa é responsável pela adoção e 
uso das medidas coletivas e individuais 
de proteção e segurança da saúde do 
trabalhador.

52. Constitui contravenção trabalhista, punível 
com multa, deixar a empresa de cumprir as 
normas de segurança e higiene do trabalho.

53. É dever da empresa prestar informações 
pormenorizadas sobre os riscos da operação 
a executar e do produto a manipular.

A avaliação da frequência e da gravidade, 
exposta na NBR 14.280 – 2001, deve 
ser feita em função do número de 
acidentes ou de acidentados, horas-
homem de exposição ao risco e pelo 
tempo computado. No caso do cálculo 

de homens-hora de exposição ao risco, 
essas são calculadas pelo somatório das 
horas de trabalho de cada empregado. 
Em relação ao cálculo de homens-hora 
de exposição ao risco, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

54. As horas de exposição devem ser extraídas 
das folhas de pagamento ou quaisquer 
outros registros de ponto, consideradas 
apenas as horas trabalhadas, inclusive as 
extraordinárias.

55. Quando não se puder determinar o total de 
horas realmente trabalhadas, elas devem 
ser estimadas multiplicando-se o total de 
dias de trabalho pela média do número de 
horas trabalhadas por dia.

56. As horas pagas, porém não realmente 
trabalhadas, sejam reais ou estimadas, tais 
como as relativas a férias, licenças para 
tratamento de saúde, feriados, dias de folga, 
gala, luto, convocações oficiais, não devem 
ser incluídas no total de horas trabalhadas, 
isto é, horas de exposição ao risco.

A Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), no seu capítulo V, contextualiza 
acerca da Segurança e Medicina do 
Trabalho. Com referência à seção II da 
CLT, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

57. Às empresas, é compulsório solicitar prévia 
aprovação pela Delegacia Regional do 
Trabalho, dos projetos de construção e 
respectivas instalações.

58. A interdição ou embargo, citado no Art. 
161, poderão ser requeridos pelo serviço 
competente da Delegacia Regional do 
Trabalho e, ainda, por agente da inspeção 
do trabalho ou por entidade sindical.

A Lei n° 6.514/1977,  sobre caldeiras, 
fornos e recipientes sob pressão, explica 
que o Ministério do Trabalho expedirá 
normas complementares quanto à 
segurança, especialmente quanto ao 
revestimento interno, à localização, à 
ventilação dos locais e outros meios 
de eliminação de gases ou vapores 
prejudiciais à saúde, e demais instalações 
ou equipamentos necessários à execução 
segura das tarefas de cada empregado. 
A respeito desse assunto, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir
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59. As caldeiras, equipamentos e recipientes 
em geral que operam sob pressão deverão 
dispor de válvulas e outros dispositivos 
de segurança, que evitem que seja 
ultrapassada a pressão externa de trabalho 
compatível com a sua resistência.

60. Toda   caldeira  será acompanhada 
de  “Projeto de Alteração ou Reparo”, 
documentação original do fabricante, 
abrangendo, no mínimo: especificação 
técnica, desenhos, detalhes, provas e 
testes realizados durante a fabricação 
e a montagem e a alteração ou reparo, 
características funcionais e a pressão 
máxima de trabalho permitida (PMTP), esta 
última indicada em local visível na própria 
caldeira.

61. Os projetos de instalação de caldeiras, 
fornos e recipientes sob pressão deverão 
ser submetidos à aprovação prévia do 
órgão regional competente em matéria de 
capacidade máxima de trabalho.

A Norma Regulamentadora nº 12 e seus 
anexos definem referências técnicas, 
princípios fundamentais e medidas 
de proteção para garantir a saúde e a 
integridade física dos trabalhadores 
e estabelece requisitos mínimos para 
a prevenção de acidentes e doenças 
do trabalho nas fases de projeto e de 
utilização de máquinas e equipamentos 
de todos os tipos, e ainda à sua 
fabricação, importação, comercialização, 
exposição e cessão a qualquer título, em 
todas as atividades econômicas, sem 
prejuízo da observância do disposto nas 
demais Normas Regulamentadoras – NR 
– aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 8 
de junho de 1978, nas normas técnicas 
oficiais e, na ausência ou omissão 
destas, nas normas internacionais 
aplicáveis. A respeito desse assunto, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir. 

62. É obrigatória a observação de novas 
exigências advindas de normas técnicas 
publicadas posteriormente à data de 
fabricação, importação ou adequação das 
máquinas e equipamentos, desde que 
atendam à Norma Regulamentadora n.º 
12, publicada pela Portaria n.º 197/2010, 
seus anexos e suas alterações posteriores, 
bem como às normas técnicas vigentes à 
época de sua fabricação, importação ou 
adequação.

63. As disposições desta Norma referem-se a 
máquinas, equipamentos novos e usados, 
bem como nos itens em que houver menção 
específica quanto à sua aplicabilidade.

64. Para fins de aplicação desta Norma, 
os Anexos contemplam obrigações, 
disposições especiais ou exceções que se 
aplicam a um determinado tipo de máquina 
ou equipamento, em caráter prioritário aos 
demais requisitos desta Norma, sem prejuízo 
ao disposto em Norma Regulamentadora 
específica.

A NR-32 tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação 
de medidas de proteção à segurança e à 
saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem 
atividades de promoção e assistência 
à saúde em geral, e tem seu campo 
de aplicação especificado a qualquer 
edificação destinada à prestação de 
assistência à saúde da população, 
e todas as ações de promoção, 
recuperação, assistência, pesquisa e 
ensino em saúde em qualquer nível de 
complexidade. Sobre a NR-32, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

65. A capacitação,  citada no item 32.2.4.9.1, 
deve ser adaptada à evolução do 
conhecimento e à identificação de novos 
riscos biológicos e deve incluir, entre outros, 
os dados disponíveis sobre riscos potenciais 
para a saúde; medidas de controle que 
minimizem a exposição aos agentes; e 
normas e procedimentos de higiene.

66. Todos os estabelecimentos que realizam, 
ou que pretendem realizar, esterilização, 
reesterilização ou reprocessamento por gás 
óxido de etileno, deverão atender o disposto 
na Portaria Interministerial n.º 482/MS/MTE 
de 16/04/1999.

67. Na capacitação dos trabalhadores para 
manipulação e manutenção de fontes 
seladas utilizadas em braquiterapia, devem 
ser empregadas fontes não seladas.
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Depois de haver decidido adotar diversas 
propostas relativas ao meio ambiente 
de trabalho: contaminação atmosférica, 
ruído e vibrações, e depois de haver 
decidido que as referidas propostas 
tomassem a forma de uma Convenção 
Internacional, a OIT adota, aos vinte 
de junho do ano de mil novecentos e 
setenta e sete, a presente Convenção, 
que poderá ser mencionada como a 
‘Convenção sobre o Meio Ambiente de 
Trabalho (Contaminação do Ar, Ruído e 
Vibrações), 1977’. Sobre essa convenção, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

68. A presente Convenção aplica-se a todos os 
ramos de atividade econômica onde houver, 
no mínimo, 1 (um) funcionário regido pela 
CLT.

69. A expressão ‘contaminação do ar’ 
compreende o ar contaminado por 
substâncias que, estando no estado gasoso, 
sejam nocivas à saúde ou contenham 
qualquer outro tipo de perigo.

70. O termo ‘ruído’ compreende qualquer som 
que possa provocar uma perda de audição 
ou ser nocivo à saúde ou contenha qualquer 
outro tipo de perigo.

71. O termo ‘vibrações’ compreende toda 
vibração transmitida ao organismo humano 
por estruturas móveis e que seja nociva à 
saúde ou contenha qualquer outro tipo de 
perigo.

Aprovada na 67ª reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho (Genebra 
— 1981), e aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 2, de 1992, ratificado em 
1992 e promulgado pelo Decreto nº 1.254 
de 1994, a convenção da OIT nº 155 pode 
ser citada como a ‘Convenção sobre 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 
1981’. Sobre essa convenção, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

72. Deverá ser exigido dos empregados que, 
na medida que for razoável e possível, 
garantam que os agentes e as substâncias 
químicas, físicas e biológicas, e que os 
riscos mecânicos e ergonômicos, que 
estiverem sob seu controle, não envolvam 
riscos para a saúde quando são tomadas 
medidas de proteção adequadas.

73. Deverão ser adotadas disposições, em 
nível de empresa, em virtude das quais 
os trabalhadores, ao executarem seu 
trabalho, cooperem com o cumprimento 

das obrigações que correspondem ao 
empregador.

74. Os empregados deverão prever, quando 
for necessário, medidas para lidar com 
situações de emergência e de urgência, e 
com acidentes, incluindo meios adequados 
para a administração de primeiros socorros.

Após ter decidido adotar diversas 
propostas sobre os serviços médicos no 
trabalho e após ter decidido que essas 
propostas deveriam tomar a forma de uma 
Convenção Internacional, a OIT adota a 
Convenção 161, que será denominada 
‘Convenção sobre os Serviços de Saúde 
no Trabalho, 1985’. Sobre a parte III – 
Organização, do Art. 7 dessa Convenção, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

75. Os  serviços de saúde no trabalho podem 
ser organizados, conforme o caso, seja 
como serviços para uma só empresa, seja 
como serviços que atendem a diversas 
empresas.

76. De acordo com as condições e a prática 
nacionais, os serviços de saúde no trabalho 
poderão ser organizados pelos poderes 
públicos ou serviços oficiais.

77. O empregador, os trabalhadores e seus 
representantes, quando estes existam, 
devem cooperar e participar na organização 
de serviços de saúde no trabalho e de outras 
medidas a eles relativas, considerando 
bases não equitativas.

A Convenção 170 da OIT traz o texto      
sobre a segurança no trabalho com 
produtos químicos que, a partir de 1990, 
passou a ser denominada “Convenção 
sobre Produtos Químicos, 1990”. 
Sobre essa Convenção, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

78. A Convenção se aplica aos artigos que, 
sob condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis, não expõem 
os trabalhadores a um produto químico 
perigoso.

79. A Convenção não se aplica aos organismos, 
mas aplica-se, sim, aos produtos químicos 
derivados dos organismos.

80. No caso do transporte, a OIT, em sua 
Convenção 170, explica que tais sistemas 
e critérios deverão levar em consideração 
as Recomendações do Código de Trânsito 
de cada País relativas ao transporte de 
mercadorias perigosas.
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O Decreto nº 7.602, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho – PNSST – expõe, 
em seus objetivos, a promoção da 
saúde e a melhoria da qualidade de 
vida do trabalhador e a prevenção de 
acidentes e de danos à saúde advindos, 
relacionados ao trabalho ou que ocorram 
no curso dele, por meio da eliminação 
ou redução dos riscos nos ambientes 
de trabalho. Referente à PNSST, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

81. Cabe ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, entre outras, formular e propor 
as diretrizes da inspeção do trabalho, 
bem como supervisionar e coordenar a 
execução das atividades relacionadas com 
a inspeção dos ambientes de trabalho e 
respectivas condições de trabalho, elaborar 
e revisar, em modelo tripartite, as Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Saúde 
no Trabalho, planejar, coordenar e orientar 
a execução do Programa de Alimentação do 
Trabalhador.

82. A gestão participativa da PNSST cabe à 
Comissão Tripartite de Saúde e Segurança 
no Trabalho – CTSST – que é constituída 
paritariamente por representantes do 
governo, trabalhadores e empregadores, 
conforme ato conjunto dos Ministros de 
Estado do Trabalho e Emprego, da Saúde e 
da Previdência Social.

83. Compete ao Ministério da Saúde, entre 
outras ações, fomentar a estruturação da 
atenção integral à saúde dos trabalhadores, 
envolvendo a promoção de ambientes 
e processos de trabalho saudáveis, o 
fortalecimento da vigilância de ambientes, 
processos e agravos relacionados ao 
trabalho, a assistência integral à saúde 
dos trabalhadores, a reabilitação física e 
psicossocial e a adequação e ampliação 
da capacidade institucional, definindo, em 
conjunto com as secretarias de saúde de 
Estados e Municípios, normas, parâmetros 
e indicadores para o acompanhamento 
das ações de saúde do trabalhador a 
serem desenvolvidas no Sistema Único de 
Saúde, segundo os respectivos níveis de 
complexidade dessas ações.

A NBR 14.276 estabelece os requisitos 
mínimos para a composição, formação, 
implantação e reciclagem de brigadas 
de incêndio, preparando-as para atuar na 
prevenção e no combate ao princípio de 
incêndio, abandono de área e primeiros-
socorros, visando, em caso de sinistro, 
proteger a vida e o patrimônio, reduzir 
as consequências sociais do sinistro e 
os danos ao meio ambiente. Referente à 
NBR 14.276, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

84. Devem ser previstos no mínimo 3 (três) 
pontos de encontro, situados em direções 
distintas e sinalizados, para distribuição das 
tarefas.

85. Os brigadistas que concluírem o curso 
com aproveitamento de 75% na avaliação 
teórica e prática definida no anexo B, da 
NBR 14.276, devem receber certificado 
de brigadista, expedido por instrutor em 
incêndio e instrutor de primeiros socorros, 
com validade de 1 (um) ano.

86. A composição da brigada de incêndio de 
cada pavimento, compartimento ou setor 
é determinada pelo anexo B, que leva em 
conta a população fixa, o grau de risco e os 
grupos/divisões de ocupação da planta.

A NR-17 visa estabelecer parâmetros 
que permitam a adaptação das 
condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, 
de modo a proporcionar um máximo 
de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. Referente à NR-17, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

87. Transporte manual de cargas designa 
todo transporte no qual o peso da carga 
é suportado inteiramente por um só 
trabalhador, exceto nos casos onde houver 
limitação de espaço, compreendendo o 
levantamento e a deposição da carga.

88. As condições ambientais de trabalho 
devem estar adequadas às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores e à 
natureza do trabalho a ser executado.

89. Devem ser garantidas boas condições 
sanitárias e de conforto, incluindo 
bebedouros permanentemente adequados 
ao uso e separados por sexo, local para 
lanche e armários individuais dotados de 
chave para guarda de pertences na jornada 
de trabalho.



10
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

O exercício de trabalho em condições 
de insalubridade, de acordo com os 
itens da NR-15, assegura ao trabalhador 
a percepção de adicional, incidente 
sobre o salário mínimo da região, 
equivalente a 40% (quarenta por cento), 
para insalubridade de grau máximo, 20% 
(vinte por cento), para insalubridade de 
grau médio, e 10% (dez por cento), para 
insalubridade de grau mínimo. Sobre a 
NR-15, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

90. Entende-se por "Limite de Tolerância", 
para os fins da NR-15, a concentração ou 
intensidade máxima ou mínima, relacionada 
com a natureza e o tempo de exposição 
ao agente, que causará dano à saúde do 
trabalhador, durante a sua vida laboral.

91. A eliminação ou neutralização da 
insalubridade ficará caracterizada através 
da utilização de equipamentos de proteção 
individual e/ou coletiva, que comprove a 
inexistência de risco à saúde do trabalhador.

92. O Teste de Tolerância ao Oxigênio é um 
teste exigido a todos os trabalhadores que 
pretendem executar trabalhos submersos. 
Esse teste consiste em fazer o candidato 
respirar oxigênio puro sob pressão (2,8 
ATA) em um período de 30 (trinta) minutos, 
na câmara de recompressão. Qualquer sinal 
ou sintoma de intoxicação pelo oxigênio 
será motivo de inabilitação.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP) é um formulário que possui 
campos a serem preenchidos com todas 
as informações relativas ao empregado, 
como a atividade que exerce, o 
agente nocivo ao qual está exposto, a 
intensidade e a concentração do agente, 
exames médicos clínicos, além de dados 
referentes à empresa. Sobre o PPP, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

93. O formulário deve ser preenchido pelas 
empresas que exercem atividades que 
exponham seus empregados a agentes 
nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde 
ou à integridade física (origem da concessão 
de aposentadoria especial após 15, 20 ou 
25 anos de contribuição).

94. Todos os empregadores e instituições que 
admitam trabalhadores como empregados 
do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais e do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional, de acordo 
com a Norma Regulamentadora nº 9, 
da Portaria nº 3.214/78, também devem 
preencher o PPP.

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA – tem como objetivo 
a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a 
tornar compatível, permanentemente, o 
trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador. Sobre 
a NR-05, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

95. O treinamento terá carga horária de vinte 
horas, distribuídas em, no máximo, oito 
horas diárias, e será realizado durante 
o expediente normal da empresa. Esse 
treinamento poderá ser ministrado pelo 
SESMT da empresa, entidade patronal, 
entidade de trabalhadores ou por profissional 
que possua conhecimentos sobre os temas 
ministrados.

96. A contratante e as contratadas, que atuem 
em um mesmo estabelecimento, deverão 
implementar, de forma integrada, medidas 
de prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho, decorrentes da presente NR, de 
forma a garantir o mesmo nível de proteção 
em matéria de segurança e saúde a todos 
os trabalhadores do estabelecimento.

A NR-07 estabelece a obrigatoriedade 
de elaboração e implementação, por 
parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores 
como empregados, do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional 
– PCMSO –, com o objetivo de promoção 
e preservação da saúde do conjunto 
dos seus trabalhadores. Sobre a NR-07, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

97. Ficam desobrigadas de indicar médico 
coordenador as empresas de grau de risco 
1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 5, com até 
25 (vinte e cinco) empregados e aquelas de 
grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da 
NR 5, com até 10 (dez) empregados.

98. O Anexo I do quadro II estabelece diretrizes 
e parâmetros mínimos para a avaliação 
e o acompanhamento da audição do 
trabalhador através da realização de 
exames audiológicos de referência e 
sequenciais. Entende-se por perda auditiva 
por níveis de pressão sonora elevados as 
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alterações dos limiares auditivos, do tipo 
sensorioneural, decorrente da exposição 
ocupacional sistemática a níveis de pressão 
sonora elevados. 

A NR-09 estabelece a obrigatoriedade 
da elaboração e implementação, por 
parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores 
como empregados, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais                                                                
– PPRA –, visando à preservação da 
saúde e da integridade dos trabalhadores, 
através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente controle 
da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir 
no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio 
ambiente e dos recursos naturais. Sobre 
a NR-09, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

99. Consideram-se riscos ambientais os   
agentes físicos, químicos, biológicos, 
mecânicos e ergonômicos existentes nos 
ambientes de trabalho que, em função de 
sua natureza, concentração ou intensidade 
e tempo de exposição, são capazes de 
causar danos à saúde do trabalhador.

100. Quando comprovado pelo empregador 
ou instituição a inviabilidade técnica da 
adoção de medidas de proteção coletiva 
ou quando estas não forem suficientes 
ou encontrarem-se em fase de estudo, 
planejamento ou implantação, ou ainda 
em caráter complementar ou emergencial, 
deverão ser adotadas outras medidas, 
obedecendo-se primeiramente a utilização 
de Equipamento de Proteção Individual – 
EPI – e, não sanado, a adoção de medidas 
de caráter administrativo ou de organização 
do trabalho.
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