
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃSSI 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Informática Básica 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Biografia de Donald Trump 
 

Donald Trump (1946) é um empresário norte-
americano e o atual presidente dos Estados Unidos. Candidato 
do Partido Republicano venceu a democrata Hillary Clinton na 
disputa presidencial de 2016. 

Donal John Trump (1946) nasceu em Queens, Nova 
Iorque, Estados Unidos, no dia 14 de junho de 1946. Filho de 
Anne MacLeod e Frederick Trump, grande empresário que fez 
fortuna no ramo da construção civil, erguendo prédios nos 
bairros do Brooklyn e do Queens, em Nova Iorque. Em 1968, 
Donald Trump bacharelou-se em Economia pela Wharton 
School of Finance da Universidade da Pensilvânia. 

Donald Trump começou sua carreira trabalhando na 
Elizabeth Trump & Son, empresa de seu pai, quando ainda era 
estudante. Depois de formado assumiu o controle dos 
negócios e reuniu os empreendimentos da família na “Trump 
Organization”. Em 1971 mudou-se para Manhattan, onde 
começou a ver grandes oportunidades imobiliárias. Em 1974, 
iniciou seu primeiro grande projeto com a reforma do prédio 
do Hotel Comodoro, quando se associou ao grupo hoteleiro 
Hyatt e o transformou no Grand Hyatt. 

Donald Trump continuou investindo em grandes 
edifícios em Nova Iorque, como o edifício do Hotel Plaza e da 
antiga sede do Banco Manhattan. Seu grande empreendimento 
foi o Trump Tower, inaugurado em 1983, um edifício luxuoso 
de 58 andares localizado na Quinta Avenida. O prédio é 
também a sede das organizações Trump e a residência da 
família instalada no tríplex superior. 

Aos poucos seus negócios se transformaram em um 
grande império. Entrou para o mercado de linhas aéreas com a 
compra da Eastern Shuttle e para o ramo de cassinos. Em 
1995, fundou a Trump Entretainment Resort, que passou a 
operar com cassinos pelo mundo. Ainda na década de 90, com 
um grande endividamento e a falência do Taj Mahal Cassino 
Resort, de Atlantic City, passou por uma grave crise 
financeira. Em 2001 concluiu o residencial World Trump 
Tower, iniciado em 1999, com 72 andares, e iniciou o Trump 
Palace, com 55 andares. 

A partir de 2004, Donald Trump passou a coproduzir e 
apresentar na NBC, o reality show The Apprentice. Com a 
constante presença na televisão, com seu modo extravagante e 
suas declarações fora do contexto se tornou uma das pessoas 
mais polêmicas do país. 

Em 2005, Donald Trump casou-se com a modelo 
Melania Knauss, em uma luxuosa cerimônia realizada na 
Flórida. Em 2006, o casal teve um filho. Seus casamentos 
anteriores foram com a modelo Ivana Trump, com quem teve 
três filhos, e com a modelo Marla Maples, com quem teve 
uma filha. 

Donald Trump é também dono das concessões dos 
concursos de beleza Miss EUA, Miss Teen EUA. É dono de 
campos de golfe em vários países. Já lançou diversos livros, 
entre eles: A Arte da Negociação, Como Ficar Rico, Como 
Chegar Lá e Crippled America. 

Em 2015, Trump anunciou sua candidatura para a 
presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. No 
dia 19 de julho de 2016, seu nome foi confirmado nas 
primárias do partido, para disputar a sucessão de Barack 
Obama. Concorrendo com a candidata do Partido Democrata 
Hillary Clinton, no dia 9 de novembro de 2016, Donald 

Trump foi eleito Presidente dos Estados Unidos. Tomou posse 
no dia 20 de janeiro de 2017, como o 45º Presidente do país. 

Adaptado de https://www.ebiografia.com/donald_trump/ 

 
1. Assinale a alternativa correta. 
a) Em “Trump anunciou sua candidatura para a 

presidência dos Estados Unidos pelo Partido 
Republicano”, o sujeito é “Trump” 

b) Em “seu nome foi confirmado nas primárias do 
partido”, o sujeito é Trump. 

c) Em “o casal teve um filho”, o sujeito é Trump. 
d) Em “Seus casamentos anteriores foram com a modelo 

Ivana Trump”, o sujeito é Trump. 
 
2. Assinale a alternativa incorreta. 
a) Em “Em 2006, o casal teve um filho”, tem-se um 

advérbio de tempo. 
b) Em “Donald Trump é também dono das concessões 

dos concursos de beleza Miss EUA”, tem-se um 
advérbio de inclusão. 

c) Em “Filho de Anne MacLeod e Frederick Trump, 
grande empresário que fez fortuna no ramo da 
construção civil, erguendo prédios nos bairros do 
Brooklyn e do Queens, em Nova Iorque”, tem-se um 
aposto explicativo. 

d) Em “Donald Trump bacharelou-se em Economia pela 
Wharton School of Finance da Universidade da 
Pensilvânia”, tem-se um advérbio de modo. 

 
3. Analise: “Aos poucos seus negócios se 

transformaram em um grande império”, o vocábulo 
em destaque é classificado como 

a) pronome pessoal. 
b) pronome possessivo. 
c) pronome indefinido. 
d) pronome relativo. 
 
4. Analise: “Com a constante presença na televisão, 

com seu modo extravagante e suas declarações fora 
do contexto se tornou uma das pessoas mais 
polêmicas do país.” E assinale a alternativa que 
apresenta a classificação correta dos vocábulos em 
destaque, respectivamente. 

a) Conjunção; advérbio; preposição; advérbio; verbo; 
conjunção. 

b) Preposição; adjetivo; preposição; adjetivo; verbo; 
advérbio. 

c) Preposição; advérbio; preposição; adjetivo; verbo; 
advérbio. 

d) Preposição; advérbio; preposição; advérbio; verbo; 
advérbio. 

 
5. Assinale a alternativa que apresenta um pronome 

reflexivo. 
a) “se tornou uma das pessoas mais polêmicas do país” 
b) “Seus casamentos anteriores foram com a modelo 

Ivana Trump, com quem teve três filhos, e com a 
modelo Marla Maples, com quem teve uma filha.” 

c) “Donald Trump casou-se com a modelo Melania 
Knauss” 

d) “Donald Trump continuou investindo em grandes 
edifícios em Nova Iorque, como o edifício do Hotel 
Plaza e da antiga sede do Banco Manhattan.” 
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Informática Básica 
 
6. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, com a 
palavra selecionada, assinale a alternativa que 
representa o comando Ctrl+X, no programa Excel 
(Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente). 

a) Recorta as células selecionadas. 
b) Fecha a janela da pasta de trabalho selecionada. 
c) Repete o último comando ou ação, se possível. 
d) Salva o arquivo ativo com seu nome de arquivo, local e 

formato atual. 
 
7. Assinale a alternativa que não representa um 

navegador de internet. 
a) Mozilla Firefox 
b) Internet Search. 
c) Opera. 
d) Safari. 
 
8. Assinale a alternativa que não representa um 

Hardware. 
a) Mother Board. 
b) Hard Disk - HD. 
c) Internet Explorer. 
d) Leitor de CD. 
 
9. Assinale a alternativa que não representa um 

programa do Pacote Office. 
a) Publisher. 
b) OneNote. 
c) Access. 
d) Google Chrome. 
 
10. Assinale a alternativa que representa um formato 

mais adequado para enviar documentos oficiais. 
a) .pdf 
b) .doc 
c) .toficial 
d) .texto 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11. O ano de 2018 marcou uma nova era em uma das 

competições mais tradicionais do futebol brasileiro. 
A premiação para o campeão teve um aumento 
vultoso chegando a cinquenta milhões de reais, já 
em 2019 a previsão é que este valor seja ainda 
maior. O texto se refere á qual competição? 

a) Copa Libertadores da América. 
b) Campeonato Brasileiro. 
c) Copa do Brasil 
d) Copa das Confederações 
 
12. É uma série de televisão americana que relata a 

história de um jovem médico recém-formado com 
autismo que acaba sofrendo com o preconceito em 
sua rotina de trabalho. O médico é vivido pelo ator 
Freddie Highmore. Qual o nome da série? 

a) Dr. House. 
b) Grey’s Anatomy. 
c) 13Reasons Why. 
d) The Good Doctor. 

13. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 
se afirma e assinale a alternativa correta. Segundo o 
Art. 8º da Lei Orgânica do Município de Tupãssi, a 
política de desenvolvimento municipal tem por 
objetivos 

(   ) assegurar a todos os tupãssienses existência digna, 
bem estar e justiça sociais. 

(   ) priorizar o desenvolvimento da agricultura familiar 
no município. 

(   ) cooperar com a União e o Estado e consorciar-se a 
outros municípios, na realização de metas de 
interesse da coletividade. 

(   ) promover, de forma integrada, o desenvolvimento 
social e econômico. 

(   ) fomentar o desenvolvimento industrial no município 
como forma de geração de renda e emprego. 

a) V – V – V – F – F. 
b) F – V – V – V – F. 
c) V – F – V – V – F. 
d) V – V – F – V – F. 
 
14. Segundo o Art. 15 da Lei Orgânica do Município de 

Tupãssi, as deliberações da Câmara e de suas 
comissões, salvo em disposição em contrário 
prevista em Lei Orgânica, serão tomadas  

a) por maioria de votos, presente a maioria absoluta de 
seus membros. 

b) por maioria simples de votos, presentes todos os 
membros. 

c) por maioria de votos, presente todos os membros e 
representante do executivo municipal. 

d) por maioria de votos, presente um terço de seus 
membros. 

 
15. De acordo com o Art. 21 da Lei Orgânica do 

Município de Tupãssi, quais as hipóteses de 
extinção do mandato de um vereador? 

I. falecimento do titular. 
II. expulsão do partido político. 
III. cometimento de crime no decorrer do mandato. 
IV. renuncia formalizada. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
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Conhecimentos Específicos 
 

 
16. De acordo com a legislação vigente, para o labor 

exercido a partir de 01/01/2004, o empregador deve 
entregar ao trabalhador, ao reincidir o contrato de 
trabalho, o PPP atualizado com informações sobre o 
exercício de atividade sujeita a condições especiais 
ao segurado empregado ou trabalhador avulso. 
Para a composição deste documento, utiliza-se o 
LTCAT. Porém, poderão ser aceitos em sua 
substituição, e ainda de forma complementar, os 
seguintes documentos 

a) laudo relativo a equipamento ou setor similar ao local 
de trabalho do segurado. 

b) demonstrações ambientais, tais como: Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, 
entre outros.  

c) laudos técnico-periciais emitidos por órgãos do 
Ministério de Desenvolvimento Social. 

d) laudo de empresa diversa daquela que o segurado 
atuou.  

 
17. De acordo com a Norma Regulamentadora NR-15, 

itens 15.1 a 15.4 e subitens, havendo atividade 
exercida em condições acima dos limites de 
tolerância previstos nos anexos deste NR, caberá ao 
trabalhador adicional de insalubridade na ordem de 
10, 20 ou 40 por centro, conforme a classificação do 
grau da insalubridade. Quais medidas estabelecem 
a cessação do pagamento de adicional de 
insalubridade? 

a) A adoção de medidas de ordem geral e a aplicação de 
EPI recomendado pela CIPA e adquirido pelo 
empregador. 

b) A adoção de medidas de ordem individual que tornem 
a exposição acentuada e o uso de EPI nos setores 
críticos.  

c) A adoção de medidas de ordem geral que conservem o 
ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e 
a utilização de equipamentos de proteção individual.  

d) A eliminação e neutralização da insalubridade através 
de treinamentos de conscientização e Diálogo Diário de 
Segurança.  

 
18. A Norma Regulamentadora NR-17 visa estabelecer 

parâmetros que permitam 
a) a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores. 
b) proporcionar o máximo de conforto ao trabalhador 

estabelecendo sempre que possível o trabalho na 
posição em pé em vez de sentado. 

c) a adaptação do trabalhador aos respectivos locais de 
trabalho. 

d) as regras para o transporte manual de peso, sempre 
estabelecendo o maior peso possível para que o 
trabalho seja produtível.  

 
19.  A Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, estabelece em 

seu Art. 21 as situações que serão equiparadas ao 
acidente de trabalho. Dentre elas, pode-se citar 

a) por ocasião de satisfação de necessidades fisiológicas 
no local de trabalho, no horário destinado a refeição. 

b) a ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 
motivo de disputa relacionada a preferências  
esportivas. 

c) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por 
pessoa contra si próprio. 

d) em viagem de férias na qual o empregado decida 
conhecer o processo de trabalho de empresa similar, 
espontaneamente. 

 
20.  Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. De acordo com a NR-21, nos trabalhos 
realizados a céu aberto, é obrigatória a existência de 
________________; e serão exigidas medidas 
especiais que protejam os trabalhadores contra 
________________, ________________, 
________________, ________________ e 
________________. 

a) banheiros / agentes biológicos / físicos / químicos / 
ergonômicos / de acidentes 

b) local para refeições / insolação excessiva / calor / frio / 
umidade / ruídos 

c) vestiários / temperaturas extremas / ruídos / frio / 
radiações / umidade 

d) abrigos contra intempéries / insolação excessiva / calor 
/ frio / umidade / ventos 

 
21.  Conforme Decreto nº 3048/99, Art. 336, deve-se 

emitir a CAT sempre que for 
____________________ e com a finalidade de 
____________________. 

a) informar que a ocorrência de uma doença clínica no 
trabalho / manter o INSS informado 

b) comunicar acidentes de trânsito / prover o pagamento 
do benefício ao empregado 

c) comunicar o acidente à Previdência Social / fins 
estatísticos e epidemiológicos 

d) avisar os sobre os riscos ocupacionais previstos em 
PPRA que podem gerar acidentes / prevenir 
fiscalização do INSS 

 
22. Com relação à legislação de segurança e saúde do 

trabalhador, é correto afirmar que, entre as 
Normas Regulamentadoras vigentes 

a) a NR-1 trata de disposições gerais, tal como a direitos e 
deveres entre empregados e empregadores, enquanto 
que a NR-37 trata de segurança e saúde no trabalho em 
empresas de abate e processamento de carnes e 
derivados. 

b) a NR-2, revogada pela Portaria SEPRT 915, de 30 de 
julho de 2019, tratava de Inspeção Prévia, a NR-8 trata 
das edificações e a NR-30 trata de segurança e saúde 
no Trabalho Portuário. 

c) a NR-12 alterada pela Portaria SEPRT 916, de 30 de 
julho de 2019, trata da segurança no trabalho em 
máquinas e equipamentos, o anexo 14 da NR-15 trata 
dos agentes biológicos e a NR-24 trata das condições 
sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 

d) a NR-6 trata dos EPIs, a NR-14 trata de caldeiras e 
vasos sob pressão e a NR-33 trata de segurança e saúde 
nos trabalhos em espaços confinados. 

 
23.  A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saúde, higiene e segurança é 
previsto 

a) na Constituição Federal, Art. 7º, item XXII. 
b) na Lei nº 8.213/91 – Art. 7º, item XXII. 
c) na Lei nº 8.270/91 – Art. 7º, item XXII. 
d) na Lei nº 7.853/89 – Art. 7º, item XXII. 
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24. De acordo com o protocolo de suporte básico de 
vida vigente, em primeiros socorros, a interrupção 
da RCP só se dará 

a) quando as pessoas da família estiverem desesperadas 
com o estado da vítima. 

b) quando as condições de segurança pessoal na cena, não 
oferecerem risco aos socorristas. 

c) quando houver a exaustão da equipe de socorro 
independente da opinião do médico regulador. 

d) quando, com a RCP em andamento, acompanhada de 
exaustão da equipe e após autorização do médico 
regulador. 

 
25. A Norma Regulamentadora NR-6 estabelece em seu 

texto atualizado a seguinte orientação: 
a) 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 trabalhadores usuários. 

b) a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, com 
desconto em folha de pagamento, EPI adequado ao 
risco, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento. 

c) cabe ao empregador quanto ao EPI: adquirir o 
adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, 
orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, 
responsabilizar-se pela guarda e conservação, entre 
outras. 

d) cabe ao empregado quanto ao EPI: utilizá-lo apenas 
para a finalidade a que se destina, cumprir as 
determinações do empregador sobre o uso adequado, 
comunicar ao órgão nacional competente qualquer 
alteração no EPI que o torne impróprio para uso e 
comércio, entre outros.  

 
26.  De acordo com a Norma Brasileira 

Regulamentadora NBR-14.276 e NPT-017, quanto 
aos critérios para seleção de candidatos a 
brigadistas, os mesmos devem atender os seguintes 
critérios, entre outros: 

a) possuir robustez física e boa saúde, ser alfabetizado e 
possuir espírito de liderança. 

b) possuir bom conhecimento das instalações 
especialmente nas áreas de utilidades, elétrica, 
hidráulica ou manutenção geral, possuir experiência 
anterior como brigadista e atuar pela CIPA. 

c) ter responsabilidade legal e permanecer na edificação 
durante o seu turno de trabalho, independente de sua 
formação escolar. 

d) Permanecer na edificação, possuir experiência anterior 
como brigadista e possuir robustez física e boa saúde. 

 
27.  Assinale a alternativa correta de acordo com o texto 

da Norma Regulamentadora NR-5. 
a) Os representantes dos empregadores, titulares e 

suplentes, serão por eles designados, enquanto que os 
representantes dos empregados, titulares e suplentes, 
serão eleitos em escrutínio secreto, sendo que poderão 
participar os empregados interessados que possuam 
filiação sindical. 

b) Divulgar as decisões da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes a todos os trabalhadores do 
estabelecimento é atribuição conjunta do presidente e 
do vice-presidente da CIPA. 

c) Entre as atribuições da CIPA estão: requisitar à 
empresa as cópias das CAT emitidas; divulgar aos 
trabalhadores informações relativas à segurança e 

saúde no trabalho e promover o desenvolvimento e 
implementação do PCMSO e PPRA e de outros 
programas relacionados à segurança e saúde no 
trabalho. 

d) A CIPA poderá ter seu número de representantes 
reduzido, quando houver a redução do número de 
empregados da empresa, exceto no caso de 
encerramento das atividades do estabelecimento.  

  
28. O Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) deliberou, com fundamento na Lei nº 
6938/1981, tornar obrigatório o 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para certas 
atividades (Resolução nº 1/1986). 

b) Análise do Meio Ambiente (AMA) para certas 
atividades (Resolução nº 1/1986). 

c) Avaliação de Resíduos Industriais (ARI) para certas 
atividades (Resolução nº 1/1986). 

d) Estudo de Zoneamento Ambiental (EZA) para certas 
atividades (Resolução nº 1/1986). 

 
29.  Segundo o texto da Lei nº 7.853 de 1989, é correto 

afirmar que constitui crime punível com reclusão de 
1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa 

a) obstar justificadamente o acesso de alguém a cargo 
público por motivos derivados de sua deficiência. 

b) procrastinar a inscrição de aluno em estabelecimento 
de ensino por motivos derivados de sua deficiência. 

c) negar a alguém o acesso ao emprego ou trabalho por 
motivos derivados de sua deficiência, com justa causa. 

d) retardar, recusar ou omitir dados técnicos dispensáveis 
à propositura de ação civil objeto desta Lei, quando 
requisitados pelo Ministério Público. 

 
30.  A Norma Regulamentadora NR-9 estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 
visando a preservação da saúde e da integridade 
física dos trabalhadores. Segundo o texto atualizado 
desta norma, é correto afirmar que 

a) agentes químicos são as substâncias, compostos ou 
produtos que possam ser absorvidos pelo organismo 
através da pele, dos olhos, da boca ou das vias 
respiratórias. 

b) radiações ionizantes, radiações não ionizantes, 
infrassom e o ultrassom são considerados formas 
diversas de energia. 

c) consideram-se agentes biológicos os diversos tipos de 
micro-organismos, tais como lactobacilos vivos e os 
vírus virtuais, entre outros.  

d) para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais 
os agentes físicos, químicos, ergonômicos,  biológicos 
e de acidentes existentes nos ambientes de trabalho. 
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