
concurso público

003. Prova objetiva

técnico em segurança do trabalho

�  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 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
�   Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas 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.

09.02.2020 | tarde

Nome do candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Prazeres da “melhor idade”

A voz no aeroporto de Congonhas anunciou: “Clien-
tes com necessidades especiais, crianças de colo, melhor 
idade, gestantes e portadores do cartão tal terão preferên-
cia etc.”. Num rápido exercício intelectual, concluí que, não 
tendo n ecessidades especiais, nem sendo criança de colo, 
gestant e ou portador do dito cartão, só me restava a “melhor 
idade” – algo entre os 60 anos e a morte.

Para os que ainda não chegaram a ela, “melhor idade” 
é quando você pensa duas vezes antes de se abaixar para 
pegar o lápis que deixou cair e, se ninguém estiver olhan-
do, chuta-o para debaixo da mesa. Ou, tendo atravessado a 
rua fora da faixa, arrepende-se no meio do caminho porque 
o sinal abriu e agora terá de correr para salvar a vida. Ou 
quando o singelo ato de dar o laço no pé esquerdo do sapato 
equivale, segundo o João Ubaldo Ribeiro*, a uma modalida-
de olímpica.

Privilégios da “melhor idade” são o ressecamento da 
pele, a osteoporose, as placas de gordura no coração, a 
pressão lembrando placar de basquete americano, a falência 
dos neurônios, as baixas de visão e audição, a falta de ar, a 
queda de cabelo, a tendência à obesidade e as disfunções 
sexuais. Ou seja, nós, da “melhor idade”, estamos com tudo, 
e os demais podem ir lamber sabão.

Outra característica da “melhor idade” é a disponibilidade 
de seus membros para tomar as montanhas de estimulantes 
e antidepressivos que seus médicos lhes receitam e depois 
não conseguem retirar. Outro dia, bem cedo, um jovem casal 
cruzou comigo no Leblon. Talvez vendo em mim um ptero-
dáctilo da clássica boemia carioca, o rapaz perguntou: “Vol-
tando da farra, Ruy?”. Respondi, eufórico: “Que nada! Estou 
voltando da farmácia!”. E esta, de fato, é uma grande vanta-
gem da “melhor idade”: você extrai prazer de qualquer lugar 
a que ainda consiga ir.

(Ruy Castro. Folha de S.Paulo, 29.01.2012. Adaptado)

*João Ubaldo Ribeiro: escritor baiano, autor, entre várias obras, de Viva o 
povo brasileiro.

01. Considere os trechos selecionados do texto.

•   Ou quando o singelo ato de dar o laço no pé esquerdo 
do sapato equivale, segundo o João Ubaldo Ribeiro, a 
uma modalidade olímpica. (2o parágrafo)

•   Talvez  vendo  em  mim  um  pterodáctilo  da  clássica  
boemia carioca… (último parágrafo)

Com base nesses trechos, é correto afirmar que o autor 
se serve

(A) da comparação, para evidenciar sua profunda angús-
tia por pertencer ao grupo da terceira idade.

(B) da comparação, para denunciar os poucos direitos 
garantidos por lei às pessoas idosas.

(C) da ambiguidade, para descrever as atitudes inusita-
das de seus amigos e conhecidos.

(D) do exagero, para expor o tema da velhice por meio 
de um tom leve e humorístico.

(E) do exagero, para criticar os jovens que desrespeitam 
frequentemente os mais velhos.

02. A ironia ocorre quando a palavra empregada deve e xpri-
mir ideia oposta àquela expressa pelo sentido original 
dessa palavra.

Considerando a definição, assinale a alternativa em que 
a expressão destacada foi empregada em sentido irônico 
pelo autor.

(A) A voz no aeroporto de Congonhas anunciou: “Clien-
tes com necessidades especiais…” (1o parágrafo)

(B) Para os que ainda não chegaram a ela, “melhor idade” 
é quando você… (2o parágrafo)

(C) Ou, tendo atravessado a rua fora da faixa, arrepen-
de-se no meio do caminho… (2o parágrafo)

(D) Privilégios da “melhor idade” são o ressecamento 
da pele, a osteoporose… (3o parágrafo)

(E) Outro dia, bem cedo, um jovem casal cruzou comigo 
no Leblon. (último parágrafo)

03. Assinale a alternativa em que a reescrita da frase do 
s egundo parágrafo preserva o sentido original do texto.

(A) Ou, depois que atravessa a rua fora da faixa, arrepen-
de-se no meio do caminho, se bem que o sinal tenha 
aberto e agora terá de correr para salvar a vida.

(B) Ou, quando atravessa a rua fora da faixa, arrepende-
-se no meio do caminho, já que o sinal abriu e agora 
terá de correr para salvar a vida.

(C) Ou, assim que atravessa a rua fora da faixa, arrepen-
de-se no meio do caminho, mesmo que o sinal tenha 
aberto e agora terá de correr para salvar a vida.

(D) Ou, caso tenha atravessado a rua fora da faixa, arre-
pende-se no meio do caminho, ainda que o sinal t enha 
aberto e agora terá de correr para salvar a vida.

(E) Ou, antes que atravesse a rua fora da faixa, arrepen-
de-se no meio do caminho, pois o sinal abriu e agora 
terá de correr para salvar a vida.
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04. As expressões destacadas apresentam, respectivamente, 
sentido próprio e sentido figurado na alternativa:

(A) … você extrai prazer de qualquer lugar a que 
aind a consiga ir. (último parágrafo) / Ou seja, nós, 
da “m elhor idade”, estamos com tudo, e os demais 
p odem ir lamber sabão. (3o parágrafo)

(B) Outro dia, bem cedo, um jovem casal cruzou comigo 
no Leblon. (último parágrafo) / “Clientes com neces-
sidades especiais, crianças de colo… (1o parágrafo)

(C) … é a disponibilidade de seus membros para tomar 
as montanhas de estimulantes e antidepressivos… 
(4o parágrafo) / Num rápido exercício intelectual, 
concluí que… (1o parágrafo)

(D) “Voltando da farra, Ruy?”. (último parágrafo) / … as 
placas de gordura no coração, a pressão lembrando 
placar de basquete… (3o parágrafo)

(E) … que seus médicos lhes receitam e depois não con-
seguem retirar. (último parágrafo) / e, se ninguém 
estiver olhando, chuta-o para debaixo da mesa.  
(2o parágrafo)

05. Assinale a alternativa em que a pontuação pode ser 
m odificada de acordo com a norma-padrão e sem alterar 
o sentido do texto.

(A) Ponto e vírgula em: Num rápido exercício intelectual; 
concluí que, não tendo necessidades especiais…

(B) Parênteses em: … você pensa duas vezes antes de 
(se abaixar) para pegar o lápis que deixou cair…

(C) Travessões em: … o singelo ato de dar o laço no 
pé esquerdo do sapato equivale – segundo o João 
Ubaldo Ribeiro – a uma modalidade…

(D) Ponto final em: “Voltando da farra, Ruy.”

(E) Reticências em: “Que nada… Estou voltando da far-
mácia…”

06. De acordo com o emprego e a colocação dos pronomes 
estabelecidos pela norma-padrão, a expressão destaca-
da na frase pode ser substituída pela expressão entre 
parênteses na alternativa:

(A) Quando encontrou o jovem casal, o autor voltava da 
farmácia. (encontrou-o)

(B) Os integrantes da “melhor idade” são aqueles que 
mais enfrentam hipertensão e queda de cabelo. 
(enfrentam-nas)

(C) Em Congonhas, o autor subitamente ouviu o anún-
cio de embarque. (ouviu-o)

(D) É difícil, quando se está mais velho, abaixar para 
p egar um objeto. (pegar-lhe)

(E) Feitas as constatações, resta ao autor incluir-se no 
grupo da “melhor idade”. (resta-lhe)

Leia o texto para responder às questões de números 07 a 09.

A Ilha Fiscal

Localizada na baía de Guanabara, a ilha ganhou esse 
nome pela necessidade do estabelecimento de um posto 
a lfandegário para o controle das mercadorias importadas e 
exportadas pelo Rio de Janeiro, então capital do Império. Seu 
primeiro nome foi Ilha dos Ratos.

O projeto do posto fiscal foi do engenheiro Adolpho Del 
Vecchio e seguia alguns padrões do antigo estilo gótico.  
A i mportância da edificação não se deve, porém, à sua exis-
tência funcional, mas ao último baile do Império, em 9 de 
novembro de 1889, uma semana antes da proclamação da 
República. A festa homenageava o Chile, representado pelos 
oficiais do couraçado Almirante Cochrane, os quais visitavam 
o país.

Cerca de 5 mil pessoas participaram do baile marcado 
pela extravagância: a ilha foi enfeitada com balões venezia-
nos, lanternas chinesas e vasos franceses. Os convidados 
desciam dos barcos e eram recepcionados por moças fanta-
siadas de fadas e sereias.

Enquanto valsas e polcas alegravam os convida-
dos, as iguarias eram servidas em pratos ornamentados 
com flores e frutas exóticas, e os convidados consumiam 
r obustíssimo cardápio: 800 quilos de camarão, 1 300 frangos,  
500 perus, 64 faisões, 1 200 latas de aspargos, 20 mil san-
duíches, 14 mil sorvetes, além de litros de cerveja, cham-
panhe e bebidas diversas.

Ao chegar, o imperador Pedro II teria tropeçado e quas e 
levado um tombo. Ao recompor-se, teria dito: “O monarca 
e scorregou, mas a monarquia não caiu”.

Não distante dali, os republicanos colocavam os últimos 
pregos no caixão da monarquia moribunda.

(Texto baseado na obra de Márcio Cotrim.  
Revista Língua Portuguesa, julho de 2014. Adaptado)

07. De acordo com as informações do texto, é correto  
afirmar que

(A) a escolha da arquitetura gótica para a construção 
do posto alfandegário seguia a moda vigente no 
século XIX.

(B) o baile de novembro de 1889 na Ilha Fiscal não teve o 
fausto característico das tradicionais festas imperiais.

(C) a convicção de D. Pedro II a respeito do poder da 
monarquia mostrou-se infundada em vista dos fatos 
sucessivos ao baile.

(D) os oficiais chilenos receberam tratamento diferencia-
do, uma vez que foram recebidos por moças vesti-
das de fadas e de sereias.

(E) os protestos violentos organizados pelos republica-
nos contra a monarquia acirraram após a realização 
do baile na Ilha Fiscal.
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raciocínio Lógico

11. Os carregadores trouxeram o armário e o instalador não 
chegou. A negação lógica dessa afirmação é:

(A) se os carregadores não trouxeram o armário, então 
o instalador chegou.

(B) os carregadores não trouxeram o armário e o insta-
lador chegou.

(C) se o instalador não chegou, então os carregadores 
não trouxeram o armário.

(D) os carregadores não trouxeram o armário ou o insta-
lador chegou.

(E) os carregadores trouxeram o armário ou o instalador 
não chegou.

12. No diagrama a seguir, considere que há elementos em 
todas as seções e interseções.

Nessa situação, é verdade afirmar que

(A) todo elemento de P, que não é elemento de R, é ele-
mento de Q.

(B) todo elemento de Q, que não é elemento de R, não 
é elemento de P.

(C) todo elemento de R, que é elemento de Q, não é 
elemento de P.

(D) qualquer elemento de P, que não é elemento de Q, é 
elemento de R.

(E) todo elemento de R, que não é elemento de Q, é 
elemento de P.

08. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado 
na alternativa:

(A) A Ilha Fiscal era um posto alfandegário no Rio de 
Janeiro, à época capital do Brasil.

(B) Em meio à valsas e polcas, todos os convidados se 
d ivertiam pelos salões ricamente decorados.

(C) A autoria do projeto, que tem influências europeias, é 
atribuída à Adolpho Del Vecchio.

(D) A festa, dedicada à receber cinco mil pes soas, foi um 
marco de extravagância.

(E) Devido à uma necessidade de controle das mercado-
rias, a Ilha dos Ratos transformou-se em Ilha Fiscal.

09. Assinale a alternativa em que a concordância verbal e 
nominal segue a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) O cardápio incluía inúmeras iguarias, que chegava aos 
convidados em pratos decorados com flores e frutos.

(B) Homenageadas pela festa, a comitiva chilena era for-
mada por oficiais do couraçado Almirante Cochrane.

(C) A fiscalização das mercadorias importadas e expor-
tadas eram essencial para a atividade econômica do 
Império.

(D) Na noite de novembro de 1889 participava do último 
e histórico baile imperial cinco mil convidados.

(E) Por conta dos avanços das ideias republicanas, 
e screviam-se as últimas linhas do período imperial 
no Brasil.

10. Suponha que a foto e o texto a seguir façam parte de um 
informativo turístico.

(http://www.riodejaneirohotel.com.br/site/br/ 
ponto-turistico/1037/Pontos%20Tur%C3%ADsticos/ilha-fiscal)

Os interessados     conhecer a Ilha Fiscal devem se 
dirigir ao centro histórico da cidade, onde está o Espaço 
Cultural da Marinha,     qual partem as embarcações 
que conduzem os turistas à Ilha para uma visita monitora-
da,     duração é de, aproximadamente, duas horas.

Para que o texto esteja redigido em conformidade com 
a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, 
respectivamente, por:

(A) a … no … com a qual a

(B) a … ao … cuja

(C) com … do … onde

(D) em … do … cuja

(E) em … no … com a qual a
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r a s c u n h o13. Se as providências foram tomadas, então não houve pro-
blema. Uma afirmação que é logicamente equivalente a 
essa é:

(A) As providências foram tomadas e não houve problema.

(B) Se houve problema, então as providências não 
f oram tomadas.

(C) Houve problema ou as providências não foram 
t omadas.

(D) Se as providências não foram tomadas, então houve 
problema.

(E) As providências não foram tomadas e houve problema.

14. Considere as afirmações e os respectivos valores lógicos 
atribuídos a cada uma delas.

I. Francisco é advogado e Gerson é analista. FALSA

II. Gerson é analista ou Hugo é engenheiro. VERDADEIRA

III. Se Francisco é advogado, então Igor é jornalista. 
FALSA

IV. Se Joel é assistente, então Hugo não é engenheiro. 
VERDADEIRA

V. Se Lucas é técnico, então Joel é assistente. VER-
DADEIRA.

A partir dessas informações, é correto concluir que

(A) Lucas é técnico.

(B) Joel não é assistente.

(C) Igor é jornalista.

(D) Hugo não é engenheiro.

(E) Gerson é analista.

15. Na sequência: 32, 64, 48, 96, 72, 144, 108, …, o primeiro 
termo que é um número ímpar é o

(A) 9o termo.

(B) 10o termo.

(C) 11o termo.

(D) 12o termo.

(E) 13o termo.
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noções de informática 

16. Em um computador com Microsoft Windows 7, em sua configuração original, dentro da pasta Documentos existe uma pasta 
chamada Temp e dentro dela existe um único arquivo chamado Anotações.txt. Um usuário abriu esse arquivo usando o Bloco 
de Notas. Em seguida, e sem fechar o Bloco de Notas, o usuário abriu o Windows Explorer, selecionou essa pasta Temp 
e pressionou a tecla DEL. Assinale a alternativa correta sobre o resultado de pressionar a tecla DEL e confirmar quaisquer 
perguntas feitas eventualmente pelo Windows.

(A) A pasta não será apagada porque o arquivo Anotações.txt está aberto.

(B) A pasta será apagada, tendo sido enviada para a Lixeira.

(C) A pasta será apagada em definitivo, não sendo enviada para a Lixeira.

(D) A pasta ficará oculta, tendo sido enviada para a Lixeira.

(E) O arquivo Anotações.txt será apagado, tendo sido enviada para a Lixeira, deixando a pasta completamente vazia.

17. Em um documento em branco no Microsoft Word 2010, em sua configuração original, com alinhamento de texto à esquerda, 
um usuário executou as seguintes ações, na sequência apresentada:

I. Digitou Microsoft;
II. Clicou no ícone de alinhamento direita;

III. Pressionou a barra de espaços e digitou Word;
IV. Clicou no ícone de alinhamento centralizado;
V. Pressionou a barra de espaços e digitou 2010.

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto.
               

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Microsoft 2010 Word

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716

Microsoft Word 2010

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716

Microsoft Word 2010

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716

Microsoft 2010 Word

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716

Microsoft

2010

Word

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1716
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20. Usando o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração 
original, um usuário redigiu uma mensagem de correio ele-
trônico e a salvou. Por padrão, a mensagem foi armazena-
da na pasta Rascunhos. No dia seguinte, o usuário abriu 
essa mensagem e, pronto para enviá-la, com todos os 
campos obrigatórios preenchidos, clicou no botão Enviar. 
Considerando que a operação ocorreu sem erros, a men-
sagem            na pasta Rascunhos e            na 
pasta            .

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas do enunciado.

(A) permanece … foi copiada … Itens enviados

(B) não existe mais … foi gravada … Caixa de Saída

(C) permanece … não existe … Itens enviados

(D) permanece … não existe … Caixa de Saída

(E) não existe mais … foi gravada … Itens enviados

LegisLação aPLicada ao sus

Em 1986, uma caseira de uma casa, em uma cidade praiana, 
sentiu-se mal após o almoço. Seu marido resolveu levá-la a um 
serviço de saúde e sabia que ela só seria atendida se compro-
vasse um vínculo formal de emprego. Assim, de posse de sua 
carteira profissional, a levou para um serviço de saúde perto da 
casa. Transponha essa mesma situação para 2020.

21. Assinale a alternativa correta, considerando o enunciado.

(A) A caseira será atendida, mesmo sem carteira profis-
sional, pois, há 10 anos, os serviços de emergência 
do Sistema Único de Saúde (SUS) atendem a qual-
quer pessoa.

(B) A caseira não precisa levar comprovante de vínculo 
empregatício, pois desde 1988, com a criação do 
SUS, o acesso aos serviços e às ações de saúde 
é universal.

(C) Graças a um dos princípios do SUS, que é a inte-
gralidade, a caseira tem acesso gratuito a qualquer 
serviço de saúde.

(D) Atualmente, a caseira seria atendida apenas em 
uma unidade da atenção básica de saúde se tivesse 
consulta agendada.

(E) A caseira será prontamente atendida pelo SUS, mas 
se necessitar de algum exame, será encaminhada a 
um serviço do setor privado conveniado.

18. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 
2010, em sua configuração original:

1

2

3

4

5

A

98

61

25

77

83

Assinale a alternativa em que as duas funções apresen-
tadas irão produzir o mesmo resultado.

(A) =CONT.NÚM(A1:A5) e =CONT.VAZIO(A1:A5)

(B) =SOMA(A1:A5) e =MÉDIA(A1:A5)

(C) =MÁXIMO(A1:A5) e =MAIOR(A1:A5)

(D) =MAIOR(A1:A5;5) e =MÍNIMO(A1:A5)

(E) =MENOR(A1:A5;5) e =MÍNIMO(A1:A5)

19. Tem-se uma imagem do Microsoft PowerPoint 2010, em 
sua configuração original, representando o modo de exi-
bição do apresentador.

Assinale a alternativa com o conteúdo que é exibido na 
área destacada com um quadrado tracejado.

(A) O slide atual que está sendo exibido na apresenta-
ção.

(B) As anotações do apresentador.

(C) A prévia do próximo slide que será exibido na apre-
sentação.

(D) A gravação da apresentação em formato de vídeo.

(E) O histórico do último slide que foi exibido na apre-
sentação.
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24. Verifica-se que um município de pequeno porte não tem 
Conselho Municipal de Saúde. Segundo a Resolução  
no 453/12 do Conselho Nacional de Saúde,

(A) o Conselho Estadual de Saúde deve, junto com o 
executivo municipal, convocar e realizar a Conferên-
cia Municipal de Saúde, que terá como um de seus 
objetivos a estruturação e composição do Conselho 
Municipal.

(B) a população deve escolher as pessoas mais neces-
sitadas materialmente, para que passem a exercer 
a função de conselheiros de saúde e a receber os 
honorários previstos em legislação.

(C) o Conselho Estadual de Saúde deve auxiliar o execu-
tivo municipal, na preparação do edital de convocação 
da eleição, incluindo a exigência de que os candidatos 
para o Conselho devem ter flexibilidade no trabalho, 
para se ausentarem e poderem participar.

(D) a Secretaria Estadual de Saúde deve nomear uma 
comissão eleitoral para que prepare o edital de con-
vocação dos candidatos e realize a eleição.

(E) a Secretaria Municipal de Saúde deve convocar uma 
assembleia na qual voluntários podem se candidatar 
e serem eleitos como conselheiros de saúde.

25. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

(A) tem como fonte de dados os atestados de óbito.

(B) fornece dados sobre óbitos, desde que decorrentes 
de causas naturais.

(C) tem várias fontes de dados, entre as quais a dos  
hospitais.

(D) se confunde com o Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (SINAN).

(E) é alimentado por um órgão federal.

22. Em um município, a Secretaria de Saúde resolve parti-
cipar de uma grande feira, na qual haverá venda de ali-
mentos orgânicos da região, divulgação de iniciativas de 
atividades econômicas, educacionais e sanitárias. Alguns 
munícipes ficam descontentes e entram com uma petição 
administrativa, reclamando que não caberia à pasta da 
Saúde participar de um evento sem relação com a saúde. 
Assinale a alternativa correta.

(A) A participação da Secretaria de Saúde do município 
deveria ter sido discutida na Comissão Intergestores 
Bipartite.

(B) Atividades como essa feira só poderiam ter a par-
ticipação da Secretaria de Saúde se tivessem sido 
aprovadas na Câmara Municipal.

(C) Os munícipes descontentes têm razão, pois a ener-
gia e recursos deveriam ser concentrados em ativi-
dades de recuperação da saúde dos adoecidos.

(D) A iniciativa da Secretaria de Saúde, no caso, é coe-
rente com o conceito de que saúde de uma comuni-
dade tem relação com aspectos econômicos, sociais 
e culturais.

(E) A Secretaria de Saúde só poderia participar de uma 
iniciativa dessa natureza se todas as questões de 
atendimento estivessem resolvidas.

23. Uma fábrica de médio porte, situada em um bairro popu-
loso, incomoda os vizinhos pelo ruído que se irradia de 
dentro. A população se reúne para discutir a qual institui-
ção deveria apresentar uma reclamação. Nesse caso, a 
população deve

(A) apresentar uma queixa ao Ministério P úblico do  
Trabalho, que deve intervir diretamente nesses casos.

(B) apresentar uma reclamação aos auditores fiscais do 
trabalho, que têm atribuição exclusiva para fiscalizar 
a empresa e exigir mudanças.

(C) fazer uma comissão de moradores para exigir a 
m udança das condições de trabalho.

(D) conversar com um vereador que se disponha a ela-
borar um projeto de lei que proíba a existência de 
uma empresa que emita ruído tão elevado.

(E) apresentar uma queixa à Prefeitura que tem atribuição 
de fiscalizar e intervir nas condições de trabalho que, 
além de incomodar os moradores, causam d oenças 
nos trabalhadores.
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28. Assinale a alternativa que está em conformidade com o 
Estatuto da EBSERH no que diz respeito à sua Diretoria.

(A) Ela é composta pelo Presidente e até seis Diretores.

(B) Os seus diretores não poderão ser reconduzidos ao 
cargo.

(C) Os seus membros terão direito a 60 dias de licença 
remunerada, podendo optar pela sua conversão em 
espécie.

(D) Em caso de vacância ou impedimento do seu Presi-
dente, o cargo ficará vago até nova nomeação pelo 
Ministro da Saúde.

(E) É sua competência opinar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social.

29. Segundo o Estatuto da EBSERH, a atividade de monito-
rar a qualidade e integridade dos mecanismos de con trole 
i nterno, das demonstrações financeiras e das informa-
ções e medição divulgadas pela EBSERH, é atribuição

(A) da Fiscalização Integrada.

(B) da Controladoria Fiscal.

(C) da Fiscalização Tributária.

(D) da Gestão Avaliativa.

(E) do Comitê de Auditoria.

30. Joquebede é cidadão brasileiro e pretende apresentar 
uma denúncia de descumprimento ao Código de Ética e 
Conduta da EBSERH. Nessa hipótese, é correto afirmar 
que Joquebede

(A) não poderá fazer a denúncia aos próprios órgãos da 
EBSERH, uma vez que o cidadão não detém essa 
competência.

(B) poderá fazer a denúncia, sob a condição de anoni-
mato e sigilo das informações, diretamente à Ouvi-
doria da EBSERH, órgão interno competente para 
recebê-la.

(C) deverá encaminhar a sua denúncia ao Ministério 
P úblico, que é o órgão responsável para apuração 
da denúncia.

(D) poderá fazer a denúncia pela intranet e internet, com 
sigilo e confidencialidade das informações, mesmo 
que não seja funcionário da EBSERH.

(E) deverá, primeiro, registrar um boletim de ocorrência 
na Delegacia e depois apresentar esse documento 
perante o órgão interno competente da EBSERH.

LegisLação aPLicada à eBserH

26. Considerando o disposto, expressamente, na Lei  
no 12.550/2011, é correto afirmar que a EBSERH

(A) é um órgão administrativo pertencente à estrutura 
interna do Ministério da Educação.

(B) tem sua sede e foro em Brasília, no Distrito Federal, 
e não poderá ter escritório, representação ou filiais 
em outras unidades da Federação.

(C) é dotada de personalidade jurídica de direito priva-
do e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da 
Saúd e, com prazo de duração indeterminado.

(D) exerce atividades de prestação de serviços de 
a ssistência à saúde e estarão inseridas integral e 
e xclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saú-
de – SUS.

(E) não terá direito ao ressarcimento das despesas com 
o atendimento de consumidores e respectivos depen-
dentes de planos privados de assistência à saúde.

27. Na hipótese de uma instituição pretender contratar os 
serviços da EBSERH, a Lei no 12.550/2011 estabelece 
que a contratação

(A) poderá ser efetivada por órgãos da Administração 
P ública, para realizar atividades relacionadas ao o bjeto 
social da EBSERH, sendo obrigatória a licitação.

(B) poderá ser efetivada com as universidades ou admi-
nistradoras de planos de saúde, desde que tenha 
a utonomia para cobrar pelos seus serviços.

(C) firmada deve ser divulgada amplamente por intermé-
dio dos sítios da EBSERH e da entidade contratante 
na internet.

(D) poderá se destinar à prestação de serviços de apoio 
à gestão de hospitais universitários e federais, veda-
da a contratação por outras instituições, ainda que 
congêneres.

(E) poderá ser concretizada com instituições públicas, 
da mesma área de atuação, sendo vedadas a essas 
instituições ceder servidores à EBSERH para o exer-
cício das atividades contratadas.
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34. Em relação à organização da CIPA, prevista na NR-05, é 
correto afirmar:

(A) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a dura-
ção de um ano, permitida uma reeleição.

(B) a CIPA será composta de representantes do empre-
gador e dos empregados, considerando um número 
mínimo de 10 participantes.

(C) os representantes dos empregados, titulares e 
 suplentes, serão por eles designados.

(D) será indicado, de comum acordo com os membros 
da CIPA, o presidente e seu substituto, entre os com-
ponentes ou não da comissão, sendo neste caso 
 necessária a concordância do empregador.

(E) a CIPA poderá ter seu número de representantes 
 reduzido, caso haja redução do número de empre-
gados da empresa.

35. De acordo com o Anexo I da NR-06, qual das alternativas 
a seguir relaciona corretamente o tipo de Equipamen-
to de Proteção Individual (EPI) com a região do corpo 
 protegida?

(A) Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma 
– proteção de olhos e face.

(B) Máscara de solda – proteção respiratória.

(C) Colete à prova de balas – proteção de corpo inteiro.

(D) Cinturão de segurança com talabarte – proteção dos 
membros inferiores.

(E) Capuz ou balaclava – proteção da cabeça.

36. Em relação ao PCMSO (Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional) previsto na NR-07, é correto afirmar:

(A) o exame médico admissional deverá ser realizado 
durante o período de experiência (primeiros 90 dias) 
de atividade do trabalhador.

(B) o exame médico periódico deverá ser realizado se-
mestralmente para trabalhadores em áreas produti-
vas e anualmente em áreas administrativas.

(C) no exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser 
realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta 
ao trabalho de trabalhador ausente por período igual 
ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou 
acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

(D) o exame médico de mudança de função será obriga-
toriamente realizado durante os primeiros 30 (trinta) 
dias da mudança.

(E) o exame médico demissional será obrigatoriamente 
realizada em até 30 (trinta) dias contados a partir do 
término do contrato.

conhecimentos esPecíficos

31. Em relação à capacitação e treinamento em Seguran-
ça e Saúde no Trabalho, prevista na NR-01, assinale a 
alternativa correta.

(A) O empregado deve buscar, por conta própria, capa-
citação e treinamento em conformidade com o dis-
posto nas NRs antes de iniciar suas atividades.

(B) O treinamento inicial em uma nova função poderá 
ocorrer até os seis primeiros meses da nova atividade.

(C) O tempo despendido em treinamentos previstos nas 
NRs não é considerado como de trabalho efetivo.

(D) A capacitação deve ser consignada nos documentos 
funcionais do empregado.

(E) O certificado deve ser arquivado na organização, 
não havendo necessidade de encaminhamento de 
cópia ao trabalhador.

32. Em relação à NR-03, que trata de embargo e interdição, 
assinale a alternativa correta.

(A) Ao avaliar os riscos, o Auditor-Fiscal do Trabalho 
deve considerar a consequência e a probabilidade 
de forma conjunta.

(B) A classificação de consequência como severa tem 
como princípio geral a possibilidade de levar a óbito 
imediato ou que venha a ocorrer posteriormente.

(C) Na classificação de probabilidade como rara, uma 
consequência não é esperada, não é comum sua 
ocorrência, extraordinária.

(D) São passíveis de embargo ou interdição, a obra, a 
atividade, a máquina ou equipamento, o setor de 
serviço, o estabelecimento, com a brevidade que 
a ocorrência exigir, sempre que o Auditor-Fiscal do 
Trabalho constatar a existência de excesso de risco 
moderado (M).

(E) Durante a paralisação do serviço, em decorrência da 
interdição ou do embargo, os trabalhadores recebe-
rão o equivalente a um salário-mínimo.

33. Segundo a NR-04, o dimensionamento dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho está vinculado

(A) à média de acidentes graves ocorridos nos últimos 
12 meses e ao número total de empregados do 
estabelecimento.

(B) ao número de doenças ocupacionais ocorridas nos 
últimos 12 meses e à gradação de risco da atividade 
principal.

(C) à existência de risco iminente de morte na atividade 
principal.

(D) à gradação do risco da atividade principal, exclusi-
vamente.

(E) à gradação do risco da atividade principal e ao 
 número total de empregados do estabelecimento.
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40. Para efeito da NR-13, os vasos de pressão são classi-
ficados em categorias segundo a classe de fluido e o 
potencial de risco. Assinale a alternativa que apresenta 
somente fluidos classificados como classe A.

(A) Fluidos inflamáveis; gases asfixiantes simples e 
hidrogênio.

(B) Fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou infe-
rior a 20 ppm; vapor de água; hidrogênio.

(C) Ar comprimido, vapor de água; nitrogênio.

(D) Fluidos inflamáveis; hidrogênio; acetileno.

(E) Fluidos combustíveis com temperatura inferior a 
200 ºC; gases asfixiantes simples; ar comprimido.

41. De acordo com a NR-15 – Atividades insalubres e seus 
anexos, selecione a alternativa correta.

(A) Nas atividades ou operações onde trabalhadores 
possam ser expostos a radiações ionizantes, os 
 limites de tolerância, os princípios, as obrigações e 
controles básicos para a proteção do homem e do 
seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevi-
dos causados pela radiação ionizante, são os cons-
tantes de Resoluções da ANVISA.

(B) Não é permitida exposição a níveis de ruído acima 
de 85 dB(A) para indivíduos que não estejam ade-
quadamente protegidos.

(C) Entende-se por ruído de impacto aquele que apre-
senta picos de energia acústica de duração inferior a 
5 (cinco) segundos, a intervalos superiores a 1 (um) 
segundo.

(D) As atividades ou operações executadas no interior 
de câmaras frigoríficas, ou em locais que apresen-
tem condições similares, que exponham os traba-
lhadores ao frio, sem a proteção adequada, serão 
consideradas insalubres em decorrência de laudo de 
inspeção realizada no local de trabalho.

(E) Trabalho ou operações em contato permanente com 
esgotos (galerias e tanques) são enquadrados como 
atividade insalubre de grau médio.

42. Qual das situações a seguir é considerada uma atividade 
perigosa, segundo a NR-16?

(A) Utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamen-
te no percurso da residência para o local de trabalho 
ou deste para aquela.

(B) Atividade em veículos que não necessitam de 
 emplacamento ou que não exijam carteira nacional 
de habilitação para conduzi-los.

(C) Atividade em motocicleta ou motoneta em locais 
 privados.

(D) Atividade com uso de motocicleta ou motoneta de 
forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o 
que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido.

(E) Atividade laboral com utilização de motocicleta ou 
motoneta no deslocamento de trabalhador em vias 
públicas.

37. Com base na NR-09 – Programa de Prevenção de 
  Riscos Ambientais (PPRA), é correto afirmar:
(A) a elaboração, implementação, acompanhamento e 

avaliação do PPRA deverá ser realizada exclusiva-
mente pelo Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).

(B) deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo 
menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA 
para avaliação do seu desenvolvimento e realização 
dos ajustes necessários e estabelecimento de novas 
metas e prioridades.

(C) para efeito desta NR, consideram-se riscos ambien-
tais os agentes físicos, químicos e biológicos exis-
tentes nos ambientes de trabalho que, em função de 
sua natureza, concentração ou intensidade e tempo 
de exposição, são capazes de causar danos ao meio 
ambiente.

(D) consideram-se agentes físicos as substâncias, com-
postos ou produtos que possam penetrar no orga-
nismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, 
fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, 
pela natureza da atividade de exposição, possam ter 
contato ou ser absorvidos pelo organismo através da 
pele ou por ingestão.

(E) para os fins desta NR, considera-se nível de ação o 
número de acidentes ou doenças ocupacionais acei-
táveis para cada tipo de atividade a partir da qual a 
organização deve reavaliar seu PPRA.

38. A NR-10 trata de segurança em instalações e serviços 
em eletricidade.

É considerado trabalhador       aquele que com-
provar conclusão de curso específico na área elétrica 
reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. É conside-
rado profissional legalmente       o trabalhador 
previamente qualificado e com registro no competente 
conselho de classe. São considerados       os 
 trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissio-
nais habilitados, com anuência formal da empresa.

Completa a frase, correta e respectivamente, de acordo 
com a citada norma regulamentadora:
(A) qualificado ... habilitado ... autorizados
(B) qualificado ... autorizado ... habilitados
(C) autorizado ... habilitado ... qualificados
(D) autorizado ... qualificado ... habilitados
(E) habilitado ... qualificado ... autorizados

39. A seguinte descrição prevista no glossário da NR-12: 
“Dispositivo que exige, ao menos, a atuação simultânea 
pela utilização das duas mãos, com o objetivo de iniciar 
e manter as mãos do operador nos dispositivos de atua-
ção (geralmente botões), enquanto existir uma condição 
de perigo, propiciando uma medida de proteção apenas 
para a pessoa que o atua” refere-se ao dispositivo
(A) de ação continuada.
(B) de intertravamento.
(C) inibidor ou defletor.
(D) de acionamento bimanual.
(E) limitador.
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46. Em relação ao Gerenciamento de Resíduos, assinale a 
alternativa correta utilizando como base a NR-32, que 
trata de segurança e saúde no trabalho em serviços 
de saúde.

(A) Os recipientes existentes nas salas de cirurgia e de 
parto necessitam de tampa e pedal para evitar o con-
tato manual dos profissionais.

(B) O transporte manual do recipiente de segregação 
deve ser realizado de forma que não exista o contato 
do mesmo com outras partes do corpo, sendo veda-
do o arrasto.

(C) Os recipientes de transporte com mais de 400 litros 
de capacidade não necessitam de válvula de dreno 
no fundo.

(D) Os serviços de saúde que possuem coleta externa 
diária são dispensados de local apropriado para o 
armazenamento externo dos resíduos.

(E) Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento 
dos resíduos de saúde devem ser retirados do local 
de geração em até 24 horas.

47. Assinale a alternativa correta relacionada às radiações 
ionizantes, conforme a NR-32.

(A) O trabalhador que realize atividades em áreas onde 
existam fontes de radiações ionizantes deve estar 
sob monitoração coletiva de dose de radiação ioni-
zante, nos casos em que a exposição seja ocupa-
cional.

(B) Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, 
os dosímetros devem ser encaminhados para leitura 
no prazo máximo de 7 dias.

(C) O serviço de proteção radiológica deve estar locali-
zado no mesmo ambiente da instalação radiativa e 
serem garantidas as condições de trabalho compa-
tíveis com as atividades desenvolvidas, observando 
as normas do Ministério da Ciência e Tecnologia.

(D) O prontuário clínico individual previsto pela NR-07 
deve ser mantido atualizado e ser conservado so-
mente durante o período do contrato de trabalho.

(E) Após ocorrência ou suspeita de exposição acidental 
a fontes seladas, devem ser adotados procedimen-
tos adicionais de monitoração individual, avaliação 
clínica e a realização de exames complementares, 
incluindo a dosimetria citogenética, a critério médico.

43. De acordo com a NR-17, que trata de ergonomia, qual 
das alternativas a seguir apresenta um requisito adequa-
do para os assentos utilizados nos postos de trabalho?

(A) Altura fixa à natureza da função exercida, evitan-
do deslocamentos bruscos e, consequentemente, 
 acidentes.

(B) Características de muita conformação na base do 
assento garantindo maior adaptação ao trabalhador.

(C) Borda frontal quadrada.

(D) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo 
para proteção da região lombar.

(E) Assento confeccionado em couro para garantir a 
 higienização.

44. Segundo a NR-24, as instalações sanitárias masculinas 
devem ser dotadas de mictório, exceto quando essencial-
mente de uso individual. Quantos mictórios deve ter um 
estabelecimento construído a partir de 24.09.2019 com 
150 (cento e cinquenta) trabalhadores?

(A) 5 (cinco).

(B) 6 (seis).

(C) 7 (sete).

(D) 10 (dez).

(E) 15 (quinze).

45. Assinale a alternativa correta relacionada à NR-26, que 
trata de sinalização de segurança.

(A) A rotulagem preventiva é um conjunto de elementos 
com informações escritas, impressas ou gráficas, 
 relativas a um produto químico, que deve ser afixa-
da, impressa ou anexada à embalagem que contém 
o produto.

(B) Os produtos químicos (independentemente de sua 
classificação de periculosidade) em relação à segu-
rança e saúde dos trabalhadores, conforme o GHS, 
devem dispor do mesmo sistema de rotulagem.

(C) O formato e conteúdo da ficha com dados de segu-
rança do produto químico devem seguir o estabeleci-
do pelo Sistema Nacional de Rotulagem de Produtos 
Químicos.

(D) Os produtos notificados ou registrados como 
 Saneantes no Ministério do Trabalho estão dis-
pensados do cumprimento das obrigações de 
 rotulagem preventiva.

(E) O fornecedor deve elaborar e tornar disponível ficha 
com dados de segurança do produto químico para 
todo produto químico classificado como perigoso, 
exceto no caso de importação de produtos.
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49. Qual das alternativas a seguir relaciona corretamente o 
tipo de risco ao agente?

(A) Risco físico – ruído.

(B) Risco químico – radiação.

(C) Risco biológico – fumo metálico.

(D) Risco físico – postura inadequada.

(E) Risco de acidente – frio.

48. Em relação ao tema “proteção contra incêndios”, compre-
ende a saída de emergência:

(A) somente o acesso.

(B) somente as rotas de saídas horizontais, quando hou-
ver, e respectivas portas ou ao espaço livre exterior, 
nas edificações térreas.

(C) acesso e rotas de saídas horizontais, quando hou-
ver, e respectivas portas ou ao espaço livre exterior, 
nas edificações térreas.

(D) acesso; rotas de saídas horizontais, quando houver, 
e respectivas portas ou ao espaço livre exterior, nas 
edificações térreas; descarga.

(E) acesso; rotas de saídas horizontais, quando houver, 
e respectivas portas ou ao espaço livre exterior, nas 
edificações térreas; escadas ou rampas; descarga; 
elevadores de emergência.

50. O quadro a seguir foi adaptado do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho: AEAT 2017/Ministério da Fazenda. 
 Assinale a alternativa correta sobre as informações que podem ser extraídas deste quadro.

CNAE

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO

Total

Com CAT Registrada

Sem CAT

RegistradaTotal
Motivo

Típico Trajeto Doença do Trabalho

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

TOTAL 622.379 585.626 549.405 507.753 478.039 450.614 385.646 355.560 340.229 106.721 108.552 100.685 15.386 13.927 9.700 114.626 107.587 98.791

(Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho: AEAT 2017/ Ministério da Fazenda. Adaptado)

(A) O número de acidentes de trajeto com CAT registrada sofreu uma redução constante entre os anos de 2015 e 2017.

(B) O CNAE que engloba os Serviços de Saúde é o maior responsável por acidentes com material biológico.

(C) No período apresentado, o maior número de acidentes de trabalho classificados como típico ocorreram no ano 
de 2015.

(D) A redução de doenças do trabalho com CAT registrada está relacionada às ações de melhoria da qualidade de vida 
no trabalho das organizações.

(E) Para todos os motivos de acidentes (típico, trajeto e doença do trabalho) relatados houve uma redução entre os anos 
de 2015 e 2017.
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