
EDITAL 002/2020

Secretaria Municipal de  
Gestão Administrativa

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de fevereiro

15h50 às 18h50

35 questões

3h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto
Leia o texto, ele é um fragmento do romance “O tronco”,  
de Bernardo Élis.

Uma indignação, uma raiva cheia de desprezo crescia 
dentro do peito de Vicente Lemes à proporção que 
ia lendo os autos. Um homem rico como Clemente 
Chapadense e sua mulher apresentando a inventário 
tão-somente a casinha do povoado! Veja se tinha cabi-
mento! E as duzentas e tantas cabeças de gado, gente? 
E os dois sítios do município onde ficaram, onde fica-
ram? Ora bolas! Todo mundo sabia da existência des-
ses trens que estavam sendo ocultados.

Ainda se fossem bens de pequeno valor, vá lá, que 
inventário nunca arrola tudo. Tem muita coisa que 
fica por fora. Mas naquele caso, não. Eram dois sítios, 
duzentas e tantas reses, cuja existência andava no 
conhecimento dos habitantes da região. A vila inteira, 
embora ninguém nada dissesse claramente, estava de 
olhos abertos assuntando se tais bens entrariam ou 
não no inventário.

Lugar pequeno, ah, lugar pequeno, em que cada um 
vive vigiando o outro!

Pela segunda vez Vicente Lemes lavrou seu despacho, 
exigindo que o inventariante completasse o rol de 
bens, sob pena de a Coletoria Estadual o fazer.

Aí, como quem tira um peso da consciência, levan-
tou-se do tamborete e chegou à janela que dava para 
o largo, lançando uma olhadela para a casa onde 
funcionava o Cartório. Calma, a vila constituída pelo 
conjunto de casas do Largo.

1. Complete a frase, fazendo corretamente a 
concordância.

         três horas que se          
iniciado as provas sem que se          os 
resultados do certame.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square Fazia • haviam • previssem
b. SQUARE Fazia • havia • previsse
c. SQUARE Faziam • havia • previsse
d. SQUARE Faziam • haviam • previsse
e. SQUARE Faziam • haviam • previssem

2. Com base no texto, considere as afirmativas.

1. A expressão “Veja se tinha cabimento!” no 
primeiro parágrafo tem significação negativa.

2. Pode-se trocar a expressão “vá lá” por “seria 
aceitável”, sem prejuízo de sentido ao 
contexto.

3. No primeiro parágrafo há um vocativo.
4. Em: “… embora ninguém nada dissesse”, 

temos um sujeito indeterminado, pois não se 
pode determinar quem fez a ação de “dizer”.

5. No terceiro parágrafo, o termo “ah” denota 
satisfação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

3. Verifique a frase tirada no texto.

“Pela segunda vez Vicente Lemes lavrou seu despacho, 
exigindo que o inventariante completasse o rol de 
bens, sob pena de a Coletoria Estadual o fazer.”

Considerando a frase e o texto, assinale a alternativa 
correta.

a. Check-square O inventariante era uma mulher.
b. SQUARE Há, na frase, cinco orações coordenadas entre si.
c. SQUARE Clemente Chapadense lavrara o despacho à 

revelia de Vicente Lemes.
d. SQUARE A frase representa uma indecisão de Vicente 

Lemos.
e. SQUARE A palavra “o”, na frase, aparece três vezes. Em 

todas, pode ser classificado como adjunto 
adnominal.

4. Assinale a alternativa que corresponde ao período 
de pontuação correta.

a. SQUARE Ele prefere cinema e, eu teatro.
b. SQUARE Hoje, eu, daria o mesmo conselho: mais dou-

trina e menos análise.
c. Check-square Precisando de um grande conselho, procurou 

José, seu amigo de longas conversas.
d. SQUARE Ele que era o novo técnico, não convocou os 

melhores!
e. SQUARE Quando eu chego, em casa tudo me alegra, 

canto sem parar.
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5. Assinale abaixo 1 quando somente a primeira frase 
estiver correta e 2 se as duas frases estiverem corretas.

Analise regência verbal e o uso da crase.

( ) Queria-o para esposo quando foi à festa e 
o viu. / Queria-lhe para esposo quando foi à 
festa e o viu.

( ) Não preciso de seus conselhos. /  
Precise melhor seus conselhos.

( ) Não se esqueça de mim para não me entregar 
a ilusões. / Não esqueça de mim para não me 
entregar à ilusões.

( ) Não informaram os candidatos sobre a prova. 
/ Não informaram aos candidatos sobre a 
prova.

( ) À vista disso, devemos tomar sérias medidas. /  
Não ligo àquilo que me disseste.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 1 • 1 • 2 • 2
b. Check-square 1 • 2 • 1 • 1 • 2
c. SQUARE 1 • 2 • 1 • 2 • 1
d. SQUARE 2 • 1 • 2 • 1 • 2
e. SQUARE 2 • 2 • 1 • 1 • 1

Conhecimentos Atuais 5 questões

6. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o Oceano que é circundado de forma não contínua 
pelas Américas a oeste e pelo continente africano a 
leste. Possui ampla comunicação com o Ártico e a 
Antártida.

a. SQUARE Oceano Glacial.
b. SQUARE Oceano Ártico.
c. SQUARE Oceano Índico.
d. SQUARE Oceano Pacífico.
e. Check-square Oceano Atlântico.

7. Assinale a alternativa que indica corretamente 
organização que surgiu em 1995, com o acordo de 
Marrakech, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas 
e Comércio (GATT).

a. SQUARE Associação das Nações (AN).
b. SQUARE Tratado do Atlântico Norte (TN).
c. SQUARE Organização das Nações Unidas (ONU).
d. Check-square Organização Mundial do Comércio (OMC).
e. SQUARE Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN).

8. Esta capital nordestina já foi eleita a capital mais 
verde do mundo, ficando atrás apenas de Paris. A 
cidade apresenta o melhor Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) do Estado, e tem aproximada-
mente 900 mil habitantes. Indique-a:

a. Check-square João Pessoa.
b. SQUARE Fortaleza.
c. SQUARE São Luís.
d. SQUARE Rio Branco.
e. SQUARE Campo Grande.

9. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Limita ao sul pela Venezuela.
b. SQUARE É o terceiro país do mundo em população.
c. SQUARE Faz fronteira com o Chile e com o Equador.
d. SQUARE É o menor país da América do Sul e o terceiro 

em população.
e. Check-square O Brasil é o sexto maior país em população e o 

quinto maior do mundo em área territorial.

10. Sobre o Estado de Santa Catarina, é correto 
afirmar:

a. SQUARE O Estado faz fronteira a oeste com o Oceano 
Atlântico e é o maior Estado do Sul do Brasil.

b. SQUARE O Estado faz fronteira com a Argentina a leste e 
possui 1.000 quilômetros de praias.

c. Check-square É o menor Estado do Sul do Brasil, possui vege-
tação variada e tem 295 municípios.

d. SQUARE Com pouca diversidade geográfica, possui um 
território de 150 mil quilômetros quadrados.

e. SQUARE Possui vegetação pouco variada e conta hoje 
com 350 municípios.

Noções de Informática 5 questões

11. Ao utilizar o MS Word do Office 365 em portu-
guês, em um documento que contém cinco páginas, 
necessita-se que somente a primeira e a última página 
estejam em modo paisagem, enquanto as páginas 2, 3 
e 4 estejam em modo retrato.

Para isso, deve-se empregar ao menos:

a. SQUARE Uma quebra de seção.
b. Check-square Duas quebras de seção.
c. SQUARE Três quebras de seção.
d. SQUARE Cinco quebras de seção.
e. SQUARE Três quebras de página.
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Conhecimentos Específicos 20 questões

16. A ergonomia envolve as adaptações das condi-
ções de trabalho em função das características psicofi-
siológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 
um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. No caso de trabalho em teleatendimento/
telemarketing, a organização do trabalho elenca o 
período de atuação permitido e suas condições.

Analise as afirmativas abaixo sobre a organização do 
trabalho de teleatendimento/telemarketing.

1. As pausas podem ser concedidas no local do 
posto de trabalho, sendo 2 períodos de 15 
minutos contínuos.

2. Em caso de prorrogação do horário normal, 
será obrigatório um descanso mínimo de 15 
minutos antes do início do período extraordi-
nário do trabalho.

3. O tempo de trabalho em efetiva atividade 
de teleatendimento/telemarketing é de, no 
máximo, 8 horas diárias, nele incluídas as pau-
sas, sem prejuízo da remuneração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Locais de trabalho, como laboratórios e escritó-
rios, demandam atividades que envolvem solicitação 
intelectual e atenção constante.

É recomendado para esses locais de trabalho:

1. Umidade relativa do ar inferior a 40%.
2. Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23°C.
3. Velocidade do ar superior a 0,75 m/s.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Qual recurso ou funcionalidade do MS Word do 
Office 365 em português possibilita ao usuário ver 
uma lista dos objetos em um documento, de modo 
que fique mais fácil selecionar objetos, alterar sua 
ordem ou visibilidade?

a. SQUARE Painel de Objetos
b. Check-square Painel de Seleção
c. SQUARE Gerenciar Objetos
d. SQUARE Gerenciar Elementos
e. SQUARE Formatação do Documento

13. Qual(is) tecla(s) deve(m) ser utilizada(s) no 
MS Excel do Office 365 em português de modo que o 
aplicativo invoque a função SOMA?

a. SQUARE =
b. Check-square Alt + =
c. SQUARE Alt + seta para a direita
d. SQUARE Ctrl + =
e. SQUARE Ctrl + seta para a direita

14. Qual o nome do recurso do MS Excel do Office 
365 em português que detecta quando o usuário 
digita um padrão consistente e oferece sugestões 
para preencher as células subsequentes?

a. SQUARE Autocompletar
b. SQUARE Completar Automaticamente
c. SQUARE Preenchimento Automático
d. Check-square Preenchimento Relâmpago
e. SQUARE Preenchimento Rápido

15. Qual o nome da função do MS Excel do Office 
365 em português retorna o último caractere, ou últi-
mos caracteres, de uma cadeia de texto, com base no 
número de caracteres especificado pelo usuário?

a. Check-square DIREITA
b. SQUARE ESQUERDA
c. SQUARE SUBSTRING
d. SQUARE TEXTO.EXTRAÍR
e. SQUARE TEXTO.SUBSTR
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18. Desconsiderando o disposto em convenções 
e acordos coletivos de trabalho, em trabalhos que 
envolvem atividades com processamento eletrônico 
de dados, o número máximo de toques reais, por hora 
trabalhada, exigidos pelo empregador não deve ser 
superior a:

a. SQUARE 4.000
b. SQUARE 5.000
c. SQUARE 6.000
d. SQUARE 7.000
e. Check-square 8.000

19. O treinamento dos operadores de checkout deve 
conter noções sobre prevenção e os fatores de risco 
para a saúde, levando em consideração os aspectos 
relacionados ao posto de trabalho, a manipulação de 
mercadorias, a organização do trabalho, aos aspectos 
psicossociais do trabalho e os agravos à saúde mais 
recorrentes.

Cada trabalhador deve receber treinamento com 
duração mínima de            , até  
o          dia da data da sua admissão, 
com reciclagem          e com duração 
mínima de            , ministrados 
durante sua jornada de trabalho.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE uma hora • vigésimo • anual • uma hora
b. SQUARE duas horas • vigésimo • semestral • duas horas
c. SQUARE duas horas • vigésimo • anual • uma hora
d. Check-square duas horas • trigésimo • anual • duas horas
e. SQUARE três horas • trigésimo • semestral • uma hora

20. Como um trabalho manual sentado, o trabalho de 
teleatendimento/telemarketing deve ter um mobili-
ario adequado.

Assinale a alternativa correta sobre as características 
dos assentos voltados para esse tipo de trabalho.

a. SQUARE O apoio dos braços deve ser regulável em 
altura, sendo de 20 a 25 cm a partir do assento.

b. SQUARE A altura da superfície superior deve ser ajustá-
vel em relação ao piso, sendo superior a 50 cm.

c. Check-square A profundidade útil do assento deve ser de 38 a 
46 cm e sua borda frontal deve ser arredondada.

d. SQUARE A base deve ser estofada com material de den-
sidade superior a 50 kg/m³.

e. SQUARE O apoio deve ser em 4 pés fixos, cuja resistência 
evite deslocamentos.

21. Assinale a alternativa correta sobre os equipa-
mentos de proteção individual (EPI).

a. Check-square Cabe ao empregador substituir imediatamente, 
quando danificado ou extraviado.

b. SQUARE Cabe ao fabricante responsabilizar-se pela 
guarda e conservação.

c. SQUARE Cabe ao empregado responsabilizar-se pela 
higienização.

d. SQUARE Cabe ao empregado responsabilizar-se pela 
manutenção periódica.

e. SQUARE Cabe ao fabricante treinar o trabalhador sobre 
o uso adequado.

22. Assinale a alternativa que corresponde ao docu-
mento histórico laboral do trabalhador, que tem como 
finalidade comprovar as condições para obtenção 
do direito aos benefícios e serviços previdenciários, e 
que contém as seguintes informações básicas: dados 
administrativos da empresa e do trabalhador, registros 
ambientais, resultados de monitoração biológica e 
responsáveis pelas informações.

a. SQUARE Perfil Previdenciário Profissional
b. SQUARE Perfil Previdenciário de Prevenção
c. Check-square Perfil Profissiográfico Previdenciário
d. SQUARE Portaria Profissional Previdenciária
e. SQUARE Portaria Prevenção Profissional

23. Não corresponde às competências dos profissio-
nais integrantes dos Serviços Especializados em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

a. SQUARE colaborar, quando solicitado, nos projetos e na 
implantação de novas instalações físicas e tec-
nológicas da empresa.

b. SQUARE responsabilizar-se tecnicamente, pela orienta-
ção quanto ao cumprimento do disposto nas 
NR aplicáveis às atividades executadas pela 
empresa e/ou seus estabelecimentos.

c. SQUARE promover a realização de atividades de cons-
cientização, educação e orientação dos tra-
balhadores para a prevenção de acidentes do 
trabalho e doenças ocupacionais.

d. Check-square descartar mensalmente os dados atualizados 
de acidentes do trabalho, doenças ocupacio-
nais e agentes de insalubridade.

e. SQUARE esclarecer e conscientizar os empregadores 
sobre acidentes do trabalho e doenças ocupa-
cionais, estimulando-os em favor da prevenção.
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24. O dimensionamento do SESMT estabelece um 
número mínimo de trabalhadores especializados em 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho (SESMT) para prover as 
ações a favor da saúde dos trabalhadores em uma 
empresa.

Assinale a alternativa correta sobre a relação de espe-
cialistas em SESMT para a condição de uma empresa 
com um estabelecimento, que apresenta grau de risco 
4 e possui 750 funcionários.

a. SQUARE 3 Técnico Seg. do Trabalho; 1 Engenheiro de Seg. 
do Trabalho; 1 Aux. Enfermagem do Trabalho.

b. SQUARE 3 Técnico Seg. do Trabalho; 1 Engenheiro de 
Seg. do Trabalho; 1 Enfermeiro do Trabalho; 
1 Médico do Trabalho.

c. SQUARE 4 Técnico Seg. do Trabalho; 1 Engenheiro de 
Seg. do Trabalho; 1 Médico do Trabalho.

d. SQUARE 4 Técnico Seg. do Trabalho; 1 Engenheiro de Seg. 
do Trabalho; 1 Aux. Enfermagem do Trabalho; 
1 Enfermeiro do Trabalho; 1 Médico do Trabalho.

e. Check-square 4 Técnico Seg. do Trabalho; 1 Engenheiro de 
Seg. do Trabalho; 1 Aux. Enfermagem do Traba-
lho; 1 Médico do Trabalho.

25. As normas regulamentadoras (NRs) detalham 
medidas preventivas de medicina do trabalho, edifica-
ções, iluminação, conforto térmico, instalações elétri-
cas, armazenagem de materiais, atividades insalubres, 
entre outras.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A NR 18 aborda as condições e meio ambiente 
de trabalho na indústria da construção.

2. A NR 13 aborda as condições de transporte, 
movimentação, armazenagem e manuseio de 
materiais.

3. A NR 28 aborda as normas regulamentadoras 
de segurança e saúde no trabalho portuário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

26. Muitos acidentes que ocorrem em um canteiro 
de obras poderiam ser evitados se as normas de segu-
rança do trabalho na construção civil fossem seguidas.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Os pisos dos locais de trabalho podem apre-
sentar pequenas saliências, desde que preju-
diquem de maneira acentuada a circulação de 
pessoas ou a movimentação de materiais.

2. Nos pisos, escadas, rampas, corredores e pas-
sagens dos locais de trabalho, onde houver 
perigo de escorregamento, serão empregados 
materiais ou processos antiderrapantes.

3. As edificações dos locais de trabalho devem 
ser projetadas e construídas de modo a evitar 
insolação excessiva ou falta de insolação.

4. As escadas e rampas devem oferecer resistên-
cia suficiente para suportar apenas as cargas 
fixas, desconsiderando as cargas móveis e 
temporárias.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

27. Os extintores são equipamento importantes 
na proteção contra incêndio. Em Santa Catarina, o 
sistema preventivo por extintores (SPE) tem seus pro-
cessos fiscalizados conforme a Instrução Normativa 
006 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 
(CBMSC).

Assinale a alternativa correta sobre os extintores e 
suas aplicações conforme a normativa.

a. SQUARE A distância máxima a ser percorrida para alcan-
çar o extintor sobre rodas é de 40 m.

b. SQUARE Os extintores portáteis devem ser instalados de 
maneira que sua alça de transporte esteja, no 
máximo, 1,50 m acima da fundação.

c. Check-square É proibido colocar extintor de incêndio nas esca-
das, rampas, antecâmaras e em seus patamares.

d. SQUARE Os extintores portáteis e os extintores sobre 
rodas podem ser na cor vermelha e amarelo.

e. SQUARE Para uma edificação térrea, com risco de incên-
dio acima de 1.142 MJ/m², é permitida a instala-
ção de 1 extintor, caso a distância máxima a ser 
percorrida seja atendida.



Página 8

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú • Processo Seletivo Simplificado • Edital 002/2020

2S07 Engenheiro de Segurança do Trabalho

28. Relacione abaixo os itens apresentados na 
coluna 1 com os conceitos descritos na coluna 2.

Coluna 1 Itens

1. Risco
2. Perigo
3. Acidente
4. Incidente

Coluna 2 Conceitos

( ) evento não planejado, que não resultou em 
lesão, doença ou dano, porém tinha o poten-
cial de fazê-lo.

( ) condição com potencial de causar uma situa-
ção em que ocorre uma tragédia ou a perda 
de algo ou alguém.

( ) ocorrência de evento não planejado que pro-
vocou uma lesão, doença ou dano ou qual-
quer tipo de perturbação imprevista.

( ) probabilidade de algo acontecer em deter-
minado evento ou local potencialmente peri-
goso, gerando consequências aos envolvidos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 4
b. SQUARE 3 • 2 • 4 • 1
c. SQUARE 3 • 4 • 1 • 2
d. SQUARE 4 • 1 • 3 • 2
e. Check-square 4 • 2 • 3 • 1

29. A NBR 14280 aborda critérios para o registro, 
comunicação, estatística, investigação e análise de 
acidentes do trabalho.

Entre os elementos essenciais para estatística e análise 
de acidentes, assinale a alternativa que corresponde 
ao nome dado a ação ou omissão que, contrariando 
preceito de segurança, pode causar ou favorecer a 
ocorrência de acidente.

a. Check-square ato inseguro
b. SQUARE agente do acidente
c. SQUARE reação de acidente pessoal
d. SQUARE movimento de acidente impessoal
e. SQUARE condição de ambiente de insegurança

30. Qualquer acidente de trabalho ocorrido deve ser 
comunicado ao INSS por meio da CAT.

Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de CAT 
que aborda o reinício de tratamento ou afastamento 
por agravamento de lesão de acidente do trabalho ou 
doença profissional ou do trabalho, já comunicado 
anteriormente ao INSS.

a. SQUARE Inicial
b. SQUARE Abertura
c. SQUARE Contínuo
d. Check-square Reabertura
e. SQUARE Comunicação de óbito

31. A NR 19 aborda a fabricação, utilização, importa-
ção, exportação, tráfego e comércio de explosivos.

Assinale a alternativa correta sobre as prescrições 
gerais para o transporte de explosivos.

a. SQUARE Para evitar acidentes, os veículos de transporte 
devem ser seguros e sem sinalização da carga.

b. SQUARE Salvo em casos especiais, os serviços de carga 
e descarga de explosivos devem ser feitos 
durante o período noturno.

c. Check-square Antes de descarregar os materiais, o local pre-
visto para armazená-los deve ser examinado.

d. SQUARE O transporte de munições, pólvoras e aces-
sórios iniciadores devem ser realizados em 
conjunto para redução do risco e agilidade na 
inspeção da carga.

e. SQUARE Os serviços de embarque e desembarque 
devem ser acompanhados por um engenheiro 
de minas ou oficial das forças armadas.

32. Sinais vitais são utilizados como indícios que permi-
tem concluir sobre o estado geral de uma pessoa, sendo 
importante para realização dos primeiros socorros.

Não corresponde a um sinal vital:

a. SQUARE Pulso.
b. SQUARE Respiração.
c. SQUARE Temperatura.
d. SQUARE Pressão arterial.
e. Check-square Dilatação da pupila.
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33. Todo estabelecimento deve ter condições míni-
mas de higiene e de conforto, devendo ser proporcio-
nada a todos os trabalhadores disponibilidade irres-
trita e próxima de água potável.

O fornecimento de água deve ser feito por  
meio de            na proporção  
de, no mínimo, um para cada grupo de      
trabalhadores ou fração, ou outro sistema que  
ofereça condições            .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE torneiras • 40  • iguais
b. SQUARE torneiras • 50 • superiores
c. SQUARE bebedouros • 40 • superiores
d. Check-square bebedouros • 50 • iguais
e. SQUARE bicas • 60 • semelhantes

34. Nos serviços executados em instalações elétricas 
devem ser previstas e adotadas medidas de proteção 
coletiva aplicáveis às atividades a serem desenvolvidas.

Não corresponde a uma medida de proteção coletiva 
para instalações elétricas.

a. SQUARE Sinalização.
b. Check-square Manta isolante elétrica.
c. SQUARE Desenergização elétrica.
d. SQUARE Isolação das partes vivas.
e. SQUARE Bloqueio do religamento automático.

35. Os trabalhadores que intervenham em instalações 
elétricas energizadas com alta tensão devem exercer 
suas atividades dentro de limites estabelecidos.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome dado 
à região que fica no entorno de parte condutora ener-
gizada, não segregada, acessível, de dimensões esta-
belecidas de acordo com o nível de tensão, e que cuja 
aproximação só é permitida a profissionais autorizados.

a. SQUARE Zona de risco
b. Check-square Zona controlada
c. SQUARE Zona de transição
d. SQUARE Área de passagem
e. SQUARE Área de baixo risco
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.
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