
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e 
Folha de Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 60 (sessenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 15 
Informática Básica 16 a 20 
Matemática 21 a 30 
Conhecimentos Gerais 31 a 40 
Conhecimentos Específicos 41 a 60 

 
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.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. 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. 

7. 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, caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 
para devidas providências da Comissão Organizadora. 

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

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. 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 à assinatura do candidato. Em hipótese 
alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será 
o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

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

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidos de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. 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. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

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

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

'Papo reto': como torcida organizada feroz transformou PSG 
em um inferno para jogadores 

Torcedores pressionando, xingando jogadores e fazendo 
protestos não são uma exclusividade do futebol brasileiro. Um 
dos clubes mais ricos do mundo, o Paris Saint-Germain também 
sofre com o furor das organizadas. 
 

Não é de hoje que a torcida do PSG é conhecida por seu 
comportamento, mas nos últimos anos, a ira dos ultras franceses 
ganhou destaque. Com o maior investimento e a chegada de 
grandes craques, cresceu também as cobranças das 
arquibancadas por títulos. 

E a Collectif Ultras Paris não querem mais saber de 
títulos nacionais, conquistados aos montes desde a chegada dos 
milhões de euros vindos do Catar. Os torcedores do clube têm 
uma única exigência: o troféu da Champions League. 

A cada eliminação no torneio europeu, os ultras do PSG 
se acostumaram a protestar. Mais recentemente, após a queda 
na temporada 2017/2018 para o Real Madrid, nas oitavas de 
final, divulgaram carta pedindo “atenção e respeito pela 
instituição”. “Insistimos que nossa paciência tem limite”, 
apontaram na época. 

No ano seguinte, nova queda inesperada, desta vez para 
o Manchester United em uma histórica virada, e outro protesto. 
“Sem orgulho”, “mercenários” e “desonrados” foram alguns 
dos adjetivos usados para definir o elenco do PSG. 

Até visita ao CT para conversar com os jogadores, 
protesto que se tornou tão comum no Brasil, já aconteceu no 
PSG recentemente. 

Um dos alvos preferidos da organizada é Neymar. As 
atitudes do brasileiro dentro e fora de campo já irritaram a 
torcida em diversas oportunidades. Como ele ainda não 
conseguiu ajudar o clube a faturar a Champions, a pressão 
continua. 

No fim do ano passado, após Neymar manifestar 
publicamente seu desejo de voltar para o Barcelona, a Collectif 
Ultras Paris se manifestou diretamente sobre o brasileiro. 

“Condenamos o fato de ele desrespeitar nosso clube 
várias vezes e até humilhá-lo em alguns momentos”, chegou a 
manifestar. Na mesma época, o atacante teve sua saída pedida 
pela torcida, foi vaiado e viu uma faixa bastante ofensiva nas 
arquibancadas: “Neymar Sr, venda seu filho na Vila Mimosa!”, 
apontava, em referência a uma famosa zona de prostituição no 
Rio de Janeiro. 

Adaptado de https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/6722514/como-torcida-
organizada-feroz-transformou-psg-em-um-inferno-para-neymar-mbappe-e-

jogadores 

 
1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. 
a) A torcida é muito exigente, uma vez que pedem a 

pontualidade dos jogadores. 
b) É possível afirmar que a torcida protestou mais de uma 

vez. 
c) Jogadores, como Neymar, foram convidados a se retirar 

do time. 
d) Os torcedores gastam milhões por ano para trazer 

jogadores de outros times, e ainda assim, não atingiram 
o resultado esperado: a Champions League. 

 
2. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do 

sujeito de “Com o maior investimento e a chegada de 
grandes craques, cresceu também as cobranças das 
arquibancadas por títulos.” 

a) Cobranças. 
b) Arquibancadas. 
c) Investimento. 
d) Títulos. 
 
3. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

composto. 
a) “Com o maior investimento e a chegada de grandes 

craques, cresceu também a cobranças das arquibancadas 
por títulos.” 

b) “Até visita ao CT para conversar com os jogadores, 
protesto que se tornou tão comum no Brasil, já 
aconteceu no PSG recentemente.” 

c) “Condenamos o fato de ele desrespeitar nosso clube 
várias vezes” 

d) “Torcedores pressionando, xingando jogadores e 
fazendo protestos não são uma exclusividade do futebol 
brasileiro.” 

 
4. Analise: “A cada eliminação no torneio europeu...” e 

assinale a alternativa que apresenta um artigo. 
a) A. 
b) Cada. 
c) Eliminação. 
d) No. 
 
5. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de 

tempo. 
a) “Sem orgulho”, “mercenários” e “desonrados” foram 

alguns dos adjetivos usados para definir o elenco do 
PSG.” 

b) “Um dos alvos preferidos da organizada é Neymar.” 
c) “nos últimos anos, a ira dos ultras franceses ganhou 

destaque.” 
d) “As atitudes do brasileiro dentro e fora de campo já 

irritaram a torcida em diversas oportunidades.” 
 
6. Analise: “Os torcedores do clube têm uma única 

exigência: o troféu da Champions League.” E 
assinale a alternativa que explica o uso de dois pontos 
nesse trecho. 

a) Para explicar a ideia anterior. 
b) Para indicar o início de uma fala. 
c) Antecede uma oração apositiva. 
d) Antecede citação direta. 
 
7. Analise: “No ano seguinte, nova queda inesperada, 

desta vez para o Manchester United em uma 
histórica virada, e outro protesto.” E assinale a 
alternativa que explica o uso das vírgulas. 

a) Isolar o adjunto adnominal, sequenciar ações e isolar 
oração subordinada. 

b) Isolar o advérbio, isolar o aposto e sequenciar item. 
c) Isolar o adjunto adverbial, isolar o predicado verbal e 

sequenciar ações. 
d) Para exemplificar as inúmeras vezes que a torcida se 

rebelou contra o time e apontar os ataques feitos. 
 
8. Analise: “Um dos clubes mais ricos do mundo, o 

Paris Saint-Germain também sofre com o furor das 
organizadas.” E assinale a alternativa que apresenta 
a classificação do vocábulo em destaque. 

a) Advérbio de modo. 
b) Advérbio de afirmação. 
c) Advérbio de intensidade. 
d) Advérbio de dúvida. 
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9. O time Paris-Saint German é referenciado no texto 
como 

a) a furiosa. 
b) a organizada. 
c) PSG. 
d) os sucessores. 
 
10. Neymar é referenciado no texto como 
a) brasileiro. 
b) protestado. 
c) indiferente. 
d) excluído. 
 
11. No quarto parágrafo, as aspas foram utilizadas para 
a) neologismos. 
b) termos que precisam de destaque. 
c) estrangeirismos. 
d) gírias. 
 
12. No último parágrafo, o verbo em destaque está 

conjugado em qual tempo e modo verbal? 
a) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo. 
b) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
c) Pretérito Perfeito do Subjuntivo. 
d) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
 
13. Por qual motivo, a cidade do Rio de Janeiro foi citada 

no texto? 
a) Para explicar um dos protestos feito pela torcida contra 

Neymar. 
b) Para citar um exemplo de uma cidade com muitos times 

de futebol. 
c) Para mostrar como a cidade influencia nas decisões de 

Neymar. 
d) Para exemplificar uma possível solução para que a 

torcida aceite Neymar. 
 
14. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de 

lugar. 
a) “No fim do ano passado, após Neymar manifestar 

publicamente seu desejo de voltar para o Barcelona” 
b) “Neymar Sr, venda seu filho na Vila Mimosa!”, 

apontava, em referência a uma famosa zona de 
prostituição no Rio de Janeiro.” 

c) “No ano seguinte, nova queda inesperada, desta vez para 
o Manchester United em uma histórica virada, e outro 
protesto.” 

d) “E a Collectif Ultras Paris não querem mais saber de 
títulos nacionais” 

 
15. Analise: “Um dos alvos preferidos da organizada é 

Neymar” e assinale a alternativa correta. 
a) Neymar é o único atacado. 
b) É um hobby da torcida. 
c) A torcida tem mais alvos. 
d) O prazer move a torcida. 
 

Informática Básica 
 
16. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

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

a) Salva o documento. 
b) Aplica sublinhado ao texto selecionado. 

c) Aplica itálico ao texto selecionado. 
d) Alinha texto à esquerda. 
 
17. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

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

a) Dividir a janela do documento. 
b) Diminuir em 1 ponto o tamanho da fonte. 
c) Desfazer a ação anterior. 
d) Aplicar formatação em itálico ao texto. 
 
18. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

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

a) Dividir a janela do documento. 
b) Diminuir em 1 ponto o tamanho da fonte. 
c) Desfazer a ação anterior. 
d) Aplicar formatação em itálico ao texto. 
 
19. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação 

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

a) Repete o último comando ou ação, se possível. 
b) Usa o comando Desfazer para reverter o último 

comando ou excluir a última entrada digitada. 
c) Fecha a janela da pasta de trabalho selecionada. 
d) Exibe a caixa de diálogo Criar Tabela. 
 
20. Assinale a alternativa que não compõe o pacote 

Office 2013. 
a) Ccleaner. 
b) SkyDrive. 
c) PowerPoint. 
d) Outlook. 
 

Matemática 
 
21. Analise os conjuntos abaixo e assinale a alternativa 

que apresenta o resultado de 
A ∩ (C ∪ (D ∩ A)). 
A={0,2,4,6,8,10,12}      
B={1,2,3,4,7}        
C={1,2,3,5}       
D={4,6,8,10} 

a) {0,2,3,4,5,6,8} 
b) {1,2,3,4,7} 
c) {2,4,6,8,10} 
d) {4,6,8,10} 
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22. Um levantamento efetuado junto às escolas de uma 
pequena cidade apurou-se o seguinte: do total de 
20.000 alunos matriculados na rede pública de 
ensino, 10.000 tinham sido vacinados contra o vírus 
do sarampo, 8.000 tinham sido vacinados contra 
Hepatite B e 7.000 alunos tinham sido vacinados 
contra meningite. Também foi levantado que, dos 
alunos que foram vacinados contra o vírus do 
sarampo, 2.000 também tinham sido vacinados 
contra Hepatite B e, dos alunos que tinham sido 
vacinados contra meningite, 3.000 também tinham 
sido vacinados tanto contra a hepatite B. Com base 
nos dados do levantamento, assinale a alternativa 
que apresenta a quantidade de alunos que foram 
vacinados somente contra a hepatite B. 

a) 2.000 alunos  
b) 3.000 alunos  
c) 4.000 alunos 
d) 8.000 alunos 
 
23. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

resultado da expressão:  
  ��� ��  +  ��� ��� + ��� ���� � ��� ����� 
a) 1 
b) 5 
c) 7 
d) 10 
 
24. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

resultado da expressão:  √
�   + 3√���  +  
��

 √�     
 +  

√��   
a) 38 
b) 42 
c) 62 
d) 75 
 
25. De acordo com o desenho abaixo, um triângulo 

retângulo, analise as alternativas e assinale a que 
apresenta o valor do X, considerando que a 
hipotenusa deste triângulo vale 15 e o X é um número 
inteiro positivo. 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 

a) X=6 
b) X=7 
c) X=8 
d) X=9 
 
26. Uma construtora contratada por uma prefeitura, 

estava construindo uma escola em um bairro da 
cidade. Quando a obra já estava em andamento, o 
prefeito resolveu aumentar o tamanho da área de 
construção. A ordem do prefeito para os engenheiros 
responsáveis era para aumentarem 10% nas 
dimensões da largura e comprimento do projeto da 
escola.  Considerando que as dimensões originais 
eram de 20 metros de largura e 60 metros de 
comprimento, que totalizavam 1200��, assinale a 
alternativa que apresenta a nova quantidade, em 
metros quadrados (��), da escola. 

a) 1320M� 
b) 1350M� 
c) 1452M� 
d) 1460M� 
 
27. Analise a sequência lógica {3, 6, 12, 24, 48, ...} e 

assinale o que apresenta o oitavo termo desta 
sequência lógica, considerando o padrão lógico 
estabelecido nos primeiros termos. 

a) 48 
b) 96 
c) 192 
d) 384 
 
28. Os números da sequência lógica {2, 4, 6, 8, ...} estão 

dispostos em uma progressão aritmética. Assinale a 
alternativa que apresenta a soma dos termos 
vigésimo e vigésimo primeiro desta progressão 
aritmética. 

a) 82 
b) 84 
c) 86 
d) 88 
 
29. Carlos, para ajudar um amigo de trabalho que 

estava passando por dificuldades financeiras, 
resolveu emprestar um montante em dinheiro para 
que o amigo pudesse saldar algumas dívidas do 
cartão de crédito, cujo juros estavam 
comprometendo todo o seu orçamento mensal. 
Carlos combinou com o amigo que o mesmo poderia 
fazer o pagamento total quando recebesse o seu 
décimo terceiro salário, que seria pago 5 meses após 
a data que Carlos fez o empréstimo. Assinale a 
alternativa que apresenta o valor total que Carlos irá 
receber do amigo, considerando que o valor original 
do empréstimo foi de R$ 5.000,00 e que combinaram 
uma taxa de juros simples de 2% ao mês. 

a) R$ 5.500,00 
b) R$ 5.520,40 
c) R$ 6.500,00 
d) R$ 7.000,00 
 
30. A soma das idades dos três irmãos, Maria, Pedro e 

Sebastião, é igual a 112 anos. Sabendo que Pedro, o 
mais velho, tem 3 anos a mais do que Maria, e 
Sebastião, o mais novo, tem 5 anos a menos do que o 
Pedro, assinale a alternativa que apresenta a idade 
de Maria. 

a) 35 anos 
b) 37 anos 
c) 40 anos 
d) 43 anos 
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Conhecimentos Gerais 
 
31. Aconteceu em 2020 a primeira edição do(a) 

_______________. Se trata de uma prova aplicada 
para estudantes de toda a rede estadual e algumas 
redes municipais de ensino. O objetivo da avaliação 
é oferecer subsídios às escolas sobre como os alunos 
estão aprendendo conteúdos considerados essenciais 
para a trajetória escolar, apontando quais são os 
conteúdos em que há maior dificuldade. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

a) Prova Brasil 
b) ENEM 
c) Prova Paraná 
d) Avaliação Nacional 
 
32. O Coronavírus é uma família de vírus que causa 

infecções respiratórias. O novo agente do 
Coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos 
registrados na China. Qual o nome escolhido pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para a 
doença causada pelo novo Coronavírus que começou 
a se disseminar na China?  

a) Corona 2019. 
b) Corona 2020. 
c) Covidevírus. 
d) Covid-19. 
 
33. Dentre as alternativas abaixo, qual nome não ocupou 

o cargo de Ministro da Saúde no Governo de Jair 
Bolsonaro? 

a) Luiz Henrique Mandetta. 
b) Hamilton Mourão. 
c) Nelson Teich.  
d) Eduardo Pazuello. 
 
34. Sobre a Lei Orgânica Municipal de Marechal 

Cândido Rondon, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(   ) Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal são 
solidariamente responsáveis, junto com este, pelos 
atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. 

(   ) Os planos de cargo, carreira e remuneração do 
serviço público municipal serão elaborados de forma 
a assegurar aos servidores municipais remuneração 
compatível com a respectiva função e formação 
exigida, oferecendo oportunidade de progresso 
funcional e acesso a cargos de direção, chefia e 
assessoramento, na forma da lei.  

(   ) Município assegurará a seus servidores e 
dependentes, na forma da lei municipal, serviços de 
atendimento médico, odontológico e de assistência 
social. 

(   ) O poder legislativo do município não poderá ter 
acesso às informações contábeis do Município, 
visando o sigilo dos dados e cumprimento das metas 
previstas pelo Executivo Municipal. 

a) V – V – V – F. 
b) F – V – V – F.  
c) V – F – F – V. 
d) V – V – F – F. 
 

35. De acordo com a Lei Orgânica de Marechal Cândido 
Rondon, assinale a alternativa que não corresponde 
a uma competência do Município. 

a) Legislar sobre assuntos de interesse local. 
b) Suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber. 
c) Instituir a guarda municipal, destinada a proteção de 

bens, serviços e instalações. 
d) Prestar diretamente, entre outros serviços, os de 

assistência à saúde da população com baixa renda 
 
36. De acordo com a Lei Orgânica de Marechal Cândido 

Rondon, assinale a alternativa incorreta. 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 

composta por 11 (onze) Vereadores, no exercício dos 
direitos políticos, eleitos para cada legislatura pelos 
cidadãos maiores de dezesseis anos, pelo voto direto e 
secreto. 

b) Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre 
outras atribuições, exercer, com o auxílio do Tribunal de 
Contas ou órgão estadual competente, e fiscalização 
financeira, orçamentária operacional e patrimonial do 
Município. 

c) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado 
pelos secretários municipais. 

d) O Município não poderá utilizar consultas populares 
para decidir sobre assuntos de interesse específico do 
Município, ou distrito, por ser uma atribuição da União. 

 
37. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

Segundo a Lei Orgânica, compete ao Município de 
Marechal Cândido Rondon instituir os seguintes 
tributos 

I. impostos sobre propriedade predial e territorial. 
II. impostos sobre combustíveis derivados do petróleo. 
III. impostos sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão físicas, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à 
sua aquisição. 

IV. impostos sobre transferência de veículos que sejam 
realizadas dentro do Município. 

a) Apenas uma assertiva está correta. 
b) Apenas duas assertivas estão corretas. 
c) Apenas três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
38. Segundo a Lei Orgânica de Marechal Cândido 

Rondon, são atribuições do Município, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, exceto: 

a) planejar, programar e organizar a rede regionalizada e 
hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção 
estadual. 

b) executar serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição. 

c) designar o valor cobrado por atendimentos que não 
tenham caráter de urgência ou emergência, para 
cidadãos que possuam condições de custear tais 
atendimentos.  

d) fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana, junto aos órgãos 
estaduais e federais competentes, para controlá-las. 
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39. Foi morto, em 9 de fevereiro de 2020, o ex-policial do 
Bope Adriano de Nóbrega. Ele era acusado de 
interagir com as milícias do Rio de Janeiro, dentre 
inúmeros crimes. Sua morte levantou polêmica por 
conta de rumores de uma possível “queima de 
arquivo”. Em qual estado ocorreu a morte de 
Adriano de Nóbrega? 

a) Bahia. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Ceará. 
d) Santa Catarina. 
 
40. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 
A _______________ entrou em vigor em novembro 
de 2019, porém os efeitos práticos da medida serão 
sentidos pelos brasileiros algum tempo depois. A 
forma como as contribuições ao Instituto Nacional do 
Seguro Social foram alteradas, ao invés do desconto 
no salário feito em cima de um percentual fixo, a 
cobrança será feita por tabela progressiva. 

a) reforma social 
b) transição entre contribuições 
c) reforma trabalhista 
d) reforma da previdência 
 

Conhecimentos Específicos 
 
41. Conforme a Lei nº 7853, na área das edificações, cabe 

ao Poder Público e seus órgãos 
a) a efetiva execução de normas de segurança do trabalho 

e de prevenção de acidentes na utilização das edificações 
e vias públicas, para que as pessoas portadoras de 
deficiência, também sejam beneficiadas e inseridas nos 
direitos trabalhistas e previdenciários.  

b) a adoção de medidas que garantam a funcionalidade das 
edificações e vias públicas pelas pessoas portadoras de 
deficiência, com o acesso destas a prédios públicos, 
shoppings, supermercados, edifícios, com utilização de 
estacionamento próprio.  

c) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam 
aos portadores de deficiência, o acesso aos meios de 
transporte de forma gratuita e prioritária.  

d) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam 
a funcionalidade das edificações e vias públicas, que 
evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de 
deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a 
logradouros e a meios de transporte. 

 
42. A Norma Regulamentadora NR-7 estabelece, entre 

outras obrigatoriedades, a realização obrigatória dos 
exames médicos: 

a) admissional, periódico, retorno de afastamento, 
mudança de função e ocupacional. 

b) admissional, periódico, mudança de função, retorno ao 
trabalho e demissional.  

c) admissional, periódico, retorno na função, 
complementar e demissional. 

d) admissional periódico, retorno de afastamento, mudança 
de função e complementar.  

 
43. Qual a relação entre o PPP-Perfil Profissiográfico 

Previdenciário e a aposentadoria do trabalhador? 
a) O PPP é um dos documentos cobrados pelo INSS para 

conceder a aposentadoria por idade.  

b) O PPP fornece informações para o trabalhador quanto às 
condições ambientais de trabalho, principalmente no 
requerimento de aposentadoria especial.  

c) O PPP fornece subsídios para que a aposentadoria por 
tempo de contribuição, nos termos da I.N. INSS/DC 
95/2003, seja concedida ao trabalhador, sem que seja 
necessário a contagem de tempo de contribuição.  

d) A aposentadoria por invalidez só é aceita pelo INSS com 
a apresentação do PPP, junto com a contagem de tempo 
necessária à cessão do benefício. 

 
44. De acordo com a Norma Regulamentadora NR-6, o 

equipamento de proteção individual conjugado é 
todo aquele composto por _______________                         
dispositivos que o fabricante tenha associado contra 
_______________ riscos, que possam ocorrer 
_______________ e que sejam _______________ de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 

a) dois / dois / paralelamente / possíveis 
b) três / dois / separadamente / passíveis 
c) vários / um ou mais / simultaneamente / suscetíveis 
d) dois / três / concorrentemente / passíveis 
 
45. A Norma Técnica NBR 14280 Cadastro de Acidente 

do Trabalho - Procedimento e classificação, define no 
item 2.1 que acidente de trabalho é 

a) ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, 
relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte 
ou possa resultar lesão pessoal. 

b) aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 
da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. 

c) aquele que pode ser definido como uma ocorrência não 
programada, inesperada ou não, que interrompe no 
processo normal de uma atividade, ocasionando perda 
de tempo útil ou lesões aos trabalhadores e/ou danos 
materiais. 

d) aquele que ocorre durante o trabalho provocando lesão, 
danos ao patrimônio, ou lesão. 

 
46. De acordo com a NR-33, o trabalhador poderá 

executar atividades em um espaço confinado desde 
que emitido o documento constante no anexo II desta 
NR. Trata-se da PET - Permissão de Entrada e 
Trabalho. Quanto a esse documento, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Os procedimentos para trabalho em espaços confinados 
e a Permissão de Entrada e Trabalho devem ser 
avaliados, no mínimo, uma vez ao ano e revisados 
sempre que houver alteração dos riscos. 

b) Como medida administrativa não se deve adaptar o 
modelo de Permissão de Entrada e Trabalho às 
peculiaridades da empresa e dos seus espaços 
confinados, por se tratar de um documento padrão, 
constante no Anexo II da NR-33. 

c) Deve-se encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho 
quando as operações forem completadas, quando 
ocorrer uma condição não prevista ou quando houver 
pausa ou interrupção do trabalho. 

d) Deve-se disponibilizar os procedimentos e Permissão de 
Entrada e Trabalho para o conhecimento dos 
trabalhadores autorizados, seus representantes e 
fiscalização do trabalho. 
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47. De acordo com o anexo II da NR-10, as figuras 
abaixo são padronizadas para demarcar: 

 
a) ZR - Zona Rural, ZC - Zona Central, ZL - Zona Livre, 

PE - Ponto de Encontro, SI - Sistema Interno. 
b) ZR - Zona de Risco, ZC - Zona de Controle, ZL - Zona 

Legal, PE - Ponto Eletrofugado, SI - Sistema Integrado. 
c) ZR - Zona de Regulagem, ZC - Zona de Comércio, ZL - 

Zona Lateral, PE - Ponto de Estragulamento, SI – 
Sistema Informativo. 

d) ZR - Zona de Risco, ZC - Zona Controlada, ZL - Zona 
Livre, PE - Ponto de Instalação Energizado, SI - 
Superfície Isolante. 

 
48. De acordo com o Art. 22 da Lei nº 8213/1991, a 

empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à 
Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao 
da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à 
autoridade competente. Essa comunicação é feita 
através de 

a) ofício com a logomarca da empresa. 
b) ofício timbrado da empresa. 
c) ofício com a assinatura do preposto da empresa. 
d) comunicação de Acidente de Trabalho. 
 
49. No estudo das Normas Regulamentadoras, pode-se 

afirmar que 
a) a NR 6 trata dos Equipamentos de Proteção Individual e 

estabelece a obrigatoriedade da emissão do Mapa de 
Riscos Ambientais. 

b) a NR 16 trata das Atividades e Operações Perigosas e 
estabelece, entre outros fatores, quais atividades 
possuem direito de receber o adicional de 40% sobre o 
salário do trabalhador. 

c) a NR 20 trata dos Líquidos e Combustíveis Inflamáveis 
e estabelece, entre outros fatores, a sinalização e o 
aterramento necessários para a execução das atividades 
junto com líquidos e gases inflamáveis. 

d) segundo a NR 35, no trato do Trabalho em Altura é 
necessário a aplicação da AR - Análise de Risco e PE - 
Permissão de Entrada. 

 
50. De acordo com a Norma de Procedimento Técnico do 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do 
Paraná, NPT-021, os extintores portáteis de incêndio 
serão considerados unidades extintoras desde que 
possuam a seguinte capacidade extintora 

a) Extintor de Água Pressurizada – de no mínimo 2-A. 
b) Extintor de pó BC – de no mínimo 15 BC. 
c) Extintor de Dióxido de Carbono – de no mínimo 15-BC. 
d) Extintor de pó ABC – de no mínimo 2-A:10B:C. 
 
 
 
 
 
 

51. Conforme a NR-5 vigente, é correto afirmar que as 
empresas contratantes devem adotar 

a) medidas necessárias para que as empresas contratadas, 
suas CIPA, os designados e os demais trabalhadores 
lotados naquele estabelecimento recebam informações 
dos riscos dos ambientes de trabalho, devendo as 
medidas de proteção permanecer sob o conhecimento do 
SESMT. 

b) providências para acompanhar o cumprimento pelas 
empresas contratadas que atuam no seu estabelecimento, 
das medidas de segurança e saúde no trabalho. 

c) medidas de prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho, decorrentes da NR 5, a serem implementadas 
de forma integrada, pelas empresas contratadas, mesmo 
que estas atuem em outro estabelecimento diferente da 
contratante. 

d) formas livres de atuação das empresas contratadas, 
desde que tais empresas apresentem a composição de 
sua CIPA, ou seu designado, e as atas comprobatórias de 
reuniões com periodicidade estabelecida pelo calendário 
anual de reuniões, sendo que seu modo de atuação e 
registro dos riscos é restrito apenas a seus integrantes. 

 
52. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

De acordo com a Lei nº 8.270, de 17/12/1991, os 
servidores civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais perceberão adicionais de 
insalubridade e de periculosidade, nos termos das 
normas legais e regulamentares pertinentes aos 
trabalhadores em geral e calculados com base nos 
seguintes percentuais: 

I. cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade 
nos graus mínimo, médio e máximo, 
respectivamente. 

II. dez por cento, no de periculosidade. 
III. dez, vinte e quarenta por cento, no caso de 

insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, 
respectivamente. 

IV. trinta por cento no caso de periculosidade. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Apenas II e IIII estão corretas. 
 
53. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 
A NR-17 – Ergonomia, estabelece que é 
responsabilidade _______________ realizar a análise 
ergonômica do trabalho, devendo a mesma 
_______________, no mínimo, os meios aplicáveis de 
adaptação _______________ de trabalho às 
características _______________ dos trabalhadores.  

a) da CIPA / mostrar / das medidas / socioculturais 
b) da empresa / estabelecer / da jornada / particulares 
c) do Sindicato da categoria / propor / das técnicas / 

pessoais 
d) do empregador / abordar / das condições / 

psicofisiológicas 
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54. Sobre o P.P.R.A. Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, constante na NR-9, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, 
químicos e biológicos existentes nos ambientes de 
trabalho. Os agentes ergonômicos e de acidentes devem 
ser citados em um documento-base referido no item 
9.2.2 da NR-9 para se registrar tais riscos. 

b) Os trabalhadores que exerçam suas atividades com risco 
de exposição ocupacional ao benzeno devem receber 
capacitação com carga horária mínima de 4 (quatro) 
horas. 

c) Deve ser objeto de controle sistemático as situações que 
apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de 
ação, tal como a dose de 0,5 (dose superior a 50%), 
conforme critério estabelecido na NR-15, anexo 1, item 
6. 

d) Na implantação das medidas de proteção coletiva deverá 
ser seguida a seguinte hierarquia: 1) Implantar medidas 
que eliminem ou reduzam a utilização ou a formação de 
agentes prejudiciais à saúde; 2) Implantar medidas que 
previnam a liberação ou disseminação desses agentes no 
ambiente de trabalho; 3) Implantar medidas que 
reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no 
ambiente de trabalho. 

 
55. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 
No estudo dos fundamentos de higiene do trabalho 
quanto a exposição ao calor e, de acordo com o anexo 
3 da NR-15, são consideradas atividades ou 
operações insalubres aquelas realizadas em 
ambientes ____________, ou ambientes com fonte 
____________ de calor sempre que o IBUTG (médio) 
medido ____________ os limites de exposição 
ocupacional estabelecidos com base no Índice de 
Bulbo Úmido Termômetro de Globo apresentados no 
Quadro 1 e determinados a partir da taxa metabólica 
das ____________, apresentadas no Quadro 2, ambos 
deste anexo. 

a) abertos / natural / igualar / alimentações 
b) fechados / natural / alcançar / atividades 
c) fechados / artificial / ultrapassar / atividades 
d) abertos / artificial / alcançar / alimentações 
 
56. O que significa a sigla SESMT, conforme texto da NR 

4? 
a) Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho. 
b) Serviço Estatísticos e epidemiológicos. 
c) Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho. 
d) Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho. 
 
57. No estudo das Normas Regulamentadoras, podemos 

afirmar que 
a) a NR 3 foi revogada, enquanto a NR4 estabelece quais 

são os profissionais que devem compor o SESMT. 
b) a NR 1 trata das disposições gerais referentes a 

segurança do trabalho, enquanto a NR 24 trata dos 
resíduos industriais. 

c) a NR 18 Trata das condições de segurança e saúde no 
trabalho na indústria da construção enquanto a NR 23 
refere-se a segurança e saúde ocupacional na mineração. 

d) a NR 33 refere-se a segurança e saúde nos trabalhos em 
espaços confinados enquanto a NR 37 se refere a 
segurança e saúde em plataformas de petróleo. 

58. Conforme prevê a Lei nº 8.213/91, acidente do 
trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte ou a perda 
ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. De acordo com o 
parágrafo 1º deste artigo 

a) o(s) proprietário(s) da empresa serão responsáveis por 
acidentes ocorridos, podendo corresponsabilizar a 
empresa contratada como seguradora por medidas de 
proteção à segurança de seus empregados.  

b) a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas 
coletivas de proteção e segurança da saúde do 
trabalhador, devendo os trabalhadores seguir 
orientações de segurança do trabalho, cabendo a estes a 
responsabilidade por medidas de segurança individuais. 

c) a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas 
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde 
do trabalhador. 

d) a Secretária de Inspeção do Trabalho da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, órgão oficial de inspeção no Trabalho a nível 
federal, é responsável pela adoção e uso das medidas 
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde 
do trabalhador. 

 
59. Podemos estabelecer noções de psicologia do 

trabalho como aquela que estuda 
a) o homem em seu ambiente ocupacional. 
b) a empresa em seus diferentes aspectos. 
c) o indivíduo e o que o leva a se tornar um fator de risco. 
d) o acidente, do ponto de vista humano. 
 
60. Nos protocolos atuais de Suporte Básico de Vida - 

SAMU, apresentado pelo Ministério da Saúde, no 
contato com a vítima logo após o trauma deve-se 
aplicar a técnica A, B, C, D, E para estabilização. 
Neste protocolo, o que se deve verificar na vítima 
sequencialmente é: 

a) antecipação, batimentos, controle, debilitação e 
enfermagem (técnicas). 

b) abordagem, boca-a-boca, choque, dores e exceções.  
c) vias aéreas, respiração, circulação, consciência (AVDI) 

e exposição da vítima.  
d) alerta, busca (sinais), consciência, delimitar e 

estabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


