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CONCURSO PÚBLICO 

SANTA MARIA/RS  
 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação e Conhecimentos Específicos 

18 
16 
26 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), e assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após duas horas contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Por que é tão difícil matar uma mosca? 
 

 As moscas passeiam pela nossa casa sem a menor 
pressa. Mas, quando tentamos alcançá-las, elas se esquivam 
com facilidade. Isso é possível porque, no tempo de um 
piscar os olhos – cerca de 100 milésimos de segundo –, o 
inseto é capaz de perceber uma ameaça, detectar a direção 
da qual ela vem e decolar na direção certa para se esquivar 
do golpe, batendo as asas 220 vezes por segundo. Essa 
agilidade toda é fruto de adaptações geradas por seleção 
natural após milhares de anos de tapas.  
 O primeiro passo é detectar a mão se aproximando. 
Uma mosca doméstica tem olhos compostos, formados por 
mais de 3 mil minúsculas estruturas chamadas omatídeos. 
Eles fornecem quase 360 graus de visão periférica. Além 
disso, ela possui uma grande quantidade de sensores 
espalhados pelo corpo que detectam perturbações na 
atmosfera circundante e na superfície em que está apoiada. 
Por fim, as moscas enxergam cerca de 250 frames por 
segundo (um ser humano fica em aproximadamente 24). 
Trata-se de uma resolução temporal altíssima – é como se o 
tempo passasse em câmera lenta para esses animaizinhos.  
 Além de reconhecer rapidamente uma ameaça, as 
moscas também são voadoras ágeis. Os músculos que 
controlam _____ asas só precisam de um pontapé inicial do 
sistema nervoso – mas, uma vez postos em movimento, 
repetem as oscilações automaticamente, sem necessidade 
de um novo comando. É isso que permite que elas batam as 
asas tão rapidamente. 
 Outro fator que auxilia o tempo de reação das moscas 
é a presença de um par de estruturas peculiares no tórax, 
chamadas de halteres ou balancins. Os halteres são, na 
verdade, asas super modificadas, cobertas por sensores que 
auxiliam na estabilidade durante o voo – o que permite 
_____ mosca executar manobras muito rápidas.  
 Os olhos minuciosos, as asas com musculatura potente 
e os halteres conferem _____ mosca reflexos com que 
o Homo sapiens, comparativamente tão grande e pesado, 
não pode concorrer. É como o imenso Thanos tentando 
acertar o frágil Homem-Formiga em um filme da Marvel: no 
tempo que o braço do vilão demora para ir, o herói já está 
voltando.  

(Site: Abril - adaptado.) 
 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 

a) às | à | a 
b) às | a | à 
c) as | à | a 
d) as | a | à 
e) as | à | à 
 

2) No período “Os olhos minuciosos (...)”, a palavra 
sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, 
por: 
 
a) Displicentes. 
b) Negligentes. 
c) Meticulosos. 
d) Morosos. 
e) Supérfluos. 
 

3) No período “Mas, quando tentamos alcançá-las, elas se 
esquivam com facilidade.”, a palavra sublinhada pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido, por: 
 
a) Bem como. 
b) No entanto. 
c) Por conseguinte. 
d) Porquanto. 
e) Embora. 
 

4) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Uma mosca doméstica possui olhos compostos, os quais 

são formados por somente mil minúsculas estruturas que 
fornecem 360 graus de visão periférica.  

b) Um ser humano enxerga aproximadamente 250 frames 
por segundo, enquanto as moscas ficam em cerca de 24. 

c) As moscas se esquivam com facilidade pois, no tempo de 
um piscar de olhos, são capazes de perceber apenas uma 
ameaça e detectar a direção da qual ela vem. 

d) O tempo de reação das moscas é auxiliado por outro 
fator, sendo ele a presença de um par de estruturas 
peculiares no tórax. 

e) A mosca consegue executar manobras muito rápidas 
porque possui asas modificadas, desprovidas de sensores 
que auxiliam na estabilidade durante o voo. 

 

5) Conforme a concordância nominal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Segue anexa a lista. 
b) Vão inclusa as procurações. 
c) Elas mesma falaram na entrevista. 
d) Precisamos de menas arrogância nos dias atuais. 
e) Eles próprio retiraram a queixa. 
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6) Em “Resolvemos o impasse com uma mera decisão.”, a 
palavra sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de 
sentido, por: 
 
a) Complexa. 
b) Complicada. 
c) Extraordinária. 
d) Rara. 
e) Simples. 
 

7) No período composto por subordinação “Já que está 
chovendo, ficaremos em casa.”, a oração sublinhada 
expressa ideia de: 
 
a) Comparação. 
b) Causa. 
c) Conformidade. 
d) Concessão. 
e) Condição. 
 

8) Em relação à flexão de gênero, assinalar a alternativa que 
apresenta correspondência INCORRETA: 
 
a) Czar - czarina. 
b) Abade - abadessa. 
c) Frei - sóror. 
d) Grou - groua. 
e) Padre - madre. 
 

9) A palavra sublinhada em “Procurava desesperadamente 
pelo animal perdido.” é classificada como: 
 
a) Pronome. 
b) Advérbio. 
c) Adjetivo. 
d) Preposição. 
e) Conjunção. 
 

10) Em relação à colocação do pronome oblíquo átono, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Jamais nos diga isso.  
b) Me visite à tarde. 
c) Nunca disse-lhe absolutamente nada. 
d) Se olhou com perplexidade. 
e) Em tratando-se de cinema, prefiro filmes franceses. 
 

11) Em relação à concordância verbal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Todos os alunos da turma viajou. 
b) As alunas permaneceu quietas. 
c) Há cinco anos que estudo Saúde Pública. 
d) Isabela e Ana está viajando. 
e) Cada um dos pais precisam assinar os documentos. 
 

12) De acordo com o processo de formação das palavras, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) “Antebraço” é uma palavra formada por derivação 

prefixal. 
(_) “Mão” é uma palavra primitiva. 
(_) “Passatempo” é uma composição por aglutinação. 
 
a) E - E - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

13) Considerando-se os termos sublinhados nas orações, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Elegeram-se todos os candidatos. 
(2) Os moradores pediam providências. 
(3) O menino adormeceu. 
 
(_) Sujeito. 
(_) Predicado. 
(_) Objeto direto. 
 
a) 1 - 2 - 3.  
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

14) Assinalar a alternativa em que o par de palavras está 
grafado CORRETAMENTE: 
 
a) Ancioso | premicionário. 
b) Análize | parsimônia. 
c) Prezunçoso | abnóscio. 
d) Pitonisa | exsudação. 
e) Enximento | isócele. 
 

15) De acordo com as regras gramaticais, um falante pode 
ter certeza do fato que comunica, pode apresentar 
dúvida/possibilidade sobre um fato ou pode ordenar que 
algo se cumpra. Nesse sentido, em relação à apresentação 
de dúvida/possibilidade, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Amanhã, Maria almoçará em minha residência. 
b) Pare de gritar, Pedrinho! 
c) Gostaria que Renata falasse conosco hoje ainda. 
d) Não sabemos o paradeiro dos estudantes. 
e) Podemos distribuir as fichas de modo ágil. 
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16) Na frase “Teve um posicionamento deletério.”, a palavra 
sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, 
por: 
 
a) Nocivo. 
b) Inócuo. 
c) Dignificante. 
d) Engrandecedor. 
e) Distinto. 
 

17) Considerando-se a regência verbal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Gabou-se de todas as suas conquistas. 
(_) A professora interviu com a discussão. 
(_) Recolha-se em sua insignificância. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - E - C. 
e) C - E - E. 
 

18) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A sua atitude, isto é o seu comportamento era digno de 

elogios. 
b) Algumas espécies se alimentam de flores brotos folhas, e 

sementes. 
c) A ordem, meus amigos, é a base de toda boa 

administração. 
d) Nas férias visitei Natal a capital, do Rio Grande do Norte. 
e) Espero, que você me ligue logo.  
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

19) Em relação aos conceitos de informática, sobre os 
periféricos de um computador, analisar a sentença abaixo: 
 
Os periféricos são dispositivos instalados junto ao 
computador, cuja função é auxiliar na comunicação entre o 
usuário e a máquina (1ª parte). Impressora é um exemplo de 
periférico (2ª parte). O monitor é um exemplo de periférico 
de entrada (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

20) Sobre alguns conceitos de informática, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O sistema operacional é o hardware mais importante do 

computador, responsável pelo armazenamento dos dados 
no dispositivo. 

(_) USB é uma porta de entrada para conexão com outros 
dispositivos, como teclados ou carregadores. 

(_) O disco rígido é um software essencial para o 
funcionamento do dispositivo, pois faz o computador 
funcionar e permite que outros programas sejam 
instalados e funcionem. 

 
a) E - C - E. 
b) C - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - E - E. 
e) E - C - C. 
 

21) Sobre o que são exemplos de hardware, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Google Chrome. 
II. CD. 
III. Programa editor de texto. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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22) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de 
software: 
 
a) Placa de som. 
b) CPU. 
c) Fonte de energia. 
d) Windows 10. 
e) Memória RAM. 
 

23) Sobre as funcionalidades do Windows 10, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Caso esteja tendo problemas com o Windows 10, o usuário 
pode reinstalá-lo para reestabelecer um estado mais 
organizado do seu computador (1ª parte). O Windows 10 
não deve ser ativado depois de reinstalado (2ª parte). Caso o 
usuário tenha arquivos que gostaria de salvar, é importante 
fazer backup deles em um dispositivo de armazenamento 
externo, antes de realizar a reinstalação do Windows 10 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

24) Sobre as funcionalidades do Windows 10, alguns dos 
problemas que podem ocorrer caso o Bluetooth não esteja 
funcionando são, entre outros: 
 
I. O ícone Bluetooth está ausente ou o Bluetooth não pode 

ser ligado nem desligado. 
II. O Bluetooth não funciona depois de instalar uma 

atualização para o Windows 10. 
III. O Bluetooth não aparece no Gerenciador de Dispositivos 

e não há nenhum dispositivo desconhecido listado. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

25) Sobre as funcionalidades do Windows 10, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É possível fixar um aplicativo diretamente na barra de 

tarefas para acesso rápido quando estiver na área de 
trabalho. 

(_) Não é possível alterar a cor da barra de tarefas do 
Windows 10. 

(_) Bloquear a barra de tarefas é útil para garantir que ela 
permaneça como foi configurada. Após bloqueada, não é 
mais possível desbloqueá-la. 

 
a) C - E - E. 
b) E - C - E. 
c) E - C - C. 
d) C - E - C. 
e) C - C - E. 
 

26) Em relação às funcionalidades do Word 2010, assinalar a 
alternativa que apresenta o nome do botão da imagem 
abaixo: 
 

 
 
a) Hiperlink. 
b) Referência Cruzada. 
c) WordArt. 
d) Indicador. 
e) Equação. 
 

27) Sobre o Excel 2010, analisar a sentença abaixo: 
 
É possível utilizar a função AutoPreenchimento para facilitar 
a entrada de dados (1ª parte). A função SE pode ser utilizada 
para retornar um valor se uma condição for verdadeira, e 
outro valor se for falsa (2ª parte). Não é possível inserir, em 
uma célula no Excel 2010, uma fórmula que contém uma 
função integrada (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
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28) Em relação às funcionalidades do Excel 2010, sobre as 
principais funções, analisar os itens abaixo: 
 

I. A função SOMA é utilizada para somar os valores nas 
células. 

II. A função PROC pode ser utilizada quando for necessário 
analisar uma única linha ou coluna e localizar um valor na 
mesma posição em uma segunda linha ou coluna. 

III. A função DATA é utilizada para retornar o número de dias 
entre duas datas. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 
 

29) Em relação ao PowerPoint 2010, analisar a sentença 
abaixo: 
 

O tamanho dos slides no PowerPoint 2010 é sempre na 
proporção 4:3, não podendo ser alterado (1ª parte). Ao 
importar um slide de uma apresentação para outra, ele se 
torna uma cópia do original (2ª parte). As alterações feitas 
na cópia que foi importada não afetam o slide original na 
outra apresentação (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 
 

30) Em relação ao PowerPoint 2010, assinalar a alternativa 
que apresenta o comando representado na imagem abaixo: 
 

 
 

a) Novo Slide. 
b) Organizar. 
c) Localizar. 
d) Colar. 
e) Layout. 
 
 

31) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, ao utilizar a internet, o usuário fica sujeito a alguns 
riscos, entre eles: 
 

I. Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos. 
II. Dificuldade de manter sigilo. 
III. Uso excessivo. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 

32) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, sobre a notificação de incidentes e abusos, analisar 
a sentença abaixo: 
 

Um incidente de segurança pode ser definido como qualquer 
evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à 
segurança de sistemas de computação ou de redes de 
computadores (1ª parte). Alguns exemplos de incidentes de 
segurança são a tentativa de uso ou acesso não autorizado a 
sistemas ou dados e a tentativa de tornar serviços 
indisponíveis (2ª parte). Nunca se deve realizar notificação 
ao se deparar com uma atitude considerada abusiva ou com 
um incidente de segurança (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 
 

33) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, sobre a segurança em dispositivos móveis, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(_) Assim como um computador, um dispositivo móvel também 
pode ser usado para a prática de atividades maliciosas, como 
furto de dados, envio de spam e a propagação de códigos 
maliciosos, apesar de não poder fazer parte de botnets e ser 
usado para disparar ataques na Internet. 

(_) De forma geral, os cuidados que o usuário deve tomar 
para proteger seus dispositivos móveis são os mesmos a 
serem tomados com seu computador pessoal, como 
utilizar mecanismos de segurança. 

(_) Ao utilizar um dispositivo móvel é indicado manter seu 
sistema operacional e as aplicações instaladas sempre 
com a versão mais recente e com todas as atualizações 
aplicadas. 

 

a) C - E - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - C. 
e) E - C - E. 
 
 

34) Sobre as funcionalidades do Google Chrome, analisar os 
itens abaixo: 
 

I. Não é possível salvar páginas da Web, quando estiver 
conectado à internet, para ler mais tarde, quando estiver 
off-line. 

II. Para ler uma página salva, basta abrir o arquivo no 
computador. Ele será aberto no navegador padrão. 

III. Não é preciso estar on-line para salvar uma página. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

35) Em conformidade com a Constituição Federal, sobre a 
Administração Pública, ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se, dentre outras, as seguintes disposições: 
 

I. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou 
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

II. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 

III. Em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, inclusive para 
promoção por merecimento.  

IV. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de 
previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no 
ente federativo de origem.  

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 
 
 

36) De acordo com a Constituição Federal, sobre a 
organização político-administrativa do Estado, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(_) A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal, os Municípios, os bairros e as 
comunidades, todos interdependentes. 

(_) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 
novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação 
da população diretamente interessada, através de plebiscito, 
e do Congresso Nacional, por lei complementar.  

(_) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento 
de Municípios far-se-ão por Lei Estadual, dentro do 
período determinado por Lei Complementar Federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações dos Municípios envolvidos, após divulgação 
dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.  

 

a) E - E - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) E - C - C. 
 

37) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
sobre as disposições gerais da Administração Pública, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É garantido ao servidor público municipal o direito à livre 

associação sindical.  
b) A publicação das leis e dos respectivos atos 

administrativos, exceto os referentes às licitações, far-se-
á nos órgãos de imprensa do Município ou por afixação 
nas sedes da Prefeitura Municipal e da Câmara de 
Vereadores.  

c) É vedado ao servidor público municipal o direito de greve.  
d) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer 

espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público.  

e) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público serão computados e acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores.  

 

38) De acordo com a Lei Municipal nº 3326/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre o 
exercício de função de confiança, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A designação para o exercício da função gratificada, que 

nunca será cumulativa com o cargo em comissão, será 
feita por ato expresso da autoridade competente. 

b) O valor da função gratificada será percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo.  

c) O exercício de função gratificada ou de cargo em comissão 
só assegurará direitos ao servidor durante o período em 
que estiver exercendo o cargo ou a função. 

d) Afastando-se do cargo em comissão ou da função 
gratificada, o servidor perderá a respectiva remuneração. 

e) Será tornada sem efeito a designação do servidor que não 
entrar no exercício da função gratificada no prazo de 30 
dias a contar do ato de investidura.  

 



 
 
 

7  www.objetivas.com.br 
 

39) De acordo com a Lei nº 6.514/1977, sobre as medidas 
preventivas de medicina do trabalho, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Será obrigatório, por conta do empregador, o exame 

médico do empregado.  
(_) O exame médico será renovado anualmente, nas 

atividades e operações insalubres, e a cada dois anos, nos 
demais casos. 

(_) Todo estabelecimento deve estar equipado com material 
necessário à prestação de primeiros socorros médicos.  

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) E - E - C. 
d) C - C - E. 
e) C - E - E. 
 

40) De acordo com a Lei nº 6.514/1977, sobre as atividades 
insalubres ou perigosas, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O Ministério da Saúde aprovará o quadro das atividades e 

operações insalubres e adotará normas sobre os critérios 
de caracterização da insalubridade, os limites de 
tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o 
tempo máximo de exposição do empregado a esses 
agentes.  

b) O exercício de trabalho em condições insalubres, acima 
dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do 
Trabalho, assegura a percepção de adicional, 
respectivamente, de 30%, 15% e 8% do salário-mínimo da 
região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio 
e mínimo.  

c) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
empregado um adicional de 40% sobre o salário, sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa.  

d) É vedado às empresas e aos sindicatos das categorias 
profissionais interessadas requererem ao Ministério do 
Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou 
setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou 
delimitar as atividades insalubres ou perigosas.  

e) Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou 
transportados nos locais de trabalho, quando perigosos 
ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua 
composição, recomendações de socorro imediato e o 
símbolo de perigo correspondente, segundo a 
padronização internacional.  

 

41) De acordo com a Lei nº 6.514/1977, NÃO cabe às 
empresas: 
 
a) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e 

medicina do trabalho. 
b) Instruir os empregados, através de ordens de serviço, 

quanto às precauções a tomar, no sentido de evitar 
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 

c) Adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo 
órgão regional competente. 

d) Impor as penalidades cabíveis por descumprimento das 
normas constantes nessa Lei. 

e) Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade 
competente.  

 

42) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, sobre o direito ao trabalho, em 
relação à inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, a 
colocação competitiva da pessoa com deficiência pode 
ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas, entre 
outras, as seguintes diretrizes: 
 
I. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com 

maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. 
II. Provisão de suportes individualizados que atendam a 

necessidades específicas da pessoa com deficiência, 
inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia 
assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de 
trabalho. 

III. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, 
com vistas à definição de estratégias de inclusão e de 
superação de barreiras, inclusive atitudinais. 

IV. Articulação intersetorial das políticas públicas. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
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43) Em conformidade com a NR 6: Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção 

Individual todo aquele composto por somente um 
dispositivo, que o fabricante tenha associado contra um 
risco que ocorre individualmente e que não seja 
suscetível de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

(_) Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), ouvida a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e 
trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI 
adequado ao risco existente em determinada atividade. 

(_) Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao 
empregado selecionar o EPI adequado ao risco, mediante 
orientação do empregador, ouvido o sócio majoritário da 
empresa. 

 
a) E - C - E. 
b) C - C - E. 
c) E - C - C. 
d) C - E - E. 
e) E - E - C. 
 

44) Em conformidade com a NR 6: Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), cabe ao empregador, quanto ao EPI, entre 
outros: 
 
I. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. 
II. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde 
no trabalho. 

III. Substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

45) De acordo com a NR 7: Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), sobre as diretrizes, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de 
iniciativas da empresa no campo da saúde dos 
trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas 
demais NRs (1ª parte). O PCMSO não deverá considerar as 
questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de 
trabalhadores, dispensando o instrumental clínico-
epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e 
o trabalho (2ª parte). O PCMSO deverá ter caráter de 
prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos 
à saúde relacionados ao trabalho, exceto de natureza 
subclínica, além da constatação da existência de casos de 
doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos 
trabalhadores (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

46) Em conformidade com a NR 12: Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos, os dispositivos de parada de 
emergência devem: 
 
a) Ser utilizados como dispositivos de partida ou de 

acionamento.  
b) Ser usados como alternativa a medidas adequadas de 

proteção ou a sistemas automáticos de segurança.  
c) Possuir acionadores projetados para difícil atuação do 

operador ou outros que possam necessitar da sua 
utilização.  

d) Ter sua função disponível e operacional a qualquer 
tempo, dependendo do modo de operação. 

e) Prevalecer sobre todos os outros comandos.  
 

47) Segundo a NR 13: Caldeiras, vasos de pressão, 
tubulações e tanques metálicos de armazenamento, deve 
ser executada inspeção extraordinária antes da tubulação 
ser recolocada em funcionamento, quando permanecer 
inativa por mais de: 
 
a) 6 meses. 
b) 8 meses. 
c) 12 meses. 
d) 18 meses. 
e) 24 meses. 
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48) De acordo com a NR 15: Radiações ionizantes e não 
ionizantes, são consideradas radiações não ionizantes: 
 
I. O micro-ondas. 
II. A radiação infravermelha. 
III. O laser. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

49) De acordo com a NR 17: Ergonomia, para trabalho 
manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, bancadas, 
mesas, escrivaninhas e painéis devem proporcionar ao 
trabalhador condições de boa postura, visualização e 
operação e devem atender aos seguintes requisitos 
mínimos: 
 
I. Ter altura e características da superfície de trabalho 

compatíveis com o tipo de atividade, com a distância 
requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura 
do assento. 

II. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 
trabalhador. 

III. Ter características dimensionais que impossibilitem 
posicionamento e movimentação adequados dos 
segmentos corporais. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

50) Sobre a NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção, o canteiro de obras deve ser 
sinalizado com o objetivo, entre outros, de: 
 
I. Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de 

obras. 
II. Indicar as saídas, por meio de dizeres ou setas. 
III. Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e 

circulação de materiais por grua, guincho e guindaste. 
IV. Advertir quanto a risco de queda. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

51) Segundo a NR 23: Proteção Contra Incêndios, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em 

número suficiente e dispostas de modo que, aqueles que 
se encontrem nesses locais, possam abandoná-los com 
rapidez e segurança, em caso de emergência. 

(_) As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser 
claramente assinaladas por meio de placas ou sinais 
luminosos, indicando a direção da saída. 

(_) Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à 
chave ou presa durante a jornada de trabalho. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - C. 
e) E - E - E. 
 

52) A respeito das instalações provisórias de um canteiro de 
obras, analisar os itens abaixo: 
 
I. Nos alojamentos, é proibido o uso de camas duplas. 
II. A obra deve possuir 1 bebedouro instalado para cada 5 

trabalhadores. 
III. O local de refeições também pode ser utilizado como 

área de lazer. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item III. 
e) Todos os itens. 
 

53) De acordo com a NR 25: Resíduos Industriais, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Entende-se por resíduos industriais aqueles que, por suas 
características físicas, químicas ou microbiológicas, se 
assemelham aos resíduos domésticos (1ª parte). São 
exemplos de resíduos industriais os lodos, os óleos, os 
materiais alcalinos ou ácidos (2ª parte). São considerados 
como resíduos industriais os efluentes líquidos e as emissões 
gasosas contaminantes atmosféricos (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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54) Em conformidade com DUL e WEERDMEESTER, em 
relação às técnicas corretas para o levantamento de cargas, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Inclinar ou girar o tronco durante o levantamento de carga 

pode provocar lesões nas costas. 
II. O levantamento de peso deve ser feito com o dorso na 

horizontal, flexionando as pernas e mantendo a carga o 
mais distante possível do corpo.  

III. Deve-se evitar a rotação do corpo durante o 
levantamento de peso. É melhor depositar a carga à 
frente ou girar o corpo com o movimento dos pés.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

55) Em conformidade com DUL e WEERDMEESTER, sobre os 
ruídos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) Os ruídos acima de 80dB(A) podem ser incômodos. É 

necessário controlar o tempo de exposição a esses ruídos 
intensos. 

(_) Os ruídos de alta frequência (sons agudos) geralmente 
não são perturbadores.  

(_) Embora se recomende sempre reduzir o nível dos ruídos, 
não é aconselhável ser inferior a 30dB(A). Isso porque os 
ouvidos acabam se acostumando ao ruído de fundo. Se o 
ruído de fundo for muito baixo, qualquer barulho de baixa 
intensidade acaba sobressaindo-se e distraindo a 
atenção. 

(_) A manutenção regular das máquinas contribui para 
reduzir os ruídos. A substituição periódica de peças 
gastas, regulagem e uma boa lubrificação contribuem 
para reduzir esses ruídos.  

 
a) C - C - E - E. 
b) C - E - C - C. 
c) C - C - E - C. 
d) E - C - C - E. 
e) E - E - C - C. 
 

56) De acordo com GRADJEAN, sobre a carga estática de 
uma postura de trabalho e as possíveis consequências 
relacionadas ao aparecimento de dores na parte acometida 
do corpo, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) De pé, no lugar. 
(2) Sentado ereto, sem suporte para as costas.  
(3) Assento muito baixo. 
(4) Postura forçada de mão em comandos ou ferramentas. 
 
(_) Dor nos ombros e no pescoço. 
(_) Dor no antebraço, possibilidade de inflamação dos 

tendões. 
(_) Dor nos pés e nas pernas, possibilidade de veias 

varicosas. 
(_) Dores nos músculos extensores das costas. 
 
a) 1 - 2 - 3 - 4. 
b) 3 - 4 - 1 - 2. 
c) 4 - 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 1 - 4 - 3. 
e) 3 - 1 - 2 - 4. 
 

57) Segundo GRADJEAN, sobre os distúrbios por trauma 
cumulativo, analisar os itens abaixo: 
 
I. Estão relacionados com trabalhos repetitivos, como 

ordenha de vacas, torcer roupas e escrita à mão. 
II. Entende-se que o sistema musculoesquelético pode ser 

sobrecarregado por uma sucessão de pequenos traumas 
(microtraumas), os quais, isoladamente ou 
cumulativamente, não causam prejuízos. 

III. As ações de ergonomia indicadas para evitar estes 
distúrbios incluem a redução da frequência das atividades 
manuais e seu conteúdo energético, assim como a 
incorporação de movimentos e posturas corporais 
adequados. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
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58) Considerando-se o Manual de Legislação Atlas, sobre os 
riscos ambientais físicos, químicos e biológicos, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Agentes físicos. 
(2) Agentes químicos. 
(3) Agentes biológicos. 
 
(_) Substâncias, compostos ou produtos que possam 

penetrar no organismo 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. 

(_) Diversas formas de energia a que possam estar expostos 
os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões 
anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, 
radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o 
ultrassom.  

(_) Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, 
entre outros. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
e) 2 - 1 - 3. 
 

59) Segundo CAMILO, nos estudos de prevenção e extinção 
de incêndios, devemos saber como os diversos materiais se 
comportam em relação ao calor. Sobre os pontos e as 
temperaturas importantes do fogo, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O(A) ____________ é a temperatura mínima necessária para 
que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis 
que, combinados com o oxigênio do ar em contato com uma 
chama, começam a se queimar, mas a chama não se 
mantém, porque os gases produzidos são ainda insuficientes. 
 
a) ponto de fulgor 
b) ponto de combustão 
c) temperatura de ignição 
d) temperatura de explosão 
e) temperatura de combustão 
 

60) Segundo Dantas in MENDES, vários são os agentes de 
natureza química, física e psíquica, presentes no ambiente 
de trabalho, que são capazes de provocar aumento da 
reatividade cardiovascular e elevação da pressão arterial, 
dentre eles: 
 
I. Trabalhos de alto desgaste. 
II. Alta demanda psicológica. 
III. Exposição a ruídos. 
IV. Trabalhos em turnos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Todos os itens. 
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