
 

 

 

COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO – COMUR 
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A 

utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua 

imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 45 (quarenta e cinco) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 

. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Como manter a postura da coluna durante o trabalho? 

 

Por Thaís Lopes Aidar e Julia Natulini 
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Quem nunca se queixou de dor nas costas? Embora já fosse uma reclamação frequente, 

esse incômodo acometeu ainda mais pessoas durante o último ano. É isso que mostra um estudo 

britânico realizado em 2020 com empresas do Reino Unido durante a pandemia. Segundo os dados 

divulgados, cerca de 80% dos colaboradores que estavam em home office alegaram sentir dores 

nessa região desde o início do trabalho remoto.  

Embora os números sejam expressivos, o resultado da pesquisa não é uma surpresa. A 

maioria dos trabalhadores não tinha uma estrutura em casa que fosse ideal para desempenhar 

___ funções, porém, ___ medida era fundamental naquele momento. Além disso, alguns hábitos 

podem piorar o ...enário, como trabalhar do sofá ou cama, deixar as atividades físicas de lado e 

ter uma carga horária de e...pediente maior. No entanto, o problema não é passageiro. Mesmo 

para quem seguirá em home office, quanto para aqueles que retornarão ao escritório, manter 

boas práticas de postura da coluna é e...encial ___ saúde 

Conforme o ortopedista Nemi Sabeh Jr, que atua como coordenador médico da Seleção 

Brasileira de Futebol Feminino, ao trabalhar sentado, o ideal é ter uma cadeira adequada e com 

apoio de braços para que eles não fiquem totalmente elevados durante várias horas por dia para 

digitação, por exemplo. A altura do monitor do computador também é importante para que a 

cabeça não fique jogada para baixo ou para cima, evitando ficar com as costas muito arqueadas. 

Por fim, o melhor é ter uma cadeira com a braçadeira na altura da mesa, uma tela de computador 

um pouco mais alta do que um laptop na mesa e manter os cotovelos apoiados na superfície, não 

o antebraço. 

Ainda    de acordo com o médico    não ter uma boa postura pode gerar dores e problemas 

ortopédicos, principalmente, pois a má postura leva o indivíduo a ficar em posições inadequadas 

e que demandam dificuldade em permanecer durante muito tempo. Essa prática pode causar a 

compressão de algumas estruturas ortopédicas, como os tendões, por exemplo, e por essas não 

serem vascularizadas de forma tão efetiva quanto os músculos, acabam sofrendo um pouco mais. 

Por esse motivo, lesões ortopédicas como tendinite e queixas de dores no nervo ciático são 

comuns. 

 

(Disponível em: Fonte: https://www.altoastral.com.br/saude/como-manter-postura-da-coluna-
durante-o-trabalho/?utm_source=Metr%C3%B3poles – texto adaptado especialmente para esta prova). 

 

QUESTÃO 01 – Analise as afirmações a seguir sobre o texto: 

 

I. Os problemas ortopédicos resultantes da má postura durante o home office serão curados quando 

os trabalhadores retornarem ao trabalho presencial. 

II. Ao trabalhar sentado, é preciso ter cuidado com a posição dos braços, da cabeça e das costas, 

além de utilizar uma cadeira apropriada. 

III. Segundo a pesquisa, mais da metade dos entrevistados afirmou sentir dores nas costas desde o 

início do trabalho remoto. 

IV. Queixas de dores nas costas, apesar de não serem muito frequentes, se intensificaram durante o 

último ano. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 02 – Considerando a correta ortografia das palavras em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 09, 10 e 12? 

 

A) c – x – c 

B) c – x – ss  

C) c – s – ss 

D) s – x – ss 

E) s – s – c 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que apresenta os sinais de pontuação que substituem 

corretamente as figuras da linha 21? 

 

A) ponto de exclamação – vírgula  

B) ponto final – vírgula 

C) vírgula – dois-pontos 

D) vírgula – ponto-final 

E) vírgula – vírgula  

 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 08 e 12? 

 

A) as – a – a 

B) as – à – à 

C) às – a – à 

D) as – a – à 

E) às – à – a 

 

 

QUESTÃO 05 – Analise as assertivas a seguir, a respeito da palavra “passageiro” (linha 10), retirada 

do texto, e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Apresenta 10 fonemas. 

(  ) No contexto, tem função de substantivo. 

(  ) Apresenta 1 dígrafo. 

(  ) No contexto, tem função de adjetivo. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – V. 

B) F – F – V – V.  

C) F – V – V – F. 

D) V – V – F – F. 

E) F – V – F – V. 

 

 

QUESTÃO 06 – Na linha 06, em “Embora os números sejam expressivos, o resultado da pesquisa 

não é uma surpresa”, a expressão sublinhada expressa ideia de ____________ e poderia ser 

substituída por _____, sem prejudicar o sentido do texto. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) concessão – caso  

B) causa – uma vez que 

C) finalidade – para que 

D) concessão – ainda que 

E) proporção – à medida que  
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QUESTÃO 07 – Considerando o trecho “Embora já fosse uma reclamação frequente, esse incômodo 

acometeu ainda mais pessoas durante o último ano”, assinale a alternativa que poderia substituir 

“acometeu” sem prejudicar o sentido do texto. 

 

A) Atingiu. 

B) Decepcionou. 

C) Afastou. 

D) Despertou. 

E) Modificou. 

 

 

QUESTÃO 08 – Na linha 22, “pois” tem função de conjunção coordenada: 

 

A) Conclusiva. 

B) Alternativa. 

C) Aditiva. 

D) Adversativa. 

E) Explicativa. 

 

 

QUESTÃO 09 – A palavra “incômodo”, presente no texto, é classificada como proparoxítona e, por 

isso, é acentuada. Assinale a alternativa que apresenta palavra acentuada pela mesma regra. 

 

A) Músculos. 

B) Escritório. 

C) Também. 

D) Sofá. 

E) Superfície. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de letras e fonemas 

presente em “trabalhadores”. 

 

A) 12 – 15. 

B) 14 – 13. 

C) 13 – 11. 

D) 13 – 13. 

E) 13 – 12. 

 

 

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que, considerando o contexto, apresenta palavra de sentido 

antônimo à “comuns” (linha 27). 

 

A) Normais. 

B) Habituais. 

C) Infrequentes. 

D) Usuais. 

E) Frequentes. 
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QUESTÃO 12 – Considerando o trecho “Por fim, o melhor é ter uma cadeira com a braçadeira na 

altura da mesa, uma tela de computador um pouco mais alta do que um laptop na mesa e manter os 

cotovelos apoiados na superfície, não o antebraço”, analise as assertivas a seguir e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Há dois verbos no infinitivo e um no particípio. 

(  ) A preposição “na” surge a partir da união da preposição “em” + artigo “a”. 

(  ) Cadeira, mesa e computador são substantivos concretos. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F. 

B) V – V – V.  

C) F – V – V. 

D) V – F – F. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 13 – A palavra “antebraço” é grafada sem hífen. Assinale a alternativa que apresenta 

palavra escrita corretamente, da mesma forma, sem hífen. 

 

A) Autoestrada. 

B) Couveflor. 

C) Antihigiênico. 

D) Vicegovernador. 

E) Exmarido. 

 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que apresenta palavra classificada como oxítona. 

 

A) Nunca. 

B) Resultado. 

C) Ideal. 

D) Atividades. 

E) Casa. 

 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta palavra formada por prefixação. 

 

A) Expressivo. 

B) Desempenhar. 

C) Totalmente. 

D) Inadequada. 

E) Demandam. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 16 – Mariano, Flávia e João são funcionários, contratados em regime celetista, da empresa 

XYZ Ltda. No mês de setembro de 2021, ocorreram os seguintes fatos: 

 

I. No dia 06 de setembro, Mariano já havia registrado o ponto de saída, quando, ao sair do seu 

trabalho, iniciou um grande temporal, optando, por escolha própria, retornar à recepção da 

empresa, ali ficando até que passasse a chuva. 

II. Flávia, secretária da XYZ Ltda. e estudante de Direito, no dia 08 de setembro, após o término de 

sua jornada de trabalho, ficou na empresa por mais 1 hora estudando para prova da sua 

faculdade. 

III. No dia 13 de setembro, faltou água na casa de João, por isso, ele decidiu chegar mais cedo ao 

serviço para tomar banho na empresa. 

 

Considerando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assinale os casos em que NÃO 

serão computados como período extraordinário de tempo à disposição do empregador. 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   

 

 

QUESTÃO 17 – Conforme disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a pretensão quanto 

a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em ______ para os trabalhadores urbanos 

e rurais, até o limite de 02 anos após a extinção do contrato de trabalho. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) 3 meses 

B) 6 meses 

C) 3 anos 

D) 4 anos 

E) 5 anos 

 

 

QUESTÃO 18 – “Em março de 2020, o isolamento social foi considerado a única forma de conter a 

proliferação da Covid-19, doença causada pelo ‘novo’ coronavírus. E assim, milhares de trabalhadores 

passaram a exercer suas atividades profissionais à distância, nas modalidades teletrabalho e home 

office. Observa-se, que mesmo com o retorno gradual das atividades presenciais, como vem 

acontecendo no segundo semestre de 2021, uma parcela considerável de empresas vem dando 

continuidade a essa prática, permitindo que parte de seus empregados executem suas tarefas em 

casa, seja em tempo integral ou apenas em alguns dias da semana”. Nesse contexto, conforme 

disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é correto afirmar que: 

  

A) Apenas o trabalho realizado presencialmente caracteriza relação de trabalho. 

B) Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no 

domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que esteja caracterizada a relação de 

emprego. 

C) O comparecimento nas dependências do empregador é obrigatório para fins de registro do ponto e 

caracterização da relação de emprego, o que torna inviável a realização do regime de teletrabalho 

para qualquer empresa. 

D) O trabalho realizado no domicílio do empregado não será considerado para fins de registro de 

trabalho. 

E) Todo trabalho realizado a distância é considerado como trabalho autônomo, não sendo considerado 

na CLT. 
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QUESTÃO 19 – Ana Maria e João Alfredo foram admitidos pela empresa DFG Ltda., para o cargo de 

Ajudante de Limpeza, no regime celetista, com o mesmo período de trabalho, carga horária, 

atribuições, local e turno. Após 5 meses de vínculo empregatício, Ana Maria tomou conhecimento que 

seu salário base era 10% inferior ao que João Alfredo recebia e solicitou esclarecimentos ao 

departamento pessoal da empresa. Considerando as informações descritas acima, assinale o artigo 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) diretamente relacionado com o descumprimento da 

empresa DFG Ltda. ao contratar Ana Maria com salário inferior ao de João Alfredo. 

 

A) A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. 

B) É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período 

de férias a que tiver direito em abono pecuniário. 

C) Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. 

D) Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no 

domicílio do empregado e o realizado a distância. 

E) Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da 

remuneração. 

 

 

QUESTÃO 20 – Em relação ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), considere as 

assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do 

empregador. 

(  ) Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

(  ) Não serão computados, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e 

estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado por motivo de acidente do trabalho. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V. 

B) F – V – V. 

C) V – F – F. 

D) V – F – V. 

E) V – V – F. 

 

 

QUESTÃO 21 – Conforme disposto na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, é assegurada a 

gratuidade: 

 

I. Aos maiores de sessenta e cinco anos, no transporte coletivo urbano e metropolitano. 

II. Aos deficientes comprovadamente carentes, no transporte coletivo intermunicipal.  

III. A todas gestantes, no transporte coletivo intermunicipal.  
 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   
 

 

QUESTÃO 22 – De acordo com o disposto na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, assinale 

a alternativa INCORRETA. 
 

A) São símbolos do Estado do Rio Grande do Sul a Bandeira Rio-Grandense, o Hino Farroupilha e as 

Armas, tradicionais. 

B) O Poder Legislativo é exercido pela Tribunal de Contas do Estado. 

C) O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado. 

D) O dia 20 de setembro é a data magna, sendo considerado feriado no Estado. 

E) A cidade de Porto Alegre é a capital do Estado, e nela os Poderes têm sua sede. 
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QUESTÃO 23 – Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, o alistamento 

eleitoral e o voto são facultativos para: 

 

I. Analfabetos. 

II. Maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

III. Maiores de setenta anos. 

IV. Todos os trabalhadores rurais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e III.  

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas I, II e III.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 24 – Analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, em 

relação aos atos considerados crimes praticados por funcionário público contra a administração em 
geral, conforme disposto no Decreto Lei nº 2.848/1940.  

 

(  ) Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de 

outrem. 

(  ) Inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos 

sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter 

vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. 

(  ) Extraviar documentos oficiais, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, 

total ou parcialmente. 

(  ) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, ou 

aceitar promessa de tal vantagem. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – F. 

B) V – V – V – V. 

C) V – F – V – F. 

D) F – V – F – V. 

E) F – F – V – V. 
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QUESTÃO 25 – Leia a seguinte matéria: 

 

 

 

“Ao se candidatar a uma vaga de 

empregada doméstica em São Paulo, 

Simone foi rejeitada por não atender a um 

requisito racista: o contratante dava 

preferência a pessoas de cor branca, 

conforme anúncio publicado em jornal. O 

caso foi denunciado à Delegacia de 

Investigações de Crimes Raciais, onde foi 

instaurado Inquérito Policial. Apesar das 

provas irrefutáveis, o Ministério Público do 

Estado de São Paulo requereu o 

arquivamento do inquérito sob o 

argumento que o caso não configurava 

crime de racismo. Argumentação acolhida 

pelo Poder Judiciário. O caso continua sem 

resposta por parte da Justiça brasileira” 
(Fonte: https://www.opendemocracy.net/, de 
27/07/2020). 
 

 

 

 

 

 

 

 

O caso Simone André Diniz apresenta um caso de impunidade, pois, conforme o disposto na 

Constituição da República Federativa do Brasil, a prática do racismo: 

 

A) Não constitui crime. 

B) É motivo para banimento e extradição. 

C) Constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. 

D) É livre de manifestação de qualquer cidadão. 

E) Constitui uma infração leve, sendo concedido o pagamento de fiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opendemocracy.net/
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 26 – Anderson é um dos colaboradores de uma empresa de mineração, a meta semanal 

dele é de 300 kg de carvão. Sabendo que Anderson consegue produzir 20 kg a cada 2 horas e que ele 

trabalha 6 dias por semana e tem carga horária de 6 horas/dia, se ele iniciar a produção na sua 

primeira hora de trabalho, sem qualquer interrupção, em quantos dias ele terá sua meta concluída? 

 

A) Quatro. 

B) Cinco. 

C) Dez. 

D) Doze. 

E) Quinze. 

 

 

QUESTÃO 27 – Gabriele trabalha em uma revenda de carros que concede comissão aos 

colaboradores, conforme suas vendas. A cada 10 carros vendidos, o colaborador recebe um bônus de 

R$ 300,00. Sabendo que, no mês de abril de 2021, Gabriele recebeu R$2.220,00 de comissão, quantos 

carros Gabriele vendeu? 

 

A) 60. 

B) 68. 

C) 70. 

D) 74. 

E) 80. 

 

 

QUESTÃO 28 – A empresa Coma Bem tinha 150 funcionários em 2020, dentre eles, 40% trabalhavam 

na cozinha; já em 2021, essa porcentagem diminuiu para 30%, porém o número de funcionários na 

cozinha continuou o mesmo. Com base nesses dados, podemos dizer que em 2021 a empresa Coma 

Bem está com um total de quantos funcionários? 

 

A) 180. 

B) 190. 

C) 200. 

D) 230. 

E) 350. 

 

 

QUESTÃO 29 – Gilmar precisa realizar uma viagem e sabe que seu veículo, a cada 300 km, gasta 35 

litros de gasolina. Caso ele precise percorrer 480 km, qual será o total de combustível necessário?    

 

A) 45. 

B) 53. 

C) 56. 

D) 62. 

E) 70. 

 

 

QUESTÃO 30 – Fátima é artesã; para produzir um lote de um determinado produto, ela leva 20 dias, 

sendo que ela trabalha 6 horas por dia. Se Fátima começar a trabalhar 8 horas por dia, quantos dias 

ela vai levar para produzir essa mesma quantidade de produto? 

 

A) 8. 

B) 10. 

C) 12. 

D) 15. 

E) 18. 
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QUESTÃO 31 – Nina trabalha como Fiscal de Estacionamento Rotativo e estava controlando os valores 

recebidos para depois passar para o responsável. Para facilitar, ela montou a seguinte planilha: 

 

 
 

Analisando os valores informados por Nina, podemos dizer que a média de valores recebidos por ela 

é de:  

 

A) R$ 280,00. 

B) R$ 260,00. 

C) R$ 210,00. 

D) R$ 208,00. 

E) R$ 200,00. 

 

 

QUESTÃO 32 – Robert realizou um concurso no qual cada matéria tem um peso de importância. A 

executora divulgou suas notas conforme quadro abaixo: 

 

 
 

Considerando que, para esse concurso, a nota final do candidato será a média ponderada, qual foi a 

nota obtida por Robert? 

 

A) 7,20. 

B) 17,20. 

C) 3,60. 

D) 34,40. 

E) 172,00. 

 

 

QUESTÃO 33 – Martina está assistindo sua série favorita e viu que ainda faltavam 4 episódios, que 

totalizam 162 minutos, para terminar a última temporada. Martina olhou para o relógio e viu que já 

eram 21 horas e 33 minutos. Caso ela resolva olhar os episódios faltantes, qual será o horário em que 

ela terminará de assistir? 

 

A) Meia noite e 15 minutos. 

B) 23 horas e 25 minutos. 

C) Meia noite e 25 minutos. 

D) 23 horas e 15 minutos. 

E) 1 hora da manhã e 5 minutos. 
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QUESTÃO 34 – Rodrigo quer comprar um computador novo, porém, como começou a pouco em seu 

novo emprego, não tem nenhum valor guardado. Ao chegar na loja, viu que o computador que ele 

queria estava custando R$ 1.500,00, porém, ao ser parcelado em 10 vezes, a esse valor seria 

acrescido 5% ao mês. Considerando a taxa de juros simples, com base nessas informações, qual será 

o valor da parcela paga por Rodrigo? 

 

A) R$ 150,00. 

B) R$ 157,50. 

C) R$ 225,00. 

D) R$ 305,00. 

E) R$ 625,00. 

 

 

QUESTÃO 35 – Martina aplicou a juros simples de 3% ao mês seu saldo de R$ 1.800,00. Após 2 anos 

e 5 meses, qual será o seu valor total? 

 

A) R$ 1.044,00. 

B) R$ 1.887,00. 

C) R$ 2.340,00. 

D) R$ 2.844,00. 

E) R$ 15.600,00. 

 

 

QUESTÃO 36 – Qual o resultado da equação de primeiro grau 2x - 7 = 28 - 5x? 

 

A) 3. 

B) 5. 

C) 7. 

D) -4,6. 

E) Não é possível resolver essa equação. 

 

 

QUESTÃO 37 – Jonas anda de patins toda manhã perto de sua casa, em um determinado dia, em 1 

minuto e 10 segundos, ele percorreu 560 metros. Considerando essas informações, após 8 minutos, 

quantos metros Jonas terá percorrido? 

 

A) 3.733. 

B) 3.840. 

C) 3.200. 

D) 4.480. 

E) 3.360. 

 

 

QUESTÃO 38 – Bianca quer fazer uma viagem no final de ano com seu filho. Para isso, ela comprou 

um cofre onde guarda somente notas de R$ 2,00 e R$ 5,00. Em um determinado dia, ela abriu o cofre 

e viu que havia 23 notas que juntas somavam R$ 73,00. Com base nessas informações, podemos 

dizer que Bianca tinha quantas notas de R$ 5,00? 

 

A) 5. 

B) 6. 

C) 7. 

D) 8. 

E) 9. 
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QUESTÃO 39 – No restaurante do Juquinha, na primeira semana do mês, 44 dos clientes optaram 

pela opção de buffet livre e 36 pela opção buffet a quilo. Sabendo dessas informações, analise as 

assertivas abaixo: 

 

I. O número de clientes que optam pela opção buffet a quilo é maior que o dobro do número de 

clientes que optam pela opção buffet livre. 

II. Na primeira semana do mês, o restaurante de Juquinha recebe menos de 500 clientes. 

III. O percentual de clientes que optam pela opção de buffet livre é maior que 24%. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.     

 

 

QUESTÃO 40 – Eva e Ana estão com a missão de enviar via correio os convites do próximo evento 

da empresa onde trabalham. Em um dia, Ana conseguiu envelopar 54 convites, e Eva, 42. Caso elas 

mantenham o mesmo ritmo, quando Ana tiver envelopado 360 convites, quantos convites Eva terá 

envelopado?   

 

A) 294. 

B) 280. 

C) 278. 

D) 270. 

E) 252. 
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TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 41 – A fotografia abaixo ilustra uma atividade desenvolvida na manutenção dos tanques 

de estação de tratamento de água. 
 

 
 

Nesse caso, observa-se na fotografia o descumprimento da Norma Regulamentadora (NR) número: 
 

A) 02. 

B) 13. 

C) 14. 

D) 18. 

E) 27. 
 

 

QUESTÃO 42 – As cores devem ser usadas para prevenção de acidentes, empregadas para identificar 

e advertir contra riscos, conforme previsto na Norma Regulamentadora 26. De acordo com a ABNT-

NBR 6493:1994 (Emprego de Cores para Identificação de Tubulações), as tubulações de ar 

comprimido devem ser pintadas com a cor: 
 

A) Azul. 

B) Amarela. 

C) Preta. 

D) Branca. 

E) Vermelha. 
 

 

QUESTÃO 43 – Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e 

manter, de acordo com a Norma Regulamentadora 10, um documento denominado: 
 

A) Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

B) Programa de prevenção de riscos ocupacionais. 

C) Análise ergonômica do trabalho. 

D) Prontuário das instalações elétricas. 

E) Registro isométrico dos potenciais elétricos. 
 

 

QUESTÃO 44 – A Norma Regulamentadora 6, no Anexo I, apresenta Lista de Equipamentos de 

Proteção Individual. Dos citados, qual NÃO está nessa lista? 
 

A) Vestimenta para proteção do tronco contra riscos de origem térmica. 

B) Luva para proteção das mãos contra choques elétricos. 

C) Calçado para proteção dos pés contra agentes térmicos. 

D) Cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos 

em altura. 

E) Creme protetor contra radiação solar. 
 

 

QUESTÃO 45 – A Classe de incêndio quando a queima ocorre em líquidos inflamáveis, graxas e gases 

combustíveis e a Classe de incêndio com equipamentos elétricos energizados, são denominadas, 

respectivamente: 
 

A) A e B. 

B) B e C. 

C) C e D. 

D) D e A. 

E) D e K. 


