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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

➢ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, 
tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 

fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido.  Você deverá assinalar no CARTÃO RESPOSTA somente as 40 (quarenta) 
questões pertinentes a este Caderno de Questões. 

➢ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

➢ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
➢ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
➢ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
➢ NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

➢ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

➢ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
➢ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
➢ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

➢ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

➢ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
             

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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LINGUA PORTUGUESA 

 
Bombeiro que atuou na busca de mulher dada 

como morta, mas que apareceu viva horas 
depois revela: 'nunca vi algo semelhante'. 
 

 "Em 20 anos de profissão, nunca vi algo 
semelhante", afirma o 3° sargento de Polícia Militar 
Soniel, de 49 anos, que atuou nas buscas pela 
esteticista Priscilla Pereira da Silva, de 46, que 
ficou desaparecida por quase 9h na última terça-feira 
(17) no mar em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Ela 
chegou a ser dada como morta por familiares e 
amigos. Em entrevista exclusiva, o sargento do 
Corpo de Bombeiros confessou que nunca havia 
vivenciado situação semelhante à que foi 
protagonizada pela esteticista. 

Soniel conta que o grupo de salvamento, 
formado por seis oficiais, começou o trabalho de 
buscas por volta das 8h, na Praia do Guaraú. A 
mulher, no entanto, foi encontrada longe do mar, 
mais precisamente na beira da estrada, por volta 
das 16h. Foi uma colega confeiteira quem a 
resgatou. Segundo o sargento, durante os 
trabalhos de buscas, a sobrevivente chegou a ser 
avistada na "Toca do Índio", praia que, segundo 
ele, fica a aproximadamente três quilômetros da 
Praia do Guaraú [por mar]. O profissional também 
contou que socorristas chegaram a utilizar motos 
aquáticas para procurar a vítima, mas não 
adiantou. 

Soniel explica que os bombeiros 
costumam navegar quase 300 metros ao redor da 
área do desaparecimento. A distância, segundo 
ele, normalmente é suficiente para localizar 
vítimas. No caso de Priscilla, porém a estratégia 
não funcionou. "Uma coisa bem fora do normal", 
lembra. A sobrevivente relatou que, depois de ter 
sido arrastada pelo mar para a segunda região de 
pedras, ela conseguiu subir nas rochas e seguiu 
por uma trilha. 

O sargento explicou que a trilha, apesar 
de poder ser utilizada, é pouco movimentada e 
"difícil de andar". Além disso, demonstrou 
surpresa pelo fato de a esteticista não saber 
nadar e ter conseguido se manter na água por 
horas numa região de mar agitado. 
 
Fonte: https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/05/20/bombeiro-

que-atuou-na-busca-de-mulher-dada-como-morta-mas-que-apareceu-viva-

horas-depois-revela-nunca-vi-algo-semelhante.ghtml (adaptado)  Acesso em 

20 de maio de 2022. 

 
01) Com base nas informações do texto e nas 
relações existentes entre as partes que o 
compõem, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A)  A esteticista que ficou desaparecida no 
mar tem menos de cinquenta anos. 
(B)  Um sargento que atuou nas buscas por 
Priscilla afirmou nunca ter visto um caso igual. 
(C)  Priscila conseguiu subir numas rochas e 
seguir por uma trilha. 
(D)  Os bombeiros costumam navegar 300 
metros ao redor da área dos desaparecimentos. 
(E)  Priscila nadou por nove horas até ser 
resgatada. 
 
02) Assinale a alternativa que apresente o tipo 
textual predominante no texto:  
 
(A)  Poesia. 
(B)  Narração. 
(C)  Música. 
(D)  Notícia. 
(E)  Argumentação. 
  
03) Assinale a alternativa cuja divisão silábica 
da palavra esteja INCORRETA:  
 
(A)  pro-fis-são. 
(B)  se-me-lhan-te. 
(C)  com-fes-sou. 
(D)  u-ti-li-za-da. 
(E)  a-rras-ta da. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra seja 
proparoxítona:  
 
(A)  vítima. 
(B)  além. 
(C)  difícil. 
(D)  também. 
(E)  porém. 
 
05) Assinale a alternativa cuja palavra possua 
dígrafo: 
 
(A)  grupo. 
(B)  nadar. 
(C)  colega. 
(D)  praia. 
(E)  mulher. 
 
06) Assinale a alternativa que apresente termo 
que pode substituir o termo em destaque no 
período, mantendo as mesmas relações de 
sentido: O profissional também contou que 
socorristas chegaram a utilizar motos 
aquáticas para procurar a vítima, mas não 
adiantou.  
 
(A)  Ou. 
(B)  Já. 

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/05/19/mulher-dada-como-morta-apos-se-afogar-e-encontrada-na-beira-da-estrada-no-litoral-de-sp-fiquei-toda-esculhambada.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/05/19/mulher-dada-como-morta-apos-se-afogar-e-encontrada-na-beira-da-estrada-no-litoral-de-sp-fiquei-toda-esculhambada.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/05/20/bombeiro-que-atuou-na-busca-de-mulher-dada-como-morta-mas-que-apareceu-viva-horas-depois-revela-nunca-vi-algo-semelhante.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/05/20/bombeiro-que-atuou-na-busca-de-mulher-dada-como-morta-mas-que-apareceu-viva-horas-depois-revela-nunca-vi-algo-semelhante.ghtml
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2022/05/20/bombeiro-que-atuou-na-busca-de-mulher-dada-como-morta-mas-que-apareceu-viva-horas-depois-revela-nunca-vi-algo-semelhante.ghtml
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(C)  Porém. 
(D) Por. 
(E)  Com. 
 
07) Assinale a alternativa que apresente a 
função sintática dos termos em destaque no 
período: O sargento explicou que a trilha, 
apesar de poder ser utilizada, é pouco 
movimentada e "difícil de andar". 
 
(A)  Objeto Direto. 
(B)  Vocativo. 
(C)  Predicativo. 
(D)  Sujeito. 
(E)  Objeto Indireto. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
08) A empresa Alfa tem 4000 colaboradores e 
desenvolve um programa de prevenção de 
acidentes com todos os seus colaboradores. 
Nos últimos seis meses a quantidade de 
acidentes ocorridos foram respectivamente 6, 
8, 4, 11, 7 e 6. As ações de prevenção vão ser 
intensificadas com o objetivo de reduzir a 
média mensal de ocorrências, que neste 
período foi de: 
 
(A) 5. 
(B) 5,5. 
(C) 6. 
(D) 6,5. 
(E) 7. 
 
09) Um arquivo físico precisa ser digitalizado 
e após uma análise inicial verificou-se que 
cada processo leva 25 minutos para ser 
transformado em digital. Se este arquivo tem 
3000 processos para serem digitalizados a 
quantidade de horas/trabalho para que 
termine esta tarefa é de: 
 
(A) 600 horas. 
(B) 700 horas. 
(C) 950 horas. 
(D) 1050 horas. 
(E) 1250 horas. 
  
10) A sequência 1000 , 1500 , 2250 , 3375 ,... 
segue um padrão lógico, desta forma seu 
próximo elemento é igual a: 
 
(A) 4250. 
(B) 4625,50. 
(C) 4975,50. 
(D) 5025. 
(E) 5062,50. 
 
 

11) Um terreno retangular de medidas 150 x 
200 metros vão ser divididos em lotes iguais 
medindo 8 x 10 metros e doados a famílias 
inscritas em um programa governamental. 
Qual é o total de famílias que vão ser 
atendidas por estas doações? 
 
(A) 225. 
(B) 275. 
(C) 325. 
(D) 375. 
(E) 425. 
 
12) O município X tem um contrato com uma 
empresa que entrega as correspondências do 
município. O valor pago mensalmente segue a 
seguinte função f(x)=1,25x + 8000, onde x 
representa a quantidade de correspondências 
entregues ao longo do mês. Se em um 
determinado mês a quantidade de 
correspondências entregue foi de 20.000 o 
valor pago a empresa foi de: 
 
(A) R$ 30.000,00. 
(B) R$ 33.000,00. 
(C) R$ 34.500,00. 
(D) R$ 35.750,00. 
(E) R$ 36.125,00. 
 
13) Marcela toma ao longo do dia 4 copinhos 
de café de 50 ml cada. Ela verificou que no 
último ano repetiu este hábito em 290 dias 
dos 365 do ano e resolveu calcular quantos 
litros de café consumiu nesse período, que foi 
de: 
 
(A) 50 litros. 
(B) 54 litros. 
(C) 58 litros. 
(D) 60 litros. 
(E) 62 litros. 
 
14) Na Câmara dos vereadores da cidade de 
Albatroz, de um total de 25 vereadores 3 são 
mulheres, percentualmente a 
representatividade das mulheres corresponde 
a: 
 
(A) 12%. 
(B) 15%. 
(C) 10%. 
(D) 16%. 
(E) 8%. 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
15) Dentre as opções abaixo, qual melhor 
expressa o relevo em que a cidade de Toledo 
se encontra? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Terceiro planalto paranaense. 
(B) Segundo planalto paranaense. 
(C) Primeiro planalto paranaense. 
(D) Serra do Mar. 
(E) Litoral. 
 
16) Em qual país foram realizados os últimos 
Jogos Olímpicos de Verão, o maior evento 
esportivo do mundo? Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Estados Unidos. 
(B) Espanha. 
(C) Grécia. 
(D) Japão. 
(E) Brasil. 
 
17) Qual é o tipo de bioma predominante no 
Paraná? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Cerrado. 
(B) Mata Atlântica. 
(C) Caatinga. 
(D) Pampa. 
(E) Pantanal. 
  
18) Recentemente, um deputado federal 
utilizou dados do portal da transparência para 
pedir explicações aos militares brasileiros 
pela compra de milhares comprimidos 
popularmente conhecidos como 
_____________________. No senso comum, 
tal medicamento está associado ao 
tratamento de problemas como impotência 
sexual e/ou disfunção erétil, por isso a 
compra destes comprimidos gerou uma 
grande discussão sobre o uso do dinheiro 
público, a quantidade e a real finalidade 
desses comprimidos. Qual o nome popular 
deste medicamento? Assinale a alternativa 
que completa corretamente o enunciado 
acima: 
 
(A) Dorflex. 
(B) Neosaldina. 
(C) Viagra. 
(D) Torsilax. 
(E) Glifage. 
 
19) Qual dos itens abaixo diz respeito a 
concessões públicas cujo contrato foi 
encerrado em 2021 e atualmente se discute o 
seu retorno no Estado do Paraná? Assinale a 

alternativa correta: 
(A) Aeroporto Afonso Pena. 
(B) Pedágio no Anel de Integração. 
(C) Parque Nacional do Iguaçu. 
(D) Itaipu Binacional. 
(E) Nova Ferroeste. 
 
20) Qual das opções abaixo se refere ao 
projeto de um polo tecnológico educacional e 
industrial ligado ao setor farmacêutico, e que 
está em implantação no município de Toledo? 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A)  Biopark. 
(B)  Alphaville. 
(C)  Tucuruí. 
(D)  Cidade dos Lagos. 
(E)  Barigui. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Conforme CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho, Capítulo V, Artigo 157, cabe às 
empresas, exceto:  
 
(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 lhes sejam 
determinadas pelo órgão regional competente. 
(D) Facilitar o exercício da fiscalização pela 
autoridade competente. 
(E) Remunerar os empregados de maneira 
igualitária, sem distinção salarial entre 
profissionais da mesma categoria. 
 
22) Assinale a alternativa correta. 
Conforme CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho, Capítulo V, Artigo 158, cabe aos 
empregados:  
 
(A) Observar as normas de segurança e 
medicina do trabalho, inclusive as instruções de 
que trata o item II do artigo anterior (ordens de 
serviço) e colaborar com a empresa na aplicação 
dos dispositivos deste Capítulo. 
(B)  Auxiliar a empresa na implantação nas 
normas, participando da CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes, onde houver. 
(C) Observar as normas de segurança e 
medicina do trabalho, utilizar os Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI e submeter-se aos 
exames médicos ocupacionais. 
(D) Comunicar a empresa qualquer 
irregularidade no ambiente de trabalho e exercer 
o direito de recusa sempre que identificar 
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situação de risco grave e eminente para sua vida. 
(E) Colaborar com a empresa na aplicação 
dos dispositivos deste Capítulo, auxiliando no 
treinamento e na capacitação dos empregados 
quando houver competência para tal atividade. 
  
23) Assinale a alternativa correta. Conforme 
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
Capítulo V, Sessão II, ao que se refere ao 
embargo e interdição, é correto afirmar que: 
 
(A) Nenhum estabelecimento poderá iniciar 
suas atividades sem prévia inspeção e aprovação 
das respectivas instalações pela autoridade 
regional competente em matéria de segurança e 
medicina do trabalho, exceto quando no 
estabelecimento já houver sido instalada 
empresa de ramo equivalente ao que está sendo 
pleiteado. 
(B) Nova inspeção deverá ser feita 
quando ocorrer modificação substancial nas 
instalações, inclusive equipamentos, que a 
empresa fica obrigada a comunicar, prontamente, 
à Delegacia Regional do Trabalho. 
(C) O Delegado Regional do Trabalho, à vista 
de simples denúncia que suspeite de risco grave 
e iminente risco para o trabalhador, poderá emitir 
nota de interdição ao estabelecimento, setor de 
serviço, máquina ou equipamento, ou embargar 
obra, indicando na decisão, tomada com a 
brevidade que a ocorrência exigir, as 
providências que deverão ser adotadas para 
prevenção de infortúnios de trabalho. 
(D) Da decisão do Delegado Regional do 
Trabalho poderão os interessados recorrer, no 
prazo de 30 (trinta) dias, para o órgão de âmbito 
nacional competente em matéria de segurança e 
medicina do trabalho, ao qual será facultado dar 
efeito suspensivo ao recurso. 
(E)  Durante a paralisação dos serviços, em 
decorrência da interdição ou embargo, os 
empregados receberão os salários parciais, 
correspondente à 75% (setenta e cinco porcento) 
de sua remuneração habitual. 
 
24) Existe uma Norma Regulamentadora que 
define todas as diretrizes para a formação de 
um Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho – 
SESMT. Esta NR é a: 
 
(A) NR-01. 
(B) NR-02. 
(C) NR-03. 
(D) NR-04. 
(E) NR-05. 
 
25) Conforme as diretrizes das Normas 
Regulamentadoras, Os Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho devem ser 
compostos por quais profissionais? 
(Assinale o que for correto) 
 
(A) Médico do Trabalho, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança 
do Trabalho, Tecnólogo em Segurança do 
Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou 
Técnico em Enfermagem do Trabalho. 
(B) Médico do Trabalho, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança 
do Trabalho, Tecnólogo em Segurança do 
Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Auxiliar de 
Enfermagem e Técnico em Enfermagem do 
Trabalho. 
(C) Médico do Trabalho, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança 
do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou 
Técnico em Enfermagem do Trabalho. 
(D)  Médico do Trabalho, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança 
do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Auxiliar de 
Enfermagem e Técnico em Enfermagem do 
Trabalho. 
(E)  Médico do Trabalho, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança 
do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou 
Técnico de Enfermagem. 
 
26) Conforme as Normas Regulamentadoras, 
são atividades do SESMT, EXCETO: 
 
(A) Determinar, quando esgotados todos os 
meios conhecidos para a eliminação do risco e 
este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo 
trabalhador, de Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI. 
(B) Colaborar, quando solicitado, nos projetos 
e na implantação de novas instalações físicas e 
tecnológicas da empresa. 
(C) Aplicar os conhecimentos de engenharia 
de segurança e de medicina do trabalho ao 
ambiente de trabalho e a todos os seus 
componentes, inclusive máquinas e 
equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os 
riscos ali existentes à saúde do trabalhador. 
(D) Registrar mensalmente os dados 
atualizados de acidentes do trabalho, doenças 
ocupacionais e agentes de insalubridade. 
(E) Atender situações de acidentes de 
trabalho, prestando os primeiros socorros da(s) 
vítima(s), encaminhando para os serviços de 
atendimento quando necessário e, 
posteriormente, proceder a devida investigação 
de acidente de trabalho e o registro da CAT. 
 
27) Com base nas determinações da NR-06, 
assinale a alternativa que completa 
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corretamente os espaços vazios da afirmação, 
na sequencia adequada: 
 
“Considera-se Equipamento de Proteção 
Individual - EPI, todo __________________ ou 
produto, de uso individual 
_________________ pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a ______________ e a saúde 
_________________.” 
 
(A) Equipamento - ofertado - sua vida - do 
trabalhador. 
(B) Dispositivo - utilizado - segurança - no 
trabalho. 
(C) Instrumento - entregue - sua vida - do 
funcionário. 
(D) Equipamento - utilizado - segurança - no 
trabalho. 
(E) Dispositivo - entregue - segurança - do 
trabalhador. 
 
28) Conforme a NPT 04 do estado do Paraná, 
denominada SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA 
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO, faça a ligação adequada 
entre a carga do extintor portátil com seu 
símbolo gráfico utilizado para os planos de 
segurança contra incêndio e pânico: 
 
( ) Carga de CO2. 

( ) Carga de pó BC. 
( ) Carga de pó ABC. 
( ) Carga de água. 
 

(1)  

(2)  

(3)  
 
 
 
(4)  
 
Assinale a alternativa que corresponde à 
sequência correta: 
 
(A) 1, 2, 3, 4. 
(B) 2, 4, 1, 3. 
(C) 2, 4, 3, 1. 
(D) 3, 1, 2, 4. 

(E) 3, 2, 4, 1. 
 
29) De acordo com a NPT 011 do estado do 
Paraná, denominada SAÍDAS DE 
EMERGÊNCIA, assinale a alternativa que 
corresponde corretamente aos componentes 
da saída de emergência: 
 
(A) Acessos; rotas de saídas horizontais, 
quando houver, e respectivas portas ou espaço 
livre exterior, nas edificações térreas; escadas ou 
rampas; descarga, apenas. 
(B) Acessos; rotas de saídas horizontais, 
quando houver, e respectivas portas ou espaço 
livre exterior, nas edificações térreas; escadas ou 
rampas, apenas. 
(C) Rotas de saídas horizontais, quando 
houver, e respectivas portas ou espaço livre 
exterior, nas edificações térreas; escadas ou 
rampas, apenas. 
(D) Rotas de saídas horizontais, quando 
houver, e respectivas portas ou espaço livre 
exterior, nas edificações térreas; rampas e 
acessos, apenas. 
(E) Acessos; rotas de saídas; escadas ou 
rampas, apenas. 
 
30) Conforme a NPT 17 do estado do Paraná, 
denominada Brigada de incêndio, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
(A) Para elaboração dos procedimentos 
básicos de emergência em caso de incêndio 
sugere-se que seja consultado e aplicado os 
aspectos previstos no Anexo E, sendo o primeiro 
deles o alerta. 
(B) É denominado Brigadista Orgânico o 
integrante da população fixa capacitado para 
atuar nas atividades de prevenção e combate a 
incêndio, mas que não atua exclusivamente 
nessa atividade. 
(C) É denominado Brigadista Profissional o 
profissional habilitado nos termos da Lei que 
exerça, em caráter habitual, função exclusiva de 
prevenção e combate a incêndio. 
(D) Devem ser realizadas reuniões periódicas 
bimestrais com os membros da brigada, com 
registro em ata. 
(E)  Após a ocorrência de um sinistro, ou 
quando identificada uma situação de risco 
iminente, recomenda-se fazer uma reunião 
extraordinária para discussão e providências a 
serem tomadas. 
 
 
31) Em relação à NPT 17 do estado do Paraná, 
sobre a Brigada de Incêndio, é correto afirmar 
que: 
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(A) São habilitados para a formação e 
capacitação dos brigadistas orgânicos, os 
profissionais com formação ou especialização 
nas áreas de segurança do trabalho ou de 
segurança contra incêndio, com carga horária 
mínima de 120 horas, registrados nos respectivos 
conselhos profissionais ou no Ministério do 
Trabalho. 
(B) A pessoa física ou jurídica responsável 
pela formação deve emitir a certificação tão logo 
encerrado o curso, mantendo em arquivo próprio 
o histórico dos brigadistas formados, devendo 
apresentar ao Corpo de Bombeiros Militar quando 
formalmente requisitado. 
(C) Os candidatos a brigadistas orgânicos 
selecionados frequentarão curso com carga 
horária mínima de 4 horas. 
(D) O brigadista orgânico deverá ser 
recapacitado toda vez que permanecer afastado 
da atividade de brigadista por um período 
superior a 1 (um) ano. 
(E) É responsabilidade do líder da brigada 
manter, nos locais de eventos, os certificados de 
brigadistas e a declaração de brigada de incêndio 
atualizada. 
 
32) O Artigo 7 da CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
refere-se aos direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais. Assinale a alternativa 
correta referente à um dos direitos citados 
neste artigo: 
 
(A) Seguro-desemprego, em caso de 
desemprego voluntário. 
(B) Piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho. 
(C) Irredutibilidade do salário, salvo se houver 
redução na jornada de trabalho. 
(D) Remuneração do trabalho noturno 
superior em duas vezes à do diurno. 
(E) Duração do trabalho normal não superior 
a nove horas diárias e quarenta e cinco 
semanais, facultada a compensação de horários 
e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho. 
 
33) De acordo com a NR-07- Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional, é 
correto afirmar que: 
 
(A) Uma das diretrizes do PCMSO é detectar 
possíveis exposições excessivas a agentes 
nocivos ocupacionais através das avaliações 
quantitativas. 
(B) O PCMSO deve incluir ações de vigilância 
ativa da saúde ocupacional, a partir de 
informações sobre a demanda espontânea de 
empregados que procurem serviços médicos. 

(C) O PCMSO não deve ter caráter de 
seleção de pessoal. 
(D) O PCMSO deve estar obrigatoriamente 
sob responsabilidade de um médico do trabalho. 
(E) O exame de mudança de risco 
ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado 
até 10 dias após a data da mudança, adequando-
se o controle médico aos novos riscos. 
 
34) Conforme a Norma Regulamentadora 10 - 
NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, assinale o que 
for correto: 
 
(A) Em todas as intervenções em instalações 
elétricas devem ser adotadas medidas 
preventivas de controle do risco elétrico e de 
outros riscos adicionais. 
(B) Somente as empresas com carga 
instalada superior a 75 kW estão obrigadas a 
manter esquemas unifilares atualizados das 
instalações elétricas dos seus estabelecimentos 
com as especificações do sistema de 
aterramento e demais equipamentos e 
dispositivos de proteção. 
(C) Somente nos serviços envolvendo alta 
tensão executados em instalações elétricas 
devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, 
medidas de proteção coletiva aplicáveis, 
mediante procedimentos, às atividades a serem 
desenvolvidas. 
(D) O projeto das instalações elétricas deve 
ficar à disposição de todos os trabalhadores da 
organização. 
(E) É considerado trabalhador autorizado 
aquele que comprovar conclusão de curso 
específico na área elétrica reconhecido pelo 
Sistema Oficial de Ensino. 
 
35) Conforme a Norma Regulamentadora 16 - 
NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 
PERIGOSAS, assinale com F o que for Falso e 
V o que for verdadeiro: 
 
( ) O exercício de trabalho em condições 
de periculosidade assegura ao trabalhador a 
percepção de adicional de 30% (trinta por 
cento), incidente sobre o salário, sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participação nos lucros da 
empresa. 
( ) O empregado que porventura tiver 
direito ao adicional de insalubridade poderá 
acumulá-lo ao direito de periculosidade 
( ) É responsabilidade do Ministério do 
Trabalho e Emprego a caracterização ou a 
descaracterização da periculosidade, 
mediante laudo técnico elaborado por Médico 
do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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Trabalho. 
( ) Para efeito desta Norma 
Regulamentadora considera-se líquido 
combustível todo aquele que possua ponto de 
fulgor maior que 60ºC (sessenta graus 
Celsius) e inferior ou igual a 93ºC (noventa e 
três graus Celsius) 
( ) Atividades envolvendo explosivos, 
inflamáveis, exposições à roubos, energia 
elétrica, radiações e motocicletas podem ser 
enquadradas na NR-16 gerando o direito ao 
devido adicional 
 
(A) V - V - F - V - V. 
(B) F - F - F - V - F. 
(C) F - V - F - V - V. 
(D)  V - F - F - V - V. 
(E)  F - V - F - V - F. 
 
36) A Norma Regulamentadora 17 estabelece 
as diretrizes e os requisitos que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar 
conforto, segurança, saúde e desempenho 
eficiente no trabalho. Esta NR trata da: 
 
(A) Avaliação qualitativa dos agentes 
ocupacionais. 
(B) Avaliação quantitativa dos agentes 
ambientais. 
(C) Psicologia do trabalho. 
(D) Medicina do trabalho. 
(E) Ergonomia. 
 
37) De acordo com a NR 32 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, assinale o que for correto: 
 
(A) Consideram-se Agentes Biológicos os 
microrganismos geneticamente modificados; as 
culturas de células, os parasitas, vírus e 
bactérias, apenas. 
(B)  O PGR, além do previsto na NR-01, na 
etapa de identificação de perigos, deve conter, 
além de outras informações, a transmissibilidade, 
patogenicidade e virulência dos agentes. 
(C) Na ocorrência de acidente envolvendo 
riscos biológicos sem afastamento do 
trabalhador, a empresa pode optar por não emitir 
a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 
(D) Os trabalhadores com feridas ou lesões 
nos membros superiores deverão ser afastados 
de suas atividades. 
(E) Cabe ao empregado fazer o controle da 
eficácia da sua vacinação através dos exames 
sempre que for recomendado pelo Ministério da 
Saúde e seus órgãos, e providenciar, se 
necessário, seu reforço. 

 
38) A Norma Regulamentadora 01 – NR-01 
passou por uma atualização muito importante 
no ano de 2020 e 2021, sendo redigida uma 
NOVA NR-01, alterando inclusive o seu título 
para DISPOSIÇÕES GERAIS e 
GERENCIAMENTO DE RISCOS 
OCUPACIONAIS. Com a entrada desta norma 
em vigor em 03/01/2022, o que mudou? 
 
(A) O PPRA – Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais não existe mais e a empresa 
não precisa mais avaliar os riscos ambientais. 
(B) Atualmente há o Programa de 
Gerenciamento de Riscos – PGR, que é o 
programa de gestão de saúde e segurança da 
empresa, devendo conter obrigatoriamente todos 
os seguintes itens: o levantamento preliminar dos 
perigos, identificação dos perigos, avaliação dos 
riscos e controle dos riscos ocupacionais, 
implementação e acompanhamento das medidas 
de prevenção, análise de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho e a preparação para 
emergências, 
(C) Entrará em vigor o Programa de 
Gerenciamento de Riscos – PGR, que deve 
conter, no mínimo, os seguintes documentos: 
inventário de riscos e plano de ação. 
(D) A partir da vigência da nova NR-01, ao 
término dos treinamentos inicial, periódico ou 
eventual, previstos nas NR, deve ser emitido 
certificado contendo o nome do trabalhador, 
conteúdo programático, carga horária, data, local 
de realização do treinamento, nome e 
qualificação dos instrutores e assinatura do 
responsável técnico do treinamento, podendo ser 
assinatura digital e não sendo mais obrigatória a 
assinatura do colaborador. 
(E)  O Microempreendedor Individual - MEI 
está obrigado de elaborar o PGR bienal, ou seja, 
a cada dois anos 
 
39) A Norma Regulamentadora 09 – NR-09 
também passou por alterações muito 
importantes em 2020 e 2021, alterando-se sua 
estrutura e sua aplicação, passando a 
chamar-se “AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS 
EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES 
FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS”. Com 
base na nova NR-09 que vigora em 03/01/2022, 
é corretor afirmar que: 
 
(A) Esta NR e seus anexos devem ser 
utilizados para fins de prevenção e controle dos 
riscos ocupacionais causados por agentes 
físicos, químicos e biológicos e para fins de 
conclusão sobre atividades insalubres. 
(B) Deve ser realizada avaliação quantitativa 
dos agentes físicos, químicos e biológicos, 



9 

 

independente da realização de análise preliminar 
das atividades de trabalho e dos dados já 
disponíveis relativos aos riscos ocupacionais. 
(C) Devem ser adotadas, prioritariamente, as 
medidas necessárias para o controle das 
exposições ocupacionais relacionados aos 
agentes físicos, químicos e biológicos. 
(D) As medidas de prevenção e controle das 
exposições ocupacionais devem ser tratadas de 
maneira independente dos controles dos riscos 
do PGR. 
(E) Enquanto não forem estabelecidos os 
Anexos a esta Norma, devem ser adotados para 
fins de medidas de prevenção: a) os critérios e 
limites de tolerância constantes na NR-15 e seus 
anexos; b) como nível de ação para agentes 
químicos, a metade dos limites de tolerância; c) 
como nível de ação para o agente físico ruído, a 
metade da dose. 
  
40) A Norma Regulamentadora 05 – NR-05 
também contará com nova redação que 
entrou em vigor em 03/01/2022. Com base 
nesta nova atualização, é INCORETO afirmar 
que: 
 
(A) O mandato dos membros eleitos da CIPA 
terá a duração de um ano, permitida uma 
reeleição.  
(B) A critério da CIPA, nas Microempresas - 
ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, graus 
de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser 
bimestrais. 
(C) As reuniões ordinárias da CIPA serão 
realizadas na organização, preferencialmente de 
forma presencial, podendo a participação ocorrer 
de forma remota 
(D)  A data e horário das reuniões serão 
acordadas entre os seus membros observando 
os turnos e as jornadas de trabalho, na ocasião 
da posse, estabelecendo-se um calendário 
preliminar. 
(E)  O treinamento deve ter carga horária 
mínima conforme o grau de risco da empresa. 


