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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 
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LINGUA PORTUGUESA 

 
Vinte e dois migrantes do Mali morrem em 

naufrágio na costa da Líbia 
 
 Vinte e dois migrantes, todos procedentes do 
Mali, morreram em um naufrágio na costa da Líbia, 
informaram as Nações Unidas nesta terça-feira (5), 
citando testemunhos de sobreviventes, que indicaram 
que houve mortos por afogamento e desidratação. 
 Os sobreviventes são 61. Eles foram 
resgatados pela Guarda Costeira líbia e levados 
de volta ao continente, disse a Organização 
Internacional para as Migrações (OIM), que faz 
parte da ONU. O bote onde estavam os 
imigrantes ficou 9 dias no mar. 
 Os migrantes embarcaram na 
cidade líbia de Zuwara, perto da fronteira com a 
Tunísia, cerca de 01h (20h em Brasília) em 22 de 
junho, disse Safa Msehli, porta-voz da OIM. 
"Depois de nove dias no mar, foram resgatados 
pelos guarda-costas líbios", acrescentou. No 
sábado retornaram à terra. "Segundo os 
sobreviventes, 22 migrantes, todos do Mali, 
morreram na travessia. Reportaram como causas 
de morte o afogamento e a desidratação. Entre 
os mortos há três crianças", indicou Msehli. 
 Msehli disse que alguns dos migrantes 
estavam em péssimas condições de saúde e 
foram transferidos para hospitais pela OIM. Os 
demais foram levados ao centro de detenção Al 
Maya, assinalou. A Líbia se transformou em uma 
rota-chave para a migração irregular à Europa 
nos anos caóticos desde a queda e morte do 
ditador Muammar Kadafi em um levante apoiado 
pela Otan em 2011. 
 
Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/05/vinte-e-dois-migrantes-

do-mali-morrem-em-naufragio-na-costa-da-libia.ghtml 

 
01) Com base nas informações do texto e nas 
relações existentes entre as partes que o 
compõem, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  O texto trata de um naufrágio na costa da 
Líbia com vítimas fatais. 
(B)  Os migrantes sobreviventes ficaram nove 
dias no mar. 
(C)  Os migrantes morreram por afogamentos 
e desidratação. 
(D)  Todos os sobreviventes resgatados foram 
encaminhados para hospitais pela OIM. 
(E)  Entre os migrantes mortos haviam 
crianças também. 
 
 
 

02) Assinale a alternativa que apresente o tipo 
textual predominante no texto: 
 
(A)  Poesia. 
(B)  Narração. 
(C)  Dissertação. 
(D)  Música. 
(E)  Jornal. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente a 
regra que justifica o acento gráfico na palavra 
“naufrágio”:  
 
(A)  É uma proparoxítona e todas são 
acentuadas. 
(B)  É uma oxítona terminada em vogal tônica. 
(C)  É uma paroxítona terminada em ditongo. 
(D)  É uma paroxítona terminada em l. 
(E)  É uma paroxítona terminada em x. 
 
04) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO 
apresente dígrafo:  
 
(A)  morreram. 
(B)  travessia. 
(C)  junho. 
(D) péssimas. 
(E)  hospitais. 
 
05) Assinale a alternativa cuja letra em 
destaque represente o mesmo fonema 
representado pela letra “s” em destaque na 
palavra causas: 
 
(A)  desidratação. 
(B)  procedentes. 
(C)  cidade. 
(D)  cerca. 
(E)  saúde. 
 
06) Assinale a alternativa que apresente a 
justificativa correta para o uso da crase no 
período: “Os demais foram levados à clínica 
de saúde de Al Maya”. 
 
(A)  Locução Adverbial. 
(B)  Regência Nominal de clínica. 
(C)  Locução Prepositiva. 
(D)  Regência Verbal de levar. 
(E)  Substantivo feminino. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
07) Um concurso teve 4500 inscrições, destas 
3750 foram efetivadas. Se o valor de cada 
inscrição é de R$ 35,00 o valor arrecadado 
com as inscrições efetivadas é de: 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/libia/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/libia/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/libia/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/libia/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/05/vinte-e-dois-migrantes-do-mali-morrem-em-naufragio-na-costa-da-libia.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/05/vinte-e-dois-migrantes-do-mali-morrem-em-naufragio-na-costa-da-libia.ghtml
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(A)  R$ 128.500,00. 
(B)  R$ 130.750,00. 
(C)  R$ 131.250,00. 
(D)  R$ 133.850,00. 
(E)  R$ 134.550,00. 
 
08) O valor de cada oxímetro de dedo é de R$ 
108,50. Em uma compra de 10 unidades 
destes oxímetros foi dado um desconto de 
15% sobre o valor total por ter adquirido as 10 
unidades. O valor final pago por esta compra 
foi de: 
 
(A)  R$ 826,45. 
(B)  R$ 922,25. 
(C)  R$ 946,50. 
(D)  R$ 952,50. 
(E)  R$ 987,50. 
 
09) A função f(x) = 5000 + 10 x representa o 
custo de produção de um determinado item, x 
é a quantidade de itens produzidos. Se em um 
determinado mês a função custo é igual a R$ 
22.500,00 a quantidade de itens produzidos é 
de: 
 
(A)  1250. 
(B)  1350. 
(C)  1450. 
(D)  1650. 
(E)  1750. 
 
10) Um estabelecimento verificou que utiliza 
três frascos de álcool por dia para a 
higienização das mãos dos clientes. Em uma 
compra resolveu adquirir álcool para um 
semestre todo (considerar os meses com 30 
dias para efeito de cálculo) pois vai obter um 
desconto no valor desta compra. Com base 
nestas informações, qual a quantidade de 
frascos adquiridos nesta compra? 
 
(A)  420. 
(B)  380. 
(C)  480. 
(D)  540. 
(E)  600. 
 
11) Uma parede precisa de pintura nova e foi 
encontrado em um depósito três galões de 
tinta de cores diferente que sobrou de uma 
outra reforma realizada nesta casa. A 
quantidade de tinta em cada galão não é 
suficiente para pintar a parede toda, por esta 
razão ela vai ter as três cores todas com uma 
faixa vertical de mesmo tamanho. 
Considerando esta situação a quantidade de 
maneiras distintas que esta parede pode ser 
pintada é igual a: 

 
(A)  1. 
(B)  3. 
(C)  5. 
(D)  6. 
(E)  9. 
 
12) Um terço dos trabalhadores de uma 
empresa tem filhos que frequentam a escola e 
destes 1/4 consegue utilizar o mesmo 
transporte para ir ao trabalho e deixar o filho 
na escola. Se a empresa tem 1200 
colaboradores, a quantidade que consegue 
usar o mesmo transporte para deixar o filho 
na escola é de: 
 
(A)  80. 
(B)  100. 
(C)  120. 
(D)  150. 
(E)  160. 
 
13) Em uma licitação 3 empresas 
apresentaram proposta para construir uma 
ponte em uma determinada cidade. Os valores 
são R$ 2.800.000,00; R$ 3.200.000,00 e R$ 
3.900.000,00. Se considerar estes valores o 
preço médio da execução desta obra é de: 
 
(A)  R$ 2.900.000,00. 
(B)  R$ 3.300.000,00. 
(C)  R$ 3.400.000,00. 
(D)  R$ 3.500.000,00. 
(E)  R$ 3.600.000,00. 
 
14) Um memorial vai ser construído no 
município X e vai ter forma de um triângulo 
com 60 metros quadrados de área. Sabendo 
que a base deste triângulo tem 15 metros, 
logo a altura deste memorial vai ser de: 
 
(A)  6 metros. 
(B)  7 metros. 
(C)  8 metros. 
(D)  9 metros. 
(E)  10 metros. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
15) Nos últimos meses, o Brasil se tornou 
notícia internacional pelo desaparecimento de 
Bruno Pereira e Dom Phillips enquanto 
investigavam irregularidades na região do 
Vale do Javari, na fronteira da Amazônia 
Brasileira. Qual era a principal ocupação 
profissional dos dois desaparecidos? Analise 
as assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - Indigenista. 
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II - Pescador. 
III - Jornalista. 
IV - Policial. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) Apenas I e IV. 
 
16) Recentemente, denúncias jornalísticas 
sobre um julgamento ocorrido em Santa 
Catarina tiveram repercussão nacional. 
Naquele processo, num caso que envolvia 
temas sensíveis e polêmicos como 
_________________, uma menina com idade 
entre 10 e 11 anos teria sido coagida pela juíza 
e pela promotora, antes de ser separada de 
sua mãe e enviada a um abrigo, o que levou a 
conduta das profissionais a ser alvo de 
apuração no Conselho Nacional de Justiça. 
Sobre este caso, assinale a alternativa que 
completa corretamente a questão: 
 
(A) Estupro e aborto legal. 
(B) Latrocínio e feminicídio. 
(C) Proteção de testemunha. 
(D) Sequestro e furto qualificado. 
(E) Prevaricação e suborno. 
  
17) Em 2022, o músico Paul McCartney 
completou 80 anos. Antes de seguir carreira 
solo, ele esteve vinculado a uma das bandas 
mais populares do mundo. Qual era esta 
banda? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) The Scorpions. 
(B) Guns N’ Roses. 
(C) The Rolling Stones. 
(D) The Doors. 
(E) The Beatles. 
 
18) Quais dos nomes abaixo se referem a 
distritos administrativos do município de 
Renascença? Assinale a alternativa correta: 
 
I - Canela. 
II - Senhor Bom Jesus dos Gramados. 
III - Baulândia. 
IV - Dom Carlos. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e IV. 
 
19) Qual das opções abaixo possui a comarca 
a que o município de Renascença está 

vinculado? Assinale a alternativa correta: 
(A) Bom Sucesso do Sul. 
(B) Vitorino. 
(C) Campo Erê. 
(D) Marmeleiro. 
(E) Novo Horizonte. 
 
20) Qual dos impostos abaixo foi alvo de uma 
grande tensão política no Brasil entre o 
presidente e os governadores, principalmente 
no que diz respeito ao preço dos 
combustíveis? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) IPTU. 
(B) ICMS. 
(C) IPVA. 
(D) IRPF. 
(E) ITR. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Conforme a nova NR-05 que passa a 
vigorar a partir de 03/01/2022, é correto 
afirmar que, durante o processo eleitoral deve 
observar as seguintes condições: 
 
(A) Publicação e divulgação de edital de 
convocação da eleição e abertura de prazos para 
inscrição de candidatos, em locais de fácil acesso 
e visualização, devendo ser em meio físico, 
obrigatoriamente nos editais da empresa. 
(B) Liberdade de inscrição para todos os 
empregados do estabelecimento, 
independentemente de setores ou locais de 
trabalho, com fornecimento de comprovante em 
meio físico ou eletrônico. 
(C) Inscrição e eleição individual, sendo que o 
período mínimo para inscrição será de vinte dias 
corridos. 
(D)  Não havendo inscrições de candidatos a 
empresa poderá comunicar o sindicato da 
categoria e anular o processo eleitoral. 
(E) Em caso de anulação do processo 
eleitoral, sob anuência do sindicato da categoria, 
a empresa fica desobrigada de constituir CIPA 
pelo período de um ano. 
 
22) Qual das normas abaixo trata do novo 
PGR – Programa de Gerenciamento de 
Riscos? 
 
(A) NR-01. 
(B) NR-07. 
(C) NR-09. 
(D) NR-15. 
(E) NR-16. 
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23) De acordo com as Normas 
Regulamentadoras, algumas atividades são 
consideradas insalubres. Algo insalubre diz 
respeito ao que não é saudável. Levando isso 
para o trabalho, a insalubridade é quando o 
local ou a atividade profissional exercida, é 
prejudicial à saúde do colaborador e o expõe 
à condições que prejudicam sua saúde, a 
curto ou longo prazo. A respeito deste 
assunto é correto afirmar que: 
 
(A) Para alguns agentes ambientais, é 
considerado insalubre quando a atividade se 
desenvolve abaixo dos limites de tolerância e 
acima do nível de ação. 
(B) Para alguns agentes ambientais, é 
considerado insalubre quando a atividade está 
mencionada no decreto 3048 da previdência 
social. 
(C) Para fins legais, entende-se por "Limite de 
Tolerância", para os fins desta Norma, a 
concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de 
exposição ao agente, que não causará danos à 
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 
(D)  O exercício de trabalho em condições de 
insalubridade, de acordo com os subitens do item 
anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 
adicional, incidente sobre o salário do 
colaborador. 
(E) O adicional de insalubridade de grau 
médio equivale à 30% (trinta por cento). 
 
24) A palavra 'periculosidade' diz respeito à 
algo perigoso, sendo assim a periculosidade 
no trabalho pode ser entendida como aquilo 
que gera ameaça ou perigo a integridade 
física do trabalhador. Em relação à este 
assunto, de acordo com as Normas 
Regulamentadoras e com a CLT, é correto 
afirmar que: 
 
(A) Para ser considera atividade periculosa é 
necessário que sejam extrapolados os limites de 
tolerância. 
(B) Pra ser considera atividade periculosa é 
necessário que a atividade conste na relação da 
CLT. E para definição do valor a ser pago pelo 
adicional, conforme o grau de periculosidade, 
deve-se observar as normas regulamentadoras. 
(C) Caso o colaborador faça jus ao direito ao 
adicional de periculosidade, terá assegurado a 
percepção de adicional de 30% (trinta por cento), 
incidente sobre o salário mínimo da região. 
(D) Caso o colaborador faça jus ao direito ao 
adicional de periculosidade, terá assegurado 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. 
(E) Caso o colaborador faça jus 
simultaneamente ao adicional de insalubridade e 
periculosidade, ele receberá ambos os 
benefícios. 
 
25) Em relação às atividades periculosas, 
analise as opções abaixo e assinale a 
alternativa que conste APENAS atividades que 
SÃO CONSIDERADAS PERICULOSAS: 
 
I - Explosivos: no armazenamento de 
explosivos, enquadra-se à todos os 
trabalhadores nessa atividade ou que 
permaneçam na área de risco. 
II - Inflamáveis: no transporte e armazenagem 
de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos 
e de vasilhames vazios não-desgaseificados 
ou decantados, enquadra-se apenas os 
trabalhadores da área de operação. 
III - Inflamáveis: nas operações em postos de 
serviço e bombas de abastecimento de 
inflamáveis líquidos, enquadra-se apenas o 
operador de bomba. 
IV - Exposição a roubos ou outras espécies de 
violência física nas atividades profissionais 
de segurança pessoal ou patrimonial: 
considera-se profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial os empregados das 
empresas prestadoras de serviço nas 
atividades de segurança privada ou que 
integrem serviço orgânico de segurança 
privada, devidamente registradas e 
autorizadas pelo Ministério da Justiça, 
conforme lei 7102/1983 e suas alterações 
posteriores. 
V - Energia elétrica: Têm direito ao adicional 
de periculosidade apenas os trabalhadores 
que executam atividades ou operações em 
instalações ou equipamentos elétricos 
energizados em alta tensão. 
VI - Motocicleta: São consideradas perigosas 
as atividades com uso de motocicleta ou 
motoneta de forma eventual, assim 
considerado o fortuito, ou o que, sendo 
habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido. 
 
Estão corretas as assertivas: 
 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I, II, III e IV, apenas. 
(C) III, IV, V e VI, apenas. 
(D)  II, III, V, e VI, apenas. 
(E) II, IV e V, apenas. 
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26) Os trabalhos que envolvem líquidos 
inflamáveis e combustíveis exigem muito 
cuidado devido ao alto risco envolvido na 
operação. A respeito desse assunto, conforma 
a NR-20, que trata deste assunto, é correto 
afirmar que: 
 
(A) A NR abrange apenas atividades de 
manipulação de inflamáveis e líquidos 
combustíveis. 
(B) A NR-20 é utilizada para fins de 
prevenção e controle dos riscos no trabalho com 
inflamáveis e combustíveis e para fins de 
caracterização de atividades ou operações 
insalubres ou perigosas. 
(C) A NR-20 não se aplica às edificações 
residenciais unifamiliares. 
(D) São considerados líquidos inflamáveis os 
líquidos que possuem ponto de fulgor ≤ 70ºC 
(sessenta graus Celsius). 
(E) Para critérios de classificação, a 
capacidade de armazenamento possui prioridade 
sobre o tipo de atividade enunciada. 
 
27) Assinale a alternativa incorreta. Ainda em 
relação à NR-20, os projetos das instalações 
classes I, II e III devem constar, no mínimo 
algumas informações, EXCETO: 
 
(A) Especificação de todas as atividades 
existentes nos estabelecimentos e arredores, a 
fim de identificar atividades que aumentem o 
risco de incêndio e explosão. 
(B) Descrição das instalações e seus 
respectivos processos através do manual de 
operações. 
(C) Características e informações de 
segurança, saúde e meio ambiente relativas aos 
inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes 
nas fichas com dados de segurança de produtos 
químicos, de matérias primas, materiais de 
consumo e produtos acabados. 
(D) Especificação técnica dos equipamentos, 
máquinas e acessórios críticos em termos de 
segurança e saúde no trabalho estabelecidos 
conforme projeto. 
(E) Plantas, desenhos e especificações 
técnicas dos sistemas de segurança da 
instalação. 
 
28) O Equipamento de Proteção Individual - 
EPI é todo dispositivo ou produto, de uso 
individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado a proteção contra riscos capazes 
de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. A 
NR-06 trata das disposições legais à respeito 
desse assunto. De acordo com esta NR, é 
correto afirmar que: 

 
(A) A empresa é obrigada a fornecer EPIs aos 
empregados, gratuitamente, podendo cobrar em 
alguns casos específicos, como exemplo, quando 
o trabalhador necessita um EPI de melhor 
qualidade ao ofertado pela empresa. 
(B) A empresa é obrigada a fornecer EPI 
adequado ao risco da atividade em casos de 
agentes ambientais que possam gerar 
insalubridade ou aposentadoria especial. 
(C) A empresa é obrigada a fornecer EPI 
novo, não podendo ser reaproveito para outro 
colaborador. 
(D) É responsabilidade do empregado 
substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado. 
(E) Nas empresas desobrigadas a constituir 
SESMT, cabe ao empregador selecionar o EPI 
adequado ao risco, mediante orientação de 
profissional tecnicamente habilitado, ouvida a 
CIPA ou, na falta desta, o designado e 
trabalhadores usuários. 
 
29) Em relação à NR-06, assinale o que é 
INCORRETO: 
 
(A) Cabe ao órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho 
fiscalizar a qualidade do EPI. 
(B) O CA concedido aos EPI terá validade de 
3 (três) anos, para aqueles equipamentos com 
laudos de ensaio que não tenham sua 
conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO. 
(C) O fabricante nacional deverá requerer 
novo CA quando houver alteração das 
especificações do equipamento aprovado. 
(D) O fabricante nacional deverá comercializar 
o EPI com instruções técnicas no idioma 
nacional, orientando sua utilização, manutenção, 
restrição e demais referências ao seu uso. 
(E) Todo EPI deverá apresentar em 
caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome 
comercial da empresa fabricante, o lote de 
fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI 
importado, o nome do importador, o lote de 
fabricação e o número do CA. 
 
30) SESMT significa Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho. O seu objetivo é garantir um 
ambiente de trabalho mais seguro aos 
colaboradores, além de prevenir doenças 
ocupacionais. A NR-04 estabelece as 
diretrizes para funcionamento do SESMT e dá 
outras disposições. Em relação às atribuições 
dos profissionais integrantes do SESMT, 
assinale o que for correto: 
 
(A) Cabe ao médico do trabalho e ao 
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engenheiro de segurança 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. 
(B) Cabe ao técnico em segurança do 
trabalho responsabilizar-se tecnicamente, pela 
orientação quanto ao cumprimento do disposto 
nas NR aplicáveis às atividades executadas pela 
empresa e/ou seus estabelecimentos. 
(C) Cabe ao técnico ou auxiliar de 
enfermagem do trabalho esclarecer e 
conscientizar os empregadores sobre acidentes 
do trabalho e doenças ocupacionais, 
estimulando-os em favor da prevenção. 
(D)  Os mapas anuais dos dados de doença 
ocupacional e acidentes de trabalho previstos nas 
alíneas “h” e “I” devem ser arquivados por um 
período mínimo de 5 anos. 
(E)  As atividades dos profissionais integrantes 
dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho são 
essencialmente prevencionistas, sendo vedado o 
atendimento de emergência. 
 
31) De acordo com a NR-04, é atribuição dos 
SESMT registrar mensalmente os dados 
atualizados de acidentes do trabalho, doenças 
ocupacionais e agentes de insalubridade, 
preenchendo, no mínimo, os quesitos 
descritos nos modelos de mapas constantes 
nos Quadros III, IV, V e VI, devendo o 
empregador manter a documentação à 
disposição da inspeção do trabalho. A 
respeito desse assunto, relacione a primeira 
coluna (numeração) com a segunda 
(nomenclatura) de modo a identificar a o 
conteúdo correto de cada quadro. 
 
1ª COLUNA 
(1 - Quadro III) 
(2 - Quadro IV) 
(3 - Quadro V) 
(4 - Quadro VI) 
 
2ª COLUNA 
( ) Acidentes com vítima. 
( ) Acidentes sem vítima. 
( ) Insalubridade. 
( ) Doenças Ocupacionais. 
 
Assinale a alternativa que contem a relação 
correta entre as colunas: 
 
(A) 1; 2; 3; 4. 
(B) 3; 4; 1; 2. 
(C) 4; 3; 2; 1. 
(D) 1; 2; 4; 3. 

(E) 1; 4; 3; 2. 
32) Em relação à NR-04, no que se refere aos 
preenchimentos dos quadros estatísticos que 
compõe o mapa anual, para preenchimento do 
quadro de registro de acidente com vítima 
algumas informações são necessárias. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde à 
um dado obrigatório neste quadro: 
 
(A) Número absoluto de acidentes com 
afastamento <15 dias. 
(B) Número absoluto de acidentes com 
afastamento >15 dias. 
(C) Número absoluto de acidentes sem 
afastamento. 
(D) Parte do corpo atingida. 
(E) Dias/Homem perdidos. 
 
33) O PCMSO (Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional), é uma importante 
ferramenta para a preservação da saúde dos 
colaboradores de uma empresa. Em relação à 
Norma Regulamentadora que trata sobre este 
programa, assinale o que for correto: 
 
(A) Os empregados expostos 
ocupacionalmente a poeiras minerais indicadas 
no inventário de riscos do PGR devem ser 
submetidos a espirometria nos exames médicos 
admissional e a cada dois anos. 
(B) Periodicidade dos Exames Radiológicos 
para Empregados Expostos a Poeiras Contendo 
Partículas Insolúveis ou Pouco Solúveis de Baixa 
Toxicidade e Não Classificadas de Outra Forma, 
para Empresas sem avaliações quantitativas 
devem ocorrer na admissão, a cada 03 anos e na 
demissão, caso o último exame tenha sido 
realizado à mais de 01 ano. 
(C) Cabe ao empregador, após o término do 
contrato de trabalho envolvendo exposição ao 
asbesto, disponibilizar a realização periódica de 
exames médicos de controle durante, no mínimo, 
10 (dez) anos, sem custos aos trabalhadores. 
(D) Nas funções com indicação de uso de 
equipamentos individuais de proteção 
respiratória, os empregados com histórico de 
doença respiratória crônica ou sinais e sintomas 
respiratórios devem ser submetidos a 
espirometria no exame médico admissional, 
periódico e no exame de mudança de risco. 
(E) A realização e interpretação do exame, 
bem como o laudo da espirometria devem ser 
feitos por médico. 
 
34) A NR 11 é responsável por estabelecer 
medidas de segurança para o trabalho dos 
funcionários em transporte, armazenamento e 
manuseio de materiais e cargas. Tudo isso 
com o objetivo de reduzir o número de 
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acidentes no ambiente de trabalho, já que, 
frequentemente, estes colaboradores 
trabalham com peso, máquinas ou em altura. 
De acordo com esta legislação, analise as 
afirmações abaixo: 
 
I - Os poços de elevadores e monta-cargas 
deverão ser cercados, solidamente, em toda 
sua altura, exceto as portas ou cancelas 
necessárias nos pavimentos. 
II - Os equipamentos utilizados na 
movimentação de materiais serão calculados 
e construídos de maneira que ofereçam as 
necessárias garantias de resistência e 
segurança e conservados em perfeitas 
condições de trabalho. 
III - É recomendado que em todo o 
equipamento seja indicado, em lugar visível, a 
carga máxima de trabalho permitida. 
IV - O cartão de identificação do operador de 
equipamento de transporte motorizado terá a 
validade de 2 (dois) anos, salvo imprevisto, e, 
para a revalidação, o empregado deverá 
passar por exame de saúde completo, por 
conta do empregador. 
V - Os equipamentos de transporte 
motorizados deverão possuir sinal de 
advertência sonora (buzina) e alarme de 
operação em marcha ré. 
VI - Em locais fechados e sem ventilação, é 
proibida a utilização de máquinas 
transportadoras, movidas a motores de 
combustão interna, salvo se providas de 
dispositivos neutralizadores adequados. 
 
Assinale a alternativa que contemple apenas 
as opções corretas: 
 
(A) Estão corretas as afirmações I, II e III. 
(B) Estão corretas as afirmações I, II e VI. 
(C) Estão corretas as afirmações II, III, IV e VI. 
(D) Estão corretas as afirmações II, IV, V e VI. 
(E) Estão corretas as afirmações I, III, V. 
 
35) Em relação à NR-11, é correto afirmar que: 
 
(A) No processo mecanizado de 
empilhamento, é obrigatório o uso de esteiras-
rolantes, dadas ou empilhadeiras. 
(B) Material empilhado deverá ficar afastado 
das estruturas laterais do prédio a uma distância 
de pelo menos 0,80cm (oitenta centímetros). 
(C) O piso do armazém deverá ser constituído 
de material não escorregadio, sem aspereza, 
utilizando-se, de preferência, o mastique 
asfáltico, e mantido em perfeito estado de 
conservação. 
(D) É recomendado que a empresa 
providencie cobertura nos locais de carga e 

descarga da sacaria. 
(E) É proibido o transporte manual de sacos 
em pisos escorregadios ou molhados. 
 
36) A NR-17 – Ergonomia, visa estabelecer 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. A respeito dessa 
legislação é correto afirmar que: 
 
(A) Toda empresa deve realizar a avaliação 
ergonômica preliminar das situações de trabalho. 
(B) A avaliação ergonômica preliminar das 
situações de trabalho deve ser realizada 
obrigatoriamente por meio de abordagens 
quantitativas. 
(C) Toda empresa deve realizar Análise 
Ergonômica do Trabalho - AET da situação de 
trabalho. 
(D) Dentre as pausas previstas na NR-17, 
estão aquelas destinadas à satisfação das 
necessidades fisiológicas dos trabalhadores. 
(E) É vedado o levantamento, ainda que 
eventual, de cargas que possa comprometer a 
segurança e a saúde do trabalhador quando a 
distância de alcance horizontal da pega for 
superior a 60 cm (sessenta centímetros) em 
relação ao corpo. 
 
37) A NPT-17 do Estado do Paraná, estabelece 
os parâmetros técnicos quanto à 
obrigatoriedade, ao dimensionamento e à 
implementação da medida de prevenção e 
combate a incêndio e a desastres de brigada 
de incêndio em edificações, áreas de risco, 
estabelecimentos e eventos temporários. A 
respeito desta legislação é correto afirmar 
que: 
 
(A) Para a conclusão do curso de brigada, o 
candidato deve passar ao menos por avaliação 
teórica e avaliação médica que comprove sua 
aptidão física. 
(B) O brigadista orgânico deverá ser 
recapacitado toda vez que permanecer afastado 
da atividade de brigadista por um período 
superior a 1 (um) ano. 
(C) A recapacitação do brigadista orgânico 
terá no mínimo 70% da carga horária definida 
nesta NPT. 
(D) É responsabilidade dos brigadistas 
priorizar o socorro das vítimas nos casos de 
sinistro. 
(E) A Declaração de Brigada de Incêndio 
atualizada e assinada pelo proprietário e/ou 
responsável legal, constando a quantidade de 
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brigadistas orgânicos e profissionais e a relação 
nominal dos mesmos é um documento obrigatório 
que será exigido no ato da vistoria ou fiscalização 
o Corpo de Bombeiros Militar. 
 
38) Em relação à NR-17 do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Paraná, assinale o 
que for correto: 
 
(A) São ações de prevenção da brigada de 
incêndio a notificação de eventuais 
irregularidades ao setor competente e combater 
princípios de incêndio. 
(B) O alerta pode ser realizado por qualquer 
pessoa, através dos meios de comunicação 
disponíveis, a população e os brigadistas. 
(C) Somente o corpo de bombeiros pode 
prestar primeiros socorros às vítimas, mantendo 
ou restabelecendo suas funções vitais com SBV 
(Suporte Básico da Vida) e RCP (Reanimação 
Cardiopulmonar). 
(D) Uma vez solicitada o abandono de área, 
este deverá ser total, removendo toda a 
população fixa e flutuante para local seguro, a 
uma distância mínima de 100 m do local do 
sinistro, permanecendo até a definição final. 
(E) A brigada deve realizar mensais com 
todos os membros, com registro em ata.  
 
 
39) A NPT-21 do Corpo de Bombeiros do 
Estado do Paraná estabelece critérios para 
proteção contra incêndio em edificações e 
áreas de risco por meio de extintores de 
incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o 
combate a princípios de incêndios. De acordo 
com esta legislação, assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Quando os extintores forem instalados em 
paredes ou divisórias, a altura de fixação do 
suporte deve variar, no máximo, entre 1,8 m do 
piso e de forma que a parte inferior do extintor 
permaneça, no mínimo, a 0,20 m do piso 
acabado. 
(B) É permitida a instalação de extintores 
sobre o piso acabado, desde que permaneçam 
apoiados em suportes apropriados, com altura 
máxima de 0,5 m do piso. 
(C) Quando os extintores forem instalados em 
escadas, deverá respeitar a altura mínima e 
máxima de altura desta legislação, levando-se 
em consideração a distância entre o degrau e o 
extintor. 
(D) Deve ser instalado, pelo menos, um 
extintor de incêndio a não mais de 5 m da 
entrada principal da edificação e das escadas nos 
demais pavimentos. 
(E) Cada pavimento deve possuir, no mínimo, 

cinco unidades extintoras, sendo três para 
incêndio classe A e duas para incêndio classe B e 
C.  
 
40) Em relação à NPT-23, sobre os extintores, 
assinale o que for correto: 
 
(A) É proibida a instalação de extintores em 
abrigos. 
(B) É permitida a instalação de extintores em 
abrigos embutido na parede ou divisória, desde 
que possua, além da sinalização, uma superfície 
transparente que possibilite a visualização do 
extintor no interior do abrigo. 
(C) Não são aceitos extintores de outra cor 
que não seja vermelho. 
(D) As unidades extintoras devem ser as 
correspondentes a um só extintor, não sendo 
aceitas combinações de 2 ou mais extintores, à 
exceção do extintor de gás carbônico. 
(E) Para proteção de reservatórios de 
alimentação exclusivo de grupo motogerador, 
com capacidade máxima de 2.000 litros, serão 
necessários dois extintores portáteis (pó ABC, pó 
BC ou espuma mecânica). 


