
 

 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 037/DDPP/2009 e 086/DDPP/2009   
 

CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
 

O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo 
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

Transcreva com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul as respostas 
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano 
causado pelo candidato. 

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o 
qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
___________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 
INSCRIÇÃO 
 

 
 

CARGO 
 
 

 
NOME DO(A) CANDIDATO(A) 

 
 
 

 LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
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01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 
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04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
 

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 
estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 

 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  
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10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.”  (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 
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13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Em relação ao Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho ─ LTCAT, estabelecido 

pela Lei n° 8.213/91, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Caso não possua o LTCAT a empresa poderá utilizar, em sua substituição, o Certificado de 

Aprovação de Instalações estabelecido pela Norma Regulamentadora 02, da Portaria n° 
3.214/78. 

B(   ) Qualquer profissional da área de saúde, higiene e segurança do trabalho pode elaborar o 
LTCAT. 

C(   ) A elaboração do LTCAT não é obrigatória para empresas com menos de 20 trabalhadores. 

D(   ) Somente engenheiros de segurança do trabalho e médicos do trabalho são habilitados a 
elaborar o LTCAT. 

E(   ) O LTCAT é um programa com passos preestabelecidos e de ação contínua, que visa à 
prevenção de riscos no ambiente de trabalho. 

 
17) Em relação ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União ─ RJU, estabelecido pela 

Lei n° 8.112/90, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) enquanto durar a gestação ou a lactação, a servidora gestante ou lactante será afastada das 

operações e locais insalubres, periculosos e penosos.  

B(   ) os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exames 
médicos a cada 12 meses. 

C(   ) os servidores que fizerem jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade, 
concomitantemente, irão receber o adicional de insalubridade em grau máximo. 

D(   ) o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a elaboração, por parte do 
órgão público, de um completo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

E(   ) não existem adicionais de insalubridade e periculosidade para os servidores públicos federais 
regidos pelo RJU. 

 
18) A Norma Regulamentadora (NR) 09 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ─ PPRA por parte de todos 
os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Com relação a 
este assunto, analise as afirmativas abaixo. 

 
I. Esta NR estabelece diretrizes para a caracterização da insalubridade. 

II. Para efeito desta NR consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos 
existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

III. Fazem parte da estrutura do PPRA a periodicidade e a forma de avaliação do desenvolvimento 
do mesmo. 

IV. Nível de ação é o limite de tolerância que não deve ser ultrapassado sem colocar a saúde do 
trabalhador em iminente risco. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

D(   ) Somente a afirmativa IV está correta. 

E(   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
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19) Em relação à Norma Regulamentadora (NR) 15, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) a neutralização da insalubridade não determinará a cessação do pagamento do adicional 

respectivo. 

B(   ) a insalubridade pelo frio será caracterizada pelo limite de tolerância estabelecido no anexo 09.  

C(   ) o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de 
adicional, incidente sobre o salário profissional da região, equivalente a: 40% (grau máximo), 
20% (grau médio) e 10% (grau mínimo). 

D(   ) o adicional de insalubridade devido aos trabalhadores expostos a poeiras minerais cujas 
concentrações sejam superiores aos limites de tolerância estabelecidos pelo anexo 12 é de 
grau médio (20%). 

E(   ) o limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a 
natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador 
durante sua vida laboral. 

 
 
20) A Norma Regulamentadora (NR) 16 define as atividades e operações consideradas perigosas. 

Com base nesta NR, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas, sob responsabilidade do 

empregador. 
II. Nas operações de manuseio de explosivos, farão jus à percepção do adicional de periculosidade 

aqueles trabalhadores nesta atividade ou aqueles que permaneçam na área de risco. 
III. Para efeito desta Norma, serão consideradas as quantidades de inflamáveis contidas nos 

tanques de consumo próprio dos veículos. 
IV. Não existe área de risco para o abastecimento de inflamáveis. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

B(   ) Somente a afirmativa III está correta. 

C(   ) Somente a afirmativa I está correta. 

D(   ) Somente a afirmativa IV está correta. 

E(   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
 
21) Em relação à Norma Regulamentadora (NR) 04, referente ao Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ─ SESMT, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A(   ) O SESMT só poderá ser chefiado por engenheiro de segurança do trabalho ou por médico do 

trabalho. 

B(   ) Não é permitido ao profissional especializado em segurança e em medicina do trabalho o 
exercício de outras atividades na empresa durante o horário de sua atuação no SESMT. 

C(   ) Cabe ao SESMT realizar a eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ─ CIPA. 

D(   ) O engenheiro de segurança do trabalho deverá dedicar 8 (oito) horas por dia às atividades do 
SESMT, quando contratado em regime de tempo integral. 

E(   ) O SESMT é composto por trabalhadores da empresa, que são escolhidos pelos seus pares em 
escrutínio secreto, com mandato de dois anos. 
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22) Sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ─ CIPA, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) o presidente da CIPA será o representante dos trabalhadores, eleito com o maior número de 

votos. 

B(   ) a CIPA terá reuniões ordinárias semestrais, de acordo com o calendário preestabelecido. 

C(   ) o secretário da Comissão deverá ser obrigatoriamente um dos membros da CIPA.  

D(   ) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição.  

E(   ) cabe à CIPA elaborar o laudo de insalubridade e de periculosidade da empresa. 

 
 
23) Assinale a alternativa CORRETA.  
 Fundamentado na Norma Regulamentadora (NR) 01, o conceito “a área de trabalho móvel e 

temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou 
reparo de uma obra” caracteriza um(a): 

 
A(   ) canteiro de obra. 

B(   ) estabelecimento. 

C(   ) frente de trabalho. 

D(   ) local de trabalho. 

E(   ) setor de serviço. 

 
 
24) Conforme a Norma Regulamentadora (NR) 10, referente à Segurança em Instalações e Serviços 

em Eletricidade, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) isolamento elétrico é o processo destinado a permitir a passagem de corrente elétrica através 

de um determinado material. 

B(   ) aterramento elétrico é um tipo de sinalização. 

C(   ) a tensão superior a 220 V (duzentos e vinte volts) é considerada como alta tensão. 

D(   ) esta Norma (NR 10) só é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extrabaixa tensão 
(menor ou igual a 50 volts). 

E(   ) sistema elétrico de potência (SEP) é o conjunto das instalações e equipamentos destinados a 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive. 

 
 
25) Em relação às temperaturas extremas por calor, com base na Norma Regulamentadora (NR) 15, 

anexo 3, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) o IBUTG (Índice de Bulbo Úmido ─ Termômetro de Globo) determina o conforto térmico no 

ambiente de trabalho. 

B(   ) o IBUTG determina a exposição do trabalhador ao calor. 

C(   ) quanto mais leve for a atividade desenvolvida pelo trabalhador, maior é a taxa de metabolismo 
em Kcal/h (quilocalorias por hora). 

D(   ) os aparelhos que devem ser utilizados na medição da exposição do trabalhador ao calor são: 
termômetro de globo, termômetro de bulbo úmido natural e umidificador. 

E(   ) os períodos de descanso não serão considerados tempo de serviço para todos os efeitos 
legais, para exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso 
no próprio local de prestação de serviço. 
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26) De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 11 ─ Transporte, Movimentação, Armazenagem 
e Manuseio de Materiais ─ assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados com carteira 

de motorista. 
B(   ) Nos equipamentos de transporte com força motriz, o operador deverá receber um treinamento 

específico, dado pela empresa. 
C(   ) Além de habilitados, os operadores de equipamentos de transporte devem portar um cartão de 

identificação com nome e dados pessoais. 
D(   ) O cartão de identificação tem a validade de 1 (um) ano, salvo imprevisto, e, para a revalidação, 

o empregado deverá realizar exame de saúde e teste psicológico, por conta do empregador. 
E(   ) Todo equipamento de transporte motorizado deve possuir luz de freio e sinalizador de direção.  
 
27)  Constam da Norma Regulamentadora (NR) 12 ─ Máquinas e Equipamentos ─ a instalação e as 

áreas de trabalho. Com relação a este assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Além da distância de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e 

armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixas nas cores indicadas pela 
NR-26. 

B(   ) As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às 
saídas devem ter até 1,05 m (um metro e cinco centímetros) de largura. 

C(   ) A distância entre máquinas e equipamentos deve ser no máximo de 0,40 m (quarenta 
centímetros). 

D(   ) Entre as partes móveis de máquinas e equipamentos deve haver uma faixa livre de 0,60 m 
(sessenta centímetros) a 1,80 m (um metro e oitenta centímetros). 

E(   ) As máquinas de grandes dimensões devem ter rampas e passadiços que facilitem o acesso 
fácil e seguro aos locais em que é necessária a execução das tarefas. 

 
28) Para o funcionamento do processo produtivo, muitas empresas possuem caldeiras e/ou vasos 

de pressão instalados. Com base na Norma Regulamentadora (NR) 13, é CORRETO afirmar 
que: 

 
A(   ) em caldeira e/ou vaso de pressão a PMTP (Pressão Máxima de Trabalho Permitida) deve ser 

igual à PMTA (Pressão Máxima de Trabalho Admissível). 
B(   ) toda caldeira dever possuir as informações sobre a PMTP e a licença para o seu 

funcionamento no estabelecimento onde estiver instalada. 
C(   ) caldeira e vaso de pressão são equipamentos iguais. 
D(   ) os sistemas de controle e segurança dos vasos de pressão devem ser submetidos à 

manutenção corretiva sempre que ocorrerem problemas. 
E(   ) constitui risco grave e iminente a falta do instrumento que indique a pressão do vapor 

acumulado. 
 
29) Em relação à Norma Regulamentadora (NR) 23 ─ Proteção contra Incêndio ─ de acordo com os 

seus itens é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) a largura das aberturas de saída para caso de emergência deve ter até 1,20 m (um metro e 

vinte centímetros).  
B(   ) o sentido de abertura da porta de emergência pode ser para o interior do local de trabalho.  
C(   ) o extintor portátil tipo espuma é usado nos fogos de classe A e B. 
D(   ) todas as escadas, plataformas e patamares podem ser construídos com materiais combustíveis 

desde que resistentes ao peso das pessoas. 
E(   ) as saídas de emergência devem estar dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local 

de trabalho, percorram-se no máximo 15 m (quinze metros) nos riscos de grau médio. 
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30) Quanto à Norma Regulamentadora (NR) 24 ─ Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho ─ é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) os chuveiros podem ser de metal ou de plástico e deverão ser comandados por registro de 

plástico a meia altura da parede. 

B(   ) os lavatórios poderão ser formados por calhas revestidas com materiais impermeáveis e 
laváveis, possuindo torneiras de plástico, tipo comum, espaçadas de 0,60 m (sessenta 
centímetros), devendo haver disposição de 1 (uma) torneira para cada grupo de 20 (vinte) 
trabalhadores. 

C(   ) a cobertura das instalações sanitárias deverá ter estrutura de madeira ou de metal, e as telhas 
poderão ser de alumínio, cerâmica ou barro. 

D(   ) os locais destinados às instalações de vestiários serão providos de uma rede de iluminação, 
cuja fiação deverá ser protegida por eletrodutos.  

E(   ) o pé-direito dos alojamentos deverá obedecer à medida mínima de 3,0 m (três metros) para 
camas simples. 

 
 
31) A Norma Regulamentadora (NR) 26 ─ Sinalização de Segurança ─ fixa as cores que devem ser 

usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes. Sobre a sinalização, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A(   ) o significado da cor alaranjada é “Alerta”. 

B(   ) a cor amarela deverá ser empregada para indicar “Atenção e Cuidado”. 

C(   ) usa-se a cor amarela com listras pretas em para-choques de veículos de transporte leve.  

D(   ) a cor verde caracteriza “Segurança”, e é aplicada nas mangueiras de acetileno (solda 
oxiacetilênico). 

E(   ) a cor vermelha é aplicada nas áreas em torno dos equipamentos de socorro de urgência, de 
combate a incêndio ou outros equipamentos de emergência. 

 
 
32) A Norma Regulamentadora (NR) 29, que trata de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, é 

de conhecimento de todo trabalhador da área de segurança. Sobre esta NR, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A(   ) o trabalho portuário deve constituir Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

Portuário, sob a sigla CIPAPORT. 

B(   ) a duração do mandato dos componentes do CIPAPORT será de 2 (dois) anos, permitida uma 
reeleição. 

C(   ) o engenheiro de segurança do trabalho exerce suas atividades no Serviço Especializado em 
Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário ─ SESSTP. 

D(   ) é proibida a colocação de extintores de incêndio e extensões elétricas nas estruturas e 
corrimãos das escadas e rampas de acesso às embarcações. 

E(   ) as instalações sanitárias devem estar situadas a uma distância máxima de 300 m (trezentos 
metros) dos locais das operações portuárias. 
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33) Em relação aos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo 

órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional.  

II. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos 
legais. 

III. Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade.  

IV. O adicional de periculosidade pago em caráter permanente integra o cálculo de indenização e de 
horas extras.  

V. Durante as horas de sobreaviso o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela 
qual é cabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) Somente as afirmativas I, II, III, e V estão corretas. 

B(   ) Somente a afirmativa II está correta. 

C(   ) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 

 
34) Em relação aos limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente e de impacto, é 

CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) o medidor de nível de pressão sonora poderá operar com circuito de Resposta Lenta (slow) ou 

Resposta Rápida (fast). 

B(   ) entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração 
inferior a 1 s (um segundo)  e intervalos superiores a 2,5 s (dois vírgula cinco segundos). 

C(   ) o limite de tolerância para o ruído de impacto é 156 dB (Linear). 

D(   ) o nível máximo permitido para ruído contínuo ou intermitente sem proteção auricular é de 
120dB (A), com duração máxima de 7 minutos de exposição ao ruído. 

E(   ) os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de nível de pressão 
sonora operando no circuito Linear e circuito de Resposta para Impacto. 

 
35) Na avaliação dos limites de tolerância para ruídos contínuos e intermitentes, é CORRETO afirmar 

que: 
 
A(   ) se durante uma jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais níveis diferentes de ruído, deve-se 

considerar o nível daquele de maior duração como limite de exposição. 

B(   ) os níveis de ruído contínuo e intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com 
instrumento de nível de pressão sonora com precisão Classe I ou II, operando no circuito de 
compensação “A” e circuito de Resposta Lenta (slow). 

C(   ) se durante uma jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais níveis diferentes de ruído, deve-se 
considerar o maior deles, desde que este tenha duração mínima de 10% da jornada, como 
limite de exposição. 

D(   ) se durante uma jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais níveis diferentes de ruído, deve-se 
considerar a média aritmética simples para o cálculo do limite de exposição. 

E(   ) se durante uma jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruídos de 
níveis diferentes, deve-se considerar o maior deles como limite de tolerância. 
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36) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de 
adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: 

 
A(   ) nas perícias requeridas às Delegacias Regionais do Trabalho, desde que comprovada a 

insalubridade, o perito do Ministério do Trabalho indicará o adicional devido. 

B(   ) 50% por insalubridade de grau médio. 

C(   ) 25% por insalubridade de grau mínimo. 

D(   ) em caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, todos podem ser considerados de 
forma cumulativa para efeitos de acréscimo salarial. 

E(   ) 100% por insalubridade de grau máximo. 

 
 
37) De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 20 ─ Líquidos Combustíveis e Inflamáveis ─ 

assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Tanques de armazenamento de líquidos combustíveis, de emergência ou equipados com 

respiradores de emergência com capacidade entre 259 litros e 1000 litros, devem estar 
localizados a uma distância mínima de 5 m da divisa do terreno e a uma distância mínima de 
15 m (quinze metros) de vias públicas. 

B(   ) O espaçamento mínimo entre dois tanques de líquidos combustíveis diferentes ou de 
armazenamento de qualquer outro combustível deverá ser igual ou maior que a maior 
dimensão dos tanques em questão. 

C(   ) Quando o líquido inflamável tem o ponto de fulgor abaixo de 37,7 °C, ele se classifica como 
líquido combustível de Classe I. 

D(   ) As salas de armazenamento interno de líquidos combustíveis devem ser equipadas com 
sistema de ventilação forçada. 

E(   ) Líquido combustível é todo aquele que possui ponto de fulgor igual ou superior a 50 °C e 
inferior a 93,3 °C. 
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38)  Com relação à Norma Regulamentadora (NR) 17 ─ Ergonomia ─ é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) no transporte manual de cargas o peso máximo admitido é igual para homens, mulheres e 

trabalhadores jovens. 

B(   ) nas atividades que envolvem leitura de documentos para digitação, datilografia ou 
mecanografia é permitida a utilização do papel brilhante ou de qualquer outro tipo que 
provoque ofuscamento. 

C(   ) nos locais de trabalho onde se exige solicitação intelectual e atenção constantes, tais como 
salas de controle, escritórios e laboratórios, recomenda-se que a umidade relativa não seja 
inferior a 70%. 

D(   ) nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exigem solicitação intelectual e 
atenção constantes, tais como salas de controle, escritórios e laboratórios, recomenda-se um 
índice de temperatura efetiva entre 20 °C e 23 °C. 

E(   ) “trabalhador jovem” designa todo trabalhador com idade inferior a 18 anos e maior de 12 anos. 

 
39) Sobre a Norma Regulamentadora (NR) 03 ─ Embargo ou Interdição ─ é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) a interdição ou o embargo poderá ser solicitado por entidades sindicais. 

B(   ) a interdição ou o embargo deverá ser sempre requerido pelo Ministério Público. 

C(   ) durante a paralisação do serviço em decorrência da interdição ou do embargo, os empregados 
receberão os salários pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

D(   ) em caso de embargo ou interdição, os interessados poderão recorrer, no prazo de 60 dias, à 
Secretaria de Segurança e Medicina no Trabalho – SSMT, à qual é facultado dar efeito 
suspensivo. 

E(   ) o embargo importará sempre na paralisação total do estabelecimento, setor de serviço, 
máquina ou equipamento. 

 
40)  Sobre a Norma Regulamentadora (NR) 14 ─ Fornos ─ é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) a exaustão dos gases do forno deve ser feita por um sistema de ventilação forçada. 

B(   ) é permitida a instalação de fornos em locais sem ventilação. 

C(   ) as escadas e plataformas dos fornos devem ser feitas de aço inoxidável. 

D(   ) é permitido que fornos que utilizam combustíveis líquidos ou gasosos operem sem sistema que 
evite o retrocesso da chama. 

E(   ) os fornos devem ser dotados de chaminés suficientemente dimensionadas para a livre saída 
dos gases queimados, de acordo com as normas técnicas oficiais sobre poluição do ar. 

 
 
 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
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