
 
 
 
 
 

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

CARGO: TÉCNICO EM 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. 
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Texto 1 

 
Além do sorriso e da gargalhada 

 
          Difícil não reconhecer que uma boa risada – de preferência daquelas que nos 
surpreendem pela sua intensidade – nos deixa mais leves, mesmo quando as coisas não vão 
bem. Um sorriso, em geral, quebra resistências (as próprias e as alheias). Não por acaso, 
durante uma briga de namorados aquele que consegue fazer os lábios do parceiro se 
moverem para cima com certeza conseguiu quebrar as resistências do outro – e está a 
caminho de conseguir uma trégua. A química cerebral está por trás da reconciliação: há uma 
descarga de endorfinas na corrente sanguínea quando rimos que chega aos centros de prazer 
cerebrais e os estimula. 
          Riso e bom humor são os temas da seção especial desta edição. Naturalmente os dois 
não são sinônimos e seria ingenuidade tomá-los assim. O primeiro, independentemente de 
sua intensidade, ocorre num momento específico, pontual. E não é novidade que pode ter 
vários sentidos; uma pessoa pode rir de maneira divertida, tímida, amedrontada, falsa, 
sarcástica ou até maldosa – quem não se lembra da gargalhada cruel da madrasta da Branca 
de Neve, por exemplo? Já o bom humor implica algo mais amplo, uma postura flexível e a 
capacidade de encontrar graça nas mais diferentes situações. Há, nessa forma de ver a vida, 
uma manifestação de inteligência, que nos permite reorganizar os mais diversos elementos de 
maneira criativa. Mas há, nesses dois temas, um ponto de convergência: o sistema cerebral 
“se diverte” quando percebe uma incongruência e consegue solucioná-la. Se isso se dá 
pontualmente, a expressão dessa excitação neural pode aparecer como um sorriso (ou quiçá 
uma gargalhada). O cérebro curioso, disposto a levar “pequenos escorregões” e ser 
surpreendido, nem sempre ri de forma óbvia – mas vê o mundo como um lugar repleto de 
motivos para achar graça. 
          Uma discussão que vem à tona com frequência quando nos voltamos para a questão 
humor diz respeito à resiliência, uma espécie de equivalente psíquico da resistência física – 
que pode ser grande aliada no tratamento psicoterapêutico. Diante das adversidades, esse 
aspecto faz com que sejamos capazes de enfrentar frustrações e perdas. Não se trata de 
negar a dor ou tentar disfarçá-la – pelo contrário. A habilidade abarca justamente a 
possibilidade de reconhecer o sofrimento, mas não se deter nele. Carlos Drummond de 
Andrade deve ter razão: “... O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro 
amor passou. Mas o coração continua. [...] Algumas palavras duras, em voz mansa, te 
golpearam. Nunca, nunca cicatrizaram. Mas e o humor?” 
          Boa leitura. Divirta-se. 
 
(Adaptado de LEAL, G. Além do sorriso e da gargalhada. Mente & Cérebro, São Paulo, ano 16, n. 198, 
p. 3, jun. 2009) 
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01) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo. 
 
(  )  A frase “Riso e bom humor são os temas da seção especial desta edição” (linha 9) é um indício 

de que o texto se enquadra no gênero “editorial”, cujo conteúdo exprime a opinião da empresa, 
da direção ou da equipe de redação de jornais e revistas, sendo publicado com destaque, 
geralmente, nas primeiras páginas.  

(  )  No primeiro parágrafo, a autora apresenta um exemplo como evidência para um argumento 
previamente introduzido.  

(  )  O segundo parágrafo expõe diferenças e semelhanças entre o riso e o bom humor.  

(  )  O terceiro parágrafo enfatiza a resistência física à dor.  

(  )  O título do texto sugere que seu conteúdo extrapola a ideia de bom humor. 
 

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

B(  ) V – V – V – F – V  

C(  ) V – F – V – F – F   

D(  ) F – V – F – V – F  

E(  ) V – F – V – V – V  
 
 
02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 
 
(  )  Riso e bom humor, embora não sejam sinônimos, são tratados no texto como temas que 

apresentam um ponto de convergência. 

(  )  Uma boa risada nos deixa mais leves e um sorriso quebra resistências. 

(  )  Rir é bom para a saúde mental, uma vez que ao rirmos há uma descarga de endorfina que ativa 
os centros de prazer cerebrais e os estimula. 

(  )  “Há, nessa forma de ver a vida, uma manifestação de inteligência, que nos permite reorganizar 
os mais diversos elementos de maneira criativa” (linhas 15-17); portanto, quem tem o hábito de rir 
é mais inteligente. 

(  )  Uma das diferenças entre o riso e o bom humor é o caráter mais amplo e durativo do primeiro e o 
caráter específico e pontual do segundo.  

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

 
A(  ) F – V – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – F  

C(  ) V – F – F – V – F  

D(  ) V – V – V – F – F  

E(  ) V – F – V – F – V 
 
 
03) Assinale a alternativa que EXPLICA o uso do duplo travessão na primeira frase do texto 1. 
 
A(  ) Intercala expressões ou frases explicativas. 

B(  ) Introduz uma enumeração. 

C(  ) Introduz uma citação. 

D(  ) Indica que a frase é truncada. 

E(  ) Separa orações coordenadas que se opõem quanto ao sentido. 
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04) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é sinônimo do termo transcrito do texto 1. 

A(  ) quiçá (linha 19)  =  tomara 
B(  ) resiliência (linha 24)  =  persistência 
C(  ) abarca (linha 27)  =  compreende 
D(  ) incongruência (linha 18)  =  incontinência 
E(  ) convergência (linha 17)  =  emergência 
 
 
05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, em relação às palavras 

destacadas da frase: 

“Naturalmente os dois não são sinônimos e seria ingenuidade tomá-los assim.” (linhas 9-10) 
 
(  )  O vocábulo os está empregado como artigo definido na primeira ocorrência e como pronome 

oblíquo na segunda. 

(  )  A expressão “os dois não são sinônimos” corresponde, semanticamente, a “os dois são 
antônimos”. 

(  )  A palavra naturalmente pode ser deslocada para o início da segunda oração sem alterar o 
significado da frase. 

(  )  A palavra assim refere-se ao fato de os dois (termos) serem sinônimos. 

(  )  O uso do verbo seria em lugar de é atenua a força da afirmação. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) V – F – V – V – F  
B(  ) F – F – V – F – V  
C(  ) F – V – F – V – F  
D(  ) V – V – V – F – V  
E(  ) V – F – F – V – V  
 
 
06) Analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Todas as palavras seguintes apresentam prefixo com valor de repetição: reconhecer (linha 1), 

resistências (linha 5), reconciliação (linha 6), reorganizar (linha 16), repleto (linha 21). 
II. Em  cada  uma  das   expressões “boa  risada” (linha 1), “bom  humor” (linha 9) e “boa leitura” 

(linha 32), o adjetivo pode ser adequadamente posposto ao substantivo sem alteração de sentido 
nos respectivos contextos. 

III. Em “Se isso se dá pontualmente” (linhas 18-19), os vocábulos sublinhados estão empregados 
como conjunção condicional e pronome oblíquo, respectivamente. 

IV. Três das seguintes palavras possuem forma verbal correspondente: preferência (linha 1), 
ingenuidade (linha 10), manifestação (linha 16), sofrimento (linha 28).  

V. Na frase “Difícil não reconhecer que uma boa risada – de preferência daquelas que nos 
surpreendem pela sua intensidade – nos deixa mais leves”, os vocábulos sublinhados funcionam 
como conjunção e pronome relativo, respectivamente.     

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

B(  ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas I e III são corretas. 

E(  ) Todas as afirmativas são corretas. 
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Texto 2 

 
Alimentos para o cérebro 

 
          Uma revisão de 160 artigos comprova que não só as experiências do dia a dia ajudam o 
cérebro a se desenvolver e se aperfeiçoar. Também o tipo de substrato orgânico da nossa 
dieta é crucial para a nossa inteligência aumentar. [...] 
          O estudioso Fernando Gómez-Pinilla descobriu que os ácidos graxos do tipo Ômega 3, 
encontrados no salmão, castanhas e kiwi, por exemplo, podem interferir positivamente na 
memória e auxiliam na melhora da depressão, esquizofrenia e demência. [...] 
          Um estudo de longa duração avaliou a saúde de indivíduos que vivem em uma vila 
isolada na Suíça, do seu nascimento à sua morte e toda a sua árvore genealógica, em um 
período superior a cem anos. Demonstrou que o tipo de alimento ingerido pode interferir até 
no funcionamento do cérebro de nossos descendentes, pois o número de indivíduos 
diabéticos e os casos de morte precoce aumentam nas gerações cujos avós paternos viveram 
em tempos de abundância. 
          Dietas ricas em gorduras trans, como frituras, salgadinhos e lanches com carne gorda e 
frita, atrapalham todas as funções intelectuais, portanto, deveriam ser evitadas, principalmente 
entre os mais jovens. [...] 
          Vários estudos comprovam a eficiência de suplementos vitamínicos como o ácido fólico 
e a vitamina E, capazes de atrasar o processo de declínio da função intelectual decorrente da 
idade e trauma cerebral, assim como o tempero indiano curry e o já referido Ômega 3. O curry 
é uma das explicações de a Índia ter um número proporcionalmente menor de doentes com 
demência do tipo Alzheimer. 
          Utilizar multivitamínicos pode não ter o mesmo resultado que a ingestão de alimentos 
ricos nesses elementos. A oferta in natura por uma dieta rica e variada é a melhor e a primeira 
escolha. Faça uma boa dieta, por você e até pela saúde dos seus netos. 
 
(Adaptado de TUMA, R. Alimentos para o cérebro. Carta na Escola, São Paulo, n. 29, p. 13, set. 2008) 
 

 
 
 
07) Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE o conselho dado pelo texto 2:  
 

“Faça uma boa dieta, por você e até pela saúde dos seus netos.” 
 

A(  ) Quanto melhor a dieta, mais tempo de vida teremos e, consequentemente, conheceremos um 
número maior de descendentes. 

B(  ) Alimentos em abundância auxiliam na melhora da depressão, esquizofrenia e demência. 

C(  ) Utilizar curry na dieta cura doenças mentais, como o mal de Alzheimer. 

D(  ) O tipo de alimento que ingerimos pode influenciar na saúde mental de nossos descendentes. 

E(  ) Para que os nossos descendentes sejam pessoas inteligentes, bonitas e alegres, é preciso, por 
exemplo, ingerir salmão várias vezes na semana. 
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08) Considere os textos 1 e 2 e diga se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 
 
(  )  Endorfinas são liberadas pelo nosso organismo quando rimos. 

(  )  Rir e ingerir alimentos ricos em Ômega 3 são indicados para quem quer ter um cérebro sadio. 

(  )  Os indianos sofrem pouco do mal de Alzheimer porque, além de bem humorados, comem muito 
curry. 

(  )  Além das dietas ricas em ácidos graxos, dar gargalhadas ajuda as funções intelectuais. 

(  )  “Divirta-se!” é o conselho dado ao leitor pelo poeta Carlos Drummond de Andrade ao final do 
texto.  

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

 
A(  ) V – F – V – F – V 

B(  ) F – V – F – V – F 

C(  ) V – V – F – F – F  

D(  ) F – F – V – V – V 

E(  ) V – V – V – F – F 
 
 
 
09) Assinale os períodos em que os autores dos textos “Além do sorriso e da gargalhada” e 

“Alimentos para o cérebro” comentam o que faz bem para nossa saúde. 
 
I. “Difícil não reconhecer que uma boa risada – de preferência daquelas que nos surpreendem pela 

sua intensidade – nos deixa mais leves, mesmo quando as coisas não vão bem.” 

II. “Um sorriso, em geral, quebra resistências (as próprias e as alheias).” 

III. “A química cerebral está por trás da reconciliação: há uma descarga de endorfinas na corrente 
sanguínea quando rimos que chega aos centros de prazer cerebrais e os estimula.” 

IV. “Um estudo de longa duração avaliou a saúde de indivíduos que vivem em uma vila isolada na 
Suíça, do seu nascimento à sua morte e toda a sua árvore genealógica, em um período superior 
a cem anos.” 

V. “O curry é uma das explicações de a Índia ter um número proporcionalmente menor de doentes 
com demência do tipo Alzheimer.” 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

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

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

D(  ) Somente as afirmativas I, II e V são corretas. 

E(  ) Todas as afirmativas são corretas. 
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10) Considerando  o  texto 2, complete  os  trechos  da  coluna  1  com  as  informações  contidas  na 
coluna 2. 

 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 

  I. A inteligência está ligada à...  (  )  potencialização da função intelectual. 

 II. Uma dieta rica e variada é preferível a...  (  )  má qualidade da dieta. 

III. Alimentos ricos em gorduras trans são preju-
diciais aos... 

(  )  qualidade e variedade do que ingerimos 
diariamente. 

IV. A alimentação é crucial para a... (  )  suplementos vitamínicos para incrementar a 
capacidade mental. 

 V. Casos de morte precoce e diabetes devem-
se, também, à... (  )  indivíduos. 

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

 
A(  ) I – II – III – V – IV  
B(  ) V – I – II – IV – III 
C(  ) IV – V – III – II – I 
D(  ) I – III – V – IV – II  
E(  ) IV – V – I – II – III 
 
 
 
11) Nas últimas frases dos textos 1 e 2, há as seguintes sugestões aos leitores:  
 

Texto 1:  “Divirta-se.” 
 
Texto 2:  “Faça uma boa dieta, por você e até pela saúde dos seus netos.” 

 
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o modo verbal que foi utilizado. 

 
A(  ) Imperativo 

B(  ) Subjuntivo 

C(  ) Indicativo 

D(  ) Pretérito perfeito 

E(  ) Futuro do presente 
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12) Observe os verbos destacados no excerto do texto 2. 
 

           Um estudo de longa duração avaliou a saúde de indivíduos que vivem em uma vila 
isolada na Suíça, do seu nascimento à sua morte e toda a sua árvore genealógica, em um 
período superior a cem anos. Demonstrou que o tipo de alimento ingerido pode interferir até no 
funcionamento do cérebro de nossos descendentes, pois o número de indivíduos diabéticos e os 
casos de morte precoce aumentam nas gerações cujos avós paternos viveram em tempos de 
abundância. 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I. O sujeito de avaliou é “um estudo de longa duração”, enquanto que o sujeito de demonstrou é “o 

estudioso Fernando Gómez-Pinilla”, retomado do parágrafo anterior. 

II. Os verbos vivem e viveram estão conjugados no mesmo modo verbal, porém em tempos 
diferentes: presente e pretérito perfeito, respectivamente. 

III. O verbo avaliou indica um tempo anterior a vivem; e vivem, um tempo anterior a aumentam. 

IV. Os verbos vivem e aumentam apresentam o mesmo tempo verbal. 

V. Os verbos aumentam e viveram marcam o fim de uma ação. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas III e V são corretas. 

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

C(  ) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I e V são corretas. 
 
 
 
13) Assinale a alternativa cuja sequência de palavras substitui CORRETAMENTE, com os devidos 

ajustes de concordância, as palavras sublinhadas na frase abaixo, mantendo o mesmo sentido 
que apresenta no texto 2.  

 
“Também o tipo de substrato orgânico da nossa dieta é crucial para a nossa inteligência 
aumentar”. (linhas 2-3) 

 
A(  ) Sendo assim – resíduo – decisivo – crescer 

B(  ) Por outro lado – nutriente – categórico – progredir  

C(  ) Igualmente – composto químico – determinante – prosperar 

D(  ) Além disso – substância – muito importante – desenvolver-se 

E(  ) Ainda – insumo – necessário – exacerbar-se 
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14) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto.  

(Adaptado de CAPRA, F. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 2006). 
 
           O cérebro humano é um sistema vivo por excelência. Após o primeiro ano de crescimento, 

não são produzidos novos neurônios, ______________ mudanças plásticas continuarão ocorrendo 

pelo resto da vida. ______________ o meio ambiente muda, o cérebro amolda-se em resposta a 

essas mudanças. ______________, se a qualquer momento ele é danificado, em consequência de 

ferimentos ou lesão, o sistema realiza ajustamentos muito rápidos. Ele nunca se desgasta ou exaure; 

______________, quanto mais é usado, mais poderoso fica. 

 
 
A(  ) portanto   –   Enquanto   –   No entanto   –   contudo 

B(  ) por isso   –   Como   –   Portanto   –   ao invés 

C(  ) sendo assim   –   Uma vez que   –   Ao contrário   –   portanto 

D(  ) contudo   –   Conforme   –   Por outro lado   –   no entanto 

E(  ) no entanto   –   À medida que   –   Da mesma forma   –   pelo contrário 

 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de COBRA, N. A Semente da Vitória. São Paulo: Editora Senac, 2005). 
 
 
(   ) Quando percebe que estamos felizes, lança na corrente sanguínea hormônios de excelente 

qualidade. 

(   ) Porque age e reage conforme nossas emoções, costumo dizer que o cérebro é burro. 

(   ) Por isso, deve-se ter muito cuidado com a “alimentação mental” e com a força negativa dos 
nossos próprios pensamentos. 

(   ) Por outro lado, se estamos tristes, o cérebro lança hormônios de péssima qualidade, provocando 
mal-estar físico. 

(   ) Nunca se deve, portanto, guardar rancor nem alimentar raiva.  
 

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

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

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

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

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

E(  ) 4,  1,  2,  3,  5 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16) Em relação ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União - RJU, estabelecido pela Lei 

n° 8.112/90, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) não existem adicionais de insalubridade e periculosidade para os servidores públicos federais 

regidos pelo RJU. 

B(  ) enquanto durar a gestação ou a lactação, a servidora gestante ou lactante não será afastada 
das operações e locais insalubres, periculosos e penosos.  

C(  ) os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exames 
médicos a cada 6 (seis) meses. 

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

E(  ) 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. 

 
 
 
 
17)  Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 

 Fundamentado na Norma Regulamentadora (NR) 01, o conceito “a área de trabalho fixa 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(  ) local de trabalho. 

C(  ) frente de trabalho. 

D(  ) estabelecimento. 

E(  ) setor de serviço. 
 
 
 
 
18) 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(  ) 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. 

B(  ) Empresas com grau de risco 1 (um) não necessitam de SESMT.  

C(  ) A chefia do SESMT cabe sempre ao engenheiro de segurança do trabalho. 

D(  ) O técnico de segurança do trabalho deverá dedicar 8 (oito) horas por dia às atividades do 
SESMT. 

E(  ) Para a formação do SESMT é realizada uma eleição com a participação de todos os 
trabalhadores da empresa, sob a responsabilidade do órgão regional do Ministério do Trabalho 
e Emprego. 
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19) Analise as afirmativas abaixo quanto à Norma Regulamentadora (NR) 05, que trata da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 
 

I. Cabe ao SESMT da empresa convocar a eleição da CIPA. 

II. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 2 (dois) anos, permitida uma 
reeleição. 

III. O processo eleitoral prevê a realização da eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do 
término do mandato da CIPA, quando houver. 

IV. Podem exercer mais de 2 (dois) mandatos consecutivos os representantes designados pelo 
empregador. 

V. O secretário da Comissão deverá ser obrigatoriamente um dos membros da CIPA. 
 

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

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

C(  ) Somente a afirmativa III está correta. 

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

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

 
 
 
20) Em relação à Norma Regulamentadora (NR) 06, relativa a Equipamento de Proteção Individual –

EPI, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Cabe ao empregado comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade 

observada no EPI fornecido. 

B(  ) Cabe ao empregador responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica dos EPIs.  

C(  ) Máscaras, luvas, capacetes e exaustores são considerados EPIs. 

D(  ) Somente o SESMT da empresa poderá recomendar aos empregados o(s) EPI(s) adequado(s) 
às suas atividades. 

E(  ) A emissão do Certificado de Aprovação – CA de EPIs é de responsabilidade do Ministério da 
Saúde.  

 
 
 
21) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

A Norma Regulamentadora (NR) 09, relativa ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA, determina que: “deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, 
estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do 
PPRA”.  Estes dados deverão ser mantidos por um período mínimo de quantos anos? 

 
A(  ) 25 anos. 

B(  )   5 anos. 

C(  ) 20 anos. 

D(  ) 30 anos. 

E(  ) 10 anos. 
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22) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Quanto à Norma Regulamentadora (NR) 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 
PPRA, a avaliação sistemática e repetitiva da exposição a um dado risco, visando à introdução 
ou modificação das medidas de controle sempre que necessário, está relacionada a qual ação? 

 
A(  ) Monitoramento. 

B(  ) Antecipação de riscos. 

C(  ) Registro de dados. 

D(  ) Nível de ação. 

E(  ) Implantação. 
 
 
 
23) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A Norma Regulamentadora (NR) 10, referente à Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade, estabelece a seguinte definição: “Ligação elétrica efetiva confiável e adequada 
intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a 
intervenção na instalação elétrica”.  Esta definição está relacionada à(ao): 

 
A(  ) atmosfera explosiva. 

B(  ) isolamento elétrico. 

C(  ) aterramento elétrico temporário. 

D(  ) sistema elétrico de potência. 

E(  ) travamento. 
 
 
 
24)  Em relação à Norma Regulamentadora (NR) 15, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) Equipamento de Proteção Individual não pode ser utilizado para a neutralização da 

insalubridade.  

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

C(  ) a insalubridade está relacionada com o risco de acidente do trabalho.  

D(  ) o adicional de insalubridade devido aos trabalhadores expostos ao ruído acima do limite de 
tolerância estabelecido no anexo 1 é de 40% (grau máximo). 

E(  ) o risco de queda no trabalho em altura é considerado fator de insalubridade. 
 
 
 
25) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna. 
 

Em relação às temperaturas extremas, _____________ é o processo de troca de calor que 
acontece entre os sólidos (propagação de partícula para partícula). 

 
A(  ) convecção 

B(  ) irradiação 

C(  ) evaporação 

D(  ) condução 

E(  ) sudorese 
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26) Para o funcionamento do processo produtivo, muitas empresas possuem caldeiras e/ou também 

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

 
A(  ) em caldeira 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. 

 
 
 
 
27) Em relação à Norma Regulamentadora (NR) 23 – Proteção contra Incêndio – é CORRETO 

afirmar que: 
 
A(  ) a largura das aberturas de saída para caso de emergência deve ter no máximo 1,40 m (um 

metro e quarenta centímetros).  

B(  ) o extintor portátil tipo espuma é usado nos fogos de classe A e B. 

C(  ) o sentido de abertura da porta de emergência pode ser para o interior do local de trabalho, 
nunca para fora.  

D(  ) todas as escadas, plataformas e patamares devem 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 55 m (cinquenta e cinco metros) nos riscos de grau 
médio. 

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

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

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

D(  ) a cor vermelha é aplicada nos equipamentos de combate a incêndio e nas áreas em torno dos 
equipamentos de socorro de urgência, além de outros equipamentos de emergência. 

E(  ) o significado da cor alaranjada é “Alerta”. 
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29) De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem 

e Manuseio de Materiais – analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Nos equipamentos de transporte com força motriz, o operador deverá receber um treinamento 
específico, dado pela empresa. 

II. Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados com carteira 
de motorista categoria D especial. 

III. Além de habilitados, os operadores de equipamentos de transporte devem portar um cartão de 
identificação com nome, dados pessoais e foto. 

IV. O cartão de identificação tem a validade de 5 (cinco) anos, salvo imprevisto, e, para a 
revalidação, o empregado deverá realizar exame de saúde e teste psicológico, por conta do 
empregador. 

V. Todo equipamento de transporte motorizado deve possuir cobertura, luz de freio e sinalizador 
de direção. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

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

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

D(  ) Somente a afirmativa I está correta. 

E(  ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 
 
 
 
30) Constam da  Norma Regulamentadora (NR) 12 – Máquinas e Equipamentos – a instalação e as 

áreas de trabalho. Com relação a este assunto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. 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. 

II. 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. 

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

IV. 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). 

V. 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. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

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

C(  ) Somente a afirmativa I está correta. 

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

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

Quanto à Norma Regulamentadora (NR) 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 
Trabalho – pode-se afirmar que: 

 
I. os locais destinados às instalações de vestiários serão providos de uma rede de iluminação, cuja 

fiação deverá ser protegida por eletroduto. 

II. os chuveiros podem ser de metal ou de plástico e deverão ser comandados por registro de 
plástico a meia altura da parede. 

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

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

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

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente a afirmativa I está correta. 

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

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

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

E(  ) Somente as afirmativas IV e V estão corretas. 
 
 
 
32) Sobre a Norma Regulamentadora (NR) 23 – Proteção contra Incêndio – é CORRETO afirmar 

que: 
 
A(  ) o extintor tipo CO2 será usado, preferencialmente, nos fogos das classes B, C e D. 

B(  ) o extintor tipo Químico Seco será usado nos fogos das classes A, B e C. 

C(  ) o extintor tipo Água Pressurizada será usado nos fogos das classes B e C. 

D(  ) o extintor tipo Água-Gás deve ter capacidade de 4 (quatro) a 6 (seis) litros. 

E(  ) todos os estabelecimentos, mesmo os dotados de chuveiros automáticos, deverão ser providos 
de extintores portáteis, a fim de combater o fogo em seu início. 

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

usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de 
segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a 
condução de líquidos e gases, e advertindo contra riscos. 

 

Sobre sinalização e segurança, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) A cor alaranjada deverá ser empregada para identificar canalizações contendo álcalis. 

B(  ) A cor azul será utilizada para indicar “Cuidado”. 

C(  ) A cor azul será utilizada para identificar a localização de EPIs e caixas contendo EPIs.  

D(  ) A cor verde será empregada na localização de bebedouros com filtro.  

E(  ) O corpo das máquinas deverá ser pintado em lilás, preto ou verde. 
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34) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
 

O valor do limite de tolerância para ruído de impacto, segundo a Norma Regulamentadora (NR) 
15, anexo 2, é... 

 

A(  ) 130 dB(Linear). 

B(  ) 135 dB(A). 

C(  ) 100 dB(Linear). 

D(  ) 100 dB(A). 

E(  ) 125 dB(A). 
 
 
 
35) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
 

O valor do limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, segundo a Norma 
Regulamentadora (NR) 15, anexo 1, é... 

 

A(  ) 115 dB(A) para 45 minutos de exposição máxima. 

B(  ) 115 dB(A) para 1 hora de exposição máxima. 

C(  ) 115 dB(A) para 7 minutos de exposição máxima. 

D(  )   85 dB(A) para 1 hora de exposição máxima. 

E(  )   85 dB(A) para 4 horas de exposição máxima. 
 
 
 
36) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
 

Líquido combustível é todo aquele que possui ponto de fulgor igual ou superior a 70 oC e inferior 
a... 

 

A(  ) 100 oC. 

B(  ) 125,3 oC. 

C(  )   80,5 oC. 

D(  )   93,3 oC. 

E(  )   75 oC. 
 
 
 
37) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
 

Líquido inflamável é todo aquele que possui ponto de fulgor inferior a 70 oC e pressão de vapor 
que não exceda 2,8 kg/cm2 absoluta a... 

 

A(  ) 33,3 oC. 

B(  ) 37,7 oC. 

C(  ) 55,5 oC. 

D(  ) 46,6 oC. 

E(  ) 23,3 oC. 
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38) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa abaixo. 
 

Segundo a Norma Regulamentadora (NR) 17, “trabalhador jovem” designa todo trabalhador com 
idade inferior a 18 anos e maior de...  

 

A(  ) 16 anos. 

B(  ) 17 anos. 

C(  ) 11 anos. 

D(  )   9 anos. 

E(  ) 14 anos. 

 
 
39) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo, conforme estabelece a 

Norma Regulamentadora (NR) 17. 
 

“Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de 
cargas, o peso máximo destas cargas _________________________________ admitido para os 
homens para não comprometer sua saúde ou sua segurança.” 

 
A(  ) deverá ser nitidamente inferior àquele 

B(  ) poderá ser igual àquele 

C(  ) poderá ser maior que aquele 

D(  ) deverá ter valor máximo igual a um terço daquele 

E(  ) deverá ter valor máximo igual à metade daquele 
 
 
 
40) Assinale  a  alternativa  que  preenche  CORRETAMENTE  a  lacuna  abaixo,  fundamentada na 

Norma Regulamentadora (NR) 17. 
 

“Em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, _________________, geral 
ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.” 

 
A(  ) somente natural 

B(  ) sempre artificial 

C(  ) sempre artificial com ofuscamento 

D(  ) natural e artificial 

E(  ) sempre artificial difusa 
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