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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

“5.11.1. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões, tendo direito a apenas levar o 
gabarito anotado na parte especificamente destinada a esse fim na capa da prova, sendo destacada 
e entregue no momento da saída pelo fiscal de sala”. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR DE 

LABORATÓRIO 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 11 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

1. Tá na moda um tal i-meio  

2. Cruzando de norte a sul  

3. Que que é isso, minha gente!  

4. Por baixo do céu azul!  

5. Tem visagem no correio. 

6. Olho agora mais profundo  

7. Pela tela vejo letras  

8. Do outro lado do mundo. 

 

9. Pois um noviço internauta  

10. Tentou mandar u'a mensagem  

11. [Esta eu nunca entendi]  

12. O troço vira miragem  

13. Nem com lupa vejo o alvo.  

14. Olho agora mais profundo  

15. Pra saber que as letras foram  

16. Pro outro lado do mundo. 

 

17. Cheguei brabo na internet  

18. [Não me deram o manual]  

19. Pra mexer com um tal de saite  

20. Entrando por um Portal.  

21. Navegação cancelada  

22. Tomei a porta do fundo  

23. Notícia do meu i-meio  

24. Ninguém viu por este mundo. 

 

25. Clique aqui, clique acolá  

26. De olho no monitor  

27. Viagem conectada  

28. [Rede de computador]  

29. Assumo agora o controle  

30. Decolando em um segundo  

31. Com escala programada  

32. Em toda parte do mundo. 
 

SILVA FILHO, Almir Alves da. Intrnauta noviço.  
 

 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA 

CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

01) Marque a informação que NÃO pode ser 

comprovada no texto. 

 

(A) O uso da internet pressupõe algum 

conhecimento prévio para saber navegar.  

(B) A internet permite que os internautas viagem 

para qualquer parte do mundo com rapidez sem 

igual.  

(C) O correio eletrônico, além de facilitar o envio e a 

recepção de mensagens, é o mais 

descomplicado e rápido meio de comunicação 

para qualquer pessoa. 

(D) As imagens mostradas no monitor ou até o 

sumiço de uma mensagem despertam nos 

principiantes, sobretudo, as mais variadas e 

estranhas sensações. 

 

02) No texto, o comportamento do enunciador do 

discurso é revelador de: 

 

(A) mudança de um estado de resistência ao novo 

para um estágio de adesão. 

(B) indisponibilidade de meios para a realização de 

um desejo. 

(C) incapacidade de gerenciar um problema de 

difícil solução. 

(D) ausência de motivação para transpor obstáculos. 

 

03) Os versos que apresentam, respectivamente, as 

ideias de tempo, intensidade, modo e lugar 

estão transcritos na alternativa: 

 

(A) “Tá na moda um tal i-meio/Cruzando de norte a 

sul/Que que é isso, minha gente!" (v. 1-3). 

(B) "Olho agora mais profundo/Pra saber que as 

letras foram /Pro outro lado do mundo." (v. 14-

16). 

(C) "Cheguei brabo na internet / [Não me deram o 

manual] / Pra mexer com um tal de 

saite/Entrando por um Portal." (v. 17-20). 

(D) "Navegação cancelada /Tomei a porta do fundo 

/Notícia do meu i-meio/Ninguém viu por este 

mundo." (v. 21-24). 

 

 

04) Sobre os recursos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) "Pela tela" (v. 7) denota causa. 

(B) "noviço" (v. 9) conota inexperiência. 

(C) "Clique" (v. 25), nas duas ocorrências, 

expressa súplica. 

(D) “Viagem” (v.27) é um termo usado no sentido 

literal. 

 

05) Do ponto de vista da norma padrão, uma das 

frases NÃO está de acordo com a norma 

gramatical de uso correto da língua: 

 

(A) “Decolando em um segundo” (v.30). 

(B) “Ninguém viu por este mundo” (v.24). 

(C) “Assumo agora o controle” (v.29). 

(D) “Tem visagem no correio” (v.5). 

 

06) No primeiro verso, ocorre a frase “Tá na moda 

um tal i-meio”. Sobre a expressão “Tá”, quanto 

às leis fonéticas, pode-se afirmar: 

 

(A) Ocorre variação fonética, ocasionada pela lei 

do menor esforço, tendência em que o falante 

promove a subtração de fonema em uma 

palavra. 

(B) Observa-se a lei da permanência da 

consoante inicial. A consoante inicial da 

palavra da língua em uso permanece igual a 

consoante inicial do vocábulo de origem. 

(C) Verifica-se a substituição de um fonema por 

outro, através de um fenômeno denominado 

sonorização. 

(D) Percebe-se que, no processo de variação, 

ocorreu a fusão de dois fonemas vocálicos 

iguais.   

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre o termo transcrito e o que denota é: 

 

(A) “Pois” (v.9) - conclusão. 

(B) “nem”  (v.13) - concessão 

(C) “Mais” (v.14) - oposição. 

(D) “Pela” (v.7) - modo 
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08) A palavra que, com a mudança de timbre da 

vogal, pode provocar a mudança de classe 

gramatical está na alternativa: 

 

(A) “moda” (v.1). 

(B) “troço” (v.12). 

(C) “Olho” (v.14). 

(D) “toda” (v.32). 

 

09) Na oração “O troço vira miragem” (v.12), a 

palavra “miragem”: 

 

(A) Completa o sentido do verbo. 

(B) É termo paciente da ação nominal. 

(C) Tem valor adverbial. 

(D) É modificador do nome. 

 

10) Marque a alternativa que apresenta ditongo 

decrescente, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

(A) “Visagem” (v.5) - “manual” (.18) - “segundo” 

(v.30). 

(B) “céu” (v.4) - “Cheguei” (v.17) - “Viagem” 

(v.27). 

(C) “que” (v.3) - “saite” (v.19) - “foram” (v.15). 

(D) “Tentou” (v.10) - “Ninguém” (v.24) - “mexer” 

(v.19).  

 

11) Do ponto de vista formal, o poema apresenta: 

 

(A) Valorização excessiva da gíria. 

(B) Uso de linguagem popular. 

(C) Sequência de imagens livres da lógica de 

causa e efeito. 

(D) Criação de neologismos. 
 

 

AS QUESTÕES 12 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Razão de ser 

 

1. Escrevo. E pronto. 

2. Escrevo porque preciso, 

3. preciso porque estou tonto. 

4. Ninguém tem nada com isso. 

5. escrevo porque amanhece, 

6. E as estrelas lá no céu 

7. lembram letras de papel, 

8. quando o poema me anoitece. 

9. A aranha tece teias. 

10. O peixe beija e morde o que vê. 

11. Eu escrevo apenas. 

12. Tem que ter por quê? 

 
LEMINSI, Paulo. In: Melhores poemas. Seleção de Fred Goes, 

Álvaro Martins. 4. Ed. São Paulo: Global, p.133. 
 

 

12) O poema enfoca 

 
(A) a responsabilidade social do artista. 
(B) o poeta como porta-voz do seu tempo. 
(C) as implicações estética da obra de arte. 
(D) a arte como uma forma de expressão 

desprovida de caráter utilitário. 

13) No penúltimo verso, o poeta usa a palavra 
“apenas”, que tem equivalência com a ideia 
antes declarada pelo termo: 

 

(A) “E pronto” (v.1). 
(B) “preciso” (v.2). 
(C) “isso” (V.4). 
(D) “céu” (v.6). 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o

 d
e 

A
ss

is
 

CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

6 

14) Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar: 
 
(A) “tonto” (v.3) conota sensibilidade estimulada. 
(B) “estrelas” (v.6) expressam ânsia de 

espiritualidade. 
(C) “anoitece” (v.8) equivale à morte no plano 

material. 
(D) “teias” (v.9) sugere o labirinto do mundo. 
 
15) Na expressão “Tem que ter” (v.12), o vocábulo 

“que” tem equivalência morfológica com a 
palavra da alternativa: 

 
(A) “que” (v.10). 
(B) “E” (v.1). 
(C) “de” (v.7). 
(D) “porque” (v.2). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

16) Com relação ao Microsoft Internet Explorer 
analise os itens abaixo: 

 
I- A opção Bloqueador de Pop-ups está localizado 

na guia Exibir. 
II- O comando Ctrl+K para o carregamento atual da 

página. 
III- A opção Tamanho do Texto está localizado na 

guia Editar. 
 
(A) Os itens I e II são verdadeiros. 
(B) Os itens II e III são verdadeiros. 
(C) Os itens I e III são verdadeiros. 
(D) Todos os itens são falsos. 
 
17) Observe a imagem do arquivo criado em uma 

pasta no Sistema Operacional Microsoft 
Windows 8 (Configuração padrão – idioma 
português Brasil). 
 
 

 
Considerando que este arquivo esteja selecionado, o 
procedimento para excluí-lo de forma não 
permanente, é pressionar a(s) tecla(s): 
 
(A) Ctrl+Delete. 
(B) Delete. 
(C) Shift+Delete. 
(D) Alt+Delete. 
 

18) Com relação à nomenclatura de arquivos no 

Windows, analise os itens abaixo: 

 

I- No Sistema Operacional Windows 8, os nomes 

podem conter até 286 caracteres. 

II- Ao nomear um arquivo no Windows 8, 

podemos utilizar os caracteres ( , - . 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

19) Com relação aos atalhos de teclado gerais no 

Windows 10 julgue os itens abaixo: 

 

I- Ao pressionar a tecla F4 o sistema irá 

procurar um arquivo ou uma pasta no 

Explorador de Arquivos.  

II- Ao pressionar a tecla F10 o sistema ativa a 

barra de menus no aplicativo ativo. 

III- Ao pressionar a tecla Alt+Enter irá exibir as 

propriedades do item selecionado. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

20) Com relação aos programas do ambiente 

Microsoft Office 2010 (formato padrão sem 

alterações) analise os itens abaixo: 

 

I- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Word é .DOC 

II- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Excel é .XLS 

III- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

PowerPoint é .PPT 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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21) O protetor ocular deve ser utilizado: 

 

(A) Nos procedimentos de limpeza e desinfecção de 

superfícies quando houver risco de 

contaminação por secreções, aerossóis e 

produtos químicos. 

(B) Contra o contato com fluidos orgânicos e contra 

umidade gerada pelo aerossol e respingos 

provenientes dos procedimentos de limpeza e 

desinfecção de artigos e superfícies, e de 

acidente térmico, mecânico e químico. 

(C) Para as atividades de lavagem em geral. 

(D) Para a proteção das mãos, sendo usadas duas 

colorações. 

 

22) O local destinado ao decaimento de rejeitos 

radioativos deve: 

 

I. Ser constituído de compartimentos que 

possibilitem a segregação dos rejeitos por grupo 

de radionuclídeos com meia-vida física próxima 

e por estado físico. 

II. Possuir blindagem adequada. 

III. Ser localizado em área de acesso controlado. 

IV. Ser sinalizado. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

23) Os agentes biológicos são classificados em: 

 

I. Classe de risco 1: baixo risco individual para o 
trabalhador e para a coletividade, com baixa 
probabilidade de causar doença ao ser humano. 

II. Classe de risco 4: risco individual elevado para o 
trabalhador e com probabilidade elevada de 
disseminação para a coletividade. Apresenta 
grande poder de transmissibilidade de um 
indivíduo a outro. Podem causar doenças graves 
ao ser humano, para as quais não existem meios 
eficazes de profilaxia ou tratamento. 

 

 
 
 
 
 

III. Classe de risco 2: risco individual moderado 
para o trabalhador e com baixa probabilidade 
de disseminação para a coletividade. Podem 
causar doenças ao ser humano, para as quais 
existem meios eficazes de profilaxia ou 
tratamento. 

IV. Classe de risco 3: risco individual elevado para 
o trabalhador e com probabilidade de 
disseminação para a coletividade. Podem 
causar doenças e infecções graves ao ser 
humano, para as quais nem sempre existem 
meios eficazes de profilaxia ou tratamento. 

 

É certo o que se indica em: 
 
(A) II 
(B) I, II, III e IV 
(C) I, II e III 
(D) III e IV 
 
24) O tecido nervoso: 

 

(A) Trata-se de um tecido especializado em 
preenchimento, apoio, sustentação, reserva 
energética e proteção. 

(B) Realiza a transmissão de impulsos nervosos, 
comunicando o meio interno com o ambiente 
externo. 

(C) Realiza todos os movimentos do corpo, como 
o peristaltismo intestinal que mobiliza o bolo 
fecal, quanto os movimentos das pernas 
quando caminhamos. 

(D) Tem como função principal é o revestimento 
da superfície externa de órgãos como a pele, 
ou revestimento interno de vísceras ou 
cavidades do corpo, além de secreção 
glandular. 

 
25) Acerca do tecido epitelial de revestimento, 

marque a opção ERRADA. 
 

(A) Apresenta diversas funções, dependendo do 
local em que ocorrem 

(B) A epiderme tem como principais funções a 
proteção contra choques mecânicos e agentes 
patogênicos e contra a perda excessiva de 
água. 

(C) O epitélio que reveste o tubo digestório não 
tem importante função na absorção de 
alimento e reabsorção de água. 

(D) No sistema respiratório, ao nível dos alvéolos 
pulmonares, o epitélio encarrega-se das 
trocas gasosas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES 21 A 40 
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26)  “É constituída por tecido epitelial e tecido 

conjuntivo que reveste externamente o coração 

(pericárdio), os pulmões (pleura) e o intestino 

(peritônio).” 

 

O enunciado acima se refere a: 

 

(A) Mucosa. 

(B) Serosa. 

(C) Pele. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

27) Quanto ao local onde a secreção é lançada, as 

glândulas podem ser classificadas como: 

 

I. Glândulas exócrinas - as glândulas não possuem 

ductos e sua secreção ganha a corrente 

sanguínea, onde será distribuída para todo o 

corpo. 

II. Glândula endócrina - são aquelas que lançam suas 

secreções em cavidades ou superfícies do corpo 

através de canais ou dutos. 

III. Glândulas mistas - são aquelas que possuem 

funções endócrinas e exócrinas. 

 

É correto o que se indica em: 

 

(A) I, II e III 

(B) III 

(C) I e II 

(D) I 

 

28) São funções básicas do tecido conjuntivo frouxo: 

 

I. Cicatrização de tecidos lesados. 

II. Envolvimento de nervos e vasos sanguíneos e 

linfáticos. 

III. Suporte e nutrição dos epitélios. 

IV. Preenchimento de espaços entre os órgãos 

viscerais. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

29)  “É um tipo especial de tecido conjuntivo que 

se caracteriza pela presença de células 

especializadas em armazenar lipídios, 

conhecidas como adipócitos”. 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

 

(A) Tecido alongado. 

(B) Tecido linear. 

(C) Tecido adiposo.  

(D) Tecido revertido. 

 

30) Para o exame de dosagem de Prolactina exige-

se: 

 

I. Jejum alimentar de 8 horas. 

II. Não descansar antes da coleta. 

III. Fazer exercício físico intenso um dia antes da 

coleta de sangue. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I 

(C) I, II e III 

(D) I e III 

 

31)  O (a) _________________________ é o processo de 

levantamento, avaliação, e comunicação dos 

riscos, considerando o ambiente e os 

processos de trabalho, a fim de implementar 

ações destinadas à prevenção, controle, 

redução ou eliminação dos mesmos. 
 

Marque a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna acima. 

 

(A) Contenção. 

(B) Classe de risco. 

(C) Análise de risco. 

(D) Risco ocupacional. 
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32)  O risco químico: 

 

(A) Está associado ao manuseio ou contato com 

materiais biológicos e/ou animais infectados 

com agentes biológicos que possuam a 

capacidade de produzir efeitos nocivos sobre os 

seres humanos, animais e meio ambiente. 

(B) Está relacionado às diversas formas de energia, 

como pressões anormais, temperaturas 

extremas, ruído, vibrações, radiações ionizantes 

(Raio X, Iodo 125, Carbono 14), ultrasom, 

radiações não ionizantes (luz Infra-vermelha, luz 

Ultravioleta, laser, microondas), a que podem 

estar expostos os trabalhadores. 

(C) Refere-se à exposição a agentes ou substâncias 

químicas na forma líquida, gasosa ou como 

partículas e poeiras minerais e vegetais, 

presentes nos ambientes ou processos de 

trabalho, que possam penetrar no organismo 

pela via respiratória, ou possam ter contato ou 

ser absorvidos pelo organismo através da pele 

ou por ingestão, como solventes, medicamentos, 

produtos químicos utilizados para limpeza e 

desinfecção, corantes, entre outros. 

(D) É qualquer fator que possa interferir nas 

características psicofisiológicas do trabalhador, 

causando desconforto ou afetando sua saúde. 

 

33) São cuidados que devem ser tomados no 

laboratório: 

 

I. Sobrecarregar fichários e não deixar gavetas 

abertas em área de circulação. 

II. Colocar os objetos mais pesados em prateleiras 

mais baixas. 

III. Cuidar no levantamento e transporte de pesos, 

para não sofrer lesões osteomusculares. 

IV. Utilizar escada para acessar prateleiras mais altas. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e IV 

(B) II, III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II e III 

34) Em relação às instalações laboratoriais, 

assinale a opção correta. 

 

(A) Os laboratórios devem ter portas para o 

controle de acesso. 

(B) O laboratório deve ser organizado de modo a 

permitir a fácil limpeza. 

(C) Cada laboratório deve possuir uma pia para 

lavagem das mãos. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas. 

 

35) Sobre os aspectos gerais relacionados ao 

conceito de Biossegurança e sua importância 

para os serviços de saúde, marque a opção 

ERRADA. 

 

(A) Laboratórios de saúde são ambientes 

complexos e dinâmicos que necessitam 

adaptar-se rapidamente às necessidades e 

pressões sempre crescentes de saúde pública. 

(B) Os desafios que se apresentam, como as 

doenças emergentes ou re-emergentes, as 

questões ambientais ou mesmo o 

bioterrorismo, impõem a constante 

reavaliação das prioridades do laboratório. 

(C) A Biossegurança, que constitui uma área de 

conhecimento relativamente nova, é um 

campo que cresce em importância e 

abrangência, sendo as suas normas e 

recomendações cada vez mais difundidas 

internacionalmente. 

(D) A educação e a informação do trabalhador 

sobre os fatores decorrentes ou presentes 

no trabalho que podem ter impacto sobre a 

sua saúde e segurança, não são 

fundamentais para que a sua participação 

seja efetiva e resulte em mudanças de 

comportamento que possam evitar a 

exposição desnecessária ao risco. 
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36) Observe os itens a seguir relacionados ao 

Equipamento de Proteção Individual – EPI. 

 

I. O EPI será obrigatório somente se o Equipamento 

de Proteção Coletiva - EPC não atenuar os riscos 

completamente ou se oferecer proteção 

parcialmente. 

II. 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. 

III. O uso deste tipo de equipamento só deverá ser 

feito quando não for possível tomar medidas que 

permitam eliminar os riscos do ambiente em que 

se desenvolve a atividade, ou seja, quando as 

medidas de proteção coletiva não forem viáveis, 

eficientes e suficientes para a atenuação dos 

riscos e não oferecerem completa proteção 

contra os riscos de acidentes do trabalho e/ou de 

doenças profissionais e do trabalho. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II e III 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

37) A empresa é obrigada a fornecer aos 

empregados, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 

 

I. Para atender a situações de emergência. 

II. Enquanto as medidas de proteção coletiva 

estiverem sendo implantadas. 

III. Sempre que as medidas de ordem geral ofereçam 

completa proteção contra os riscos de acidentes 

do trabalho ou de doenças profissionais e do 

trabalho. 

 

É FALSO o que se aduz em: 

 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) III 

(D) II 

38) Os tipos de EPI´s utilizados podem variar 

dependendo do tipo de atividade ou de riscos 

que poderão ameaçar a segurança e a saúde 

do trabalhador e da parte do corpo que se 

pretende proteger, tais como: 

 

I. Proteção de mãos e braços: luvas e mangotes. 

II. Proteção de pernas e pés: sapatos, botas e 

botinas. 

III. Proteção contra quedas: cintos de segurança e 

cinturões. 

IV. Proteção auditiva: abafadores de ruídos ou 

protetores auriculares. 

A quantidade itens corretos é: 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

39) Dentre as atribuições exigidas pela NR-6, cabe 

ao empregador as seguintes obrigações, 

SALVO: 

 

(A) Fornecer ao trabalhador somente o 

equipamento aprovado pelo órgão, nacional 

competente em matéria de segurança e saúde 

no trabalho. 

(B) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada 

atividade. 

(C) Exigir seu uso. 

(D) Responsabilizar-se pela guarda e 

conservação. 

 

40)  São exemplos de EPI utilizados para proteção 

respiratória: 

 

I. Máscaras  

II. Filtro. 

III. Luvas. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I, II e III 

(B) II 

(C) I e II 

(D) I 

 




