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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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.
04- 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.
05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PRENDE-SE MUITO. E MAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Henry Louis Mencken escreveu uma das mais irônicas frases já produzidas pela humanidade:
"todo problema envolvendo o ser humano tem uma solução simples, clara e... equivocada". Veste feito
luva a questão do sistema penitenciário brasileiro: soluções que ao longo do tempo pareciam claras e
simples revelam-se agora completamente desastradas. Há cerca de quatro anos o signatário escreveu
que passaríamos a Rússia em número de pessoas presas se teimássemos na metodologia que divorcia a
cadeia da sociedade e separa a política penitenciária da política de segurança pública. Mais: a
condenação vem funcionando como vingança e ignora-se a necessidade de tratamento psicológico e
muitas vezes psiquiátrico da maioria dos trancafiados.
Vergonhosamente ultrapassamos a Rússia e já somos o terceiro país com maior número de
encarcerados (atrás da China e dos EUA).
O Brasil tem hoje 726,7 mil prisioneiros, o dobro em relação a uma década atrás. A
população carcerária feminina aumentou oito vezes em 17 anos e engloba 40 mil mulheres.
Mais grave: 40% do total dos institucionalizados são presos provisórios, detentos que ainda
nem foram julgados. Eis o equívoco de não unir a política de segurança à política penitenciária. Esses
40% se tornam facilmente soldados das facções criminosas, culpados ou inocentes que sejam, porque
precisam ceder ao crime organizado para sobreviverem nas cadeias. Vamos imaginar que 20%
recebam absolvição. Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na marginalidade porque já estão
cooptados pelas facções. É um absurdo um país manter cerca de 290 mil presos provisórios. Isso
responde a perplexidade de Benjamin Lessing, quando ele escreve: "me surpreende no Brasil a
facilidade com que as facções controlam a criminalidade nas ruas a partir da prisão. Isso ocorre porque
existe encarceramento em massa".
Vamos, agora, ao tratamento psicológico e psiquiátrico. Não estou, em hipótese alguma,
criminalizando enfermidades mentais - pelo contrário, o enfermo mental é geralmente vítima da
violência e não o seu promotor. Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários apresentam
desordens psíquicas que carecem de tratamento - haja vista a compulsão da dependência química.
Equivocadamente, nosso sistema só considera que alguém precisa de tratamento quando o indivíduo
não é capaz de entender o seu ato criminoso. É um erro. Muitos presos, que sabem o que fazem,
também portam transtornos. O ministro do STF Alexandre de Moraes resume com exatidão: "no Brasil
prende-se muito mas prende-se mal". Vindo a crítica de um dos mais conceituados constitucionalistas
do País, parece óbvio que tal situação tem de ser revertida. Imediatamente. Não quero daqui a quatro
anos estar escrevendo que ultrapassamos a China. Mas acho que estarei.
CANÇADA, Elvira. “Prende-se muito. E mal”. In: ISTOÉ, ano 40, n.2505, p.28/29, 20 de dez 2017.
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01) O texto evidencia a necessidade de
A) Mudanças estruturais no setor investigativo da polícia.
B) Investimento significativo na construção de presídios
para atender à demanda de presos provisórios.
C) Contenção da violência no interior dos presídios.
D) Corrigir as distorções do sistema prisional resultantes da
ausência de interação de política de segurança com a
política penitenciária.

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é correto
afirmar
A) “ignora-se” (L.7) é uma forma verbal que se apresenta
na voz passiva e sua transposição para ativa implica a
observância

da

correlação

modo-temporal

para

preservar o sentido original do contexto, devendo
apenas haver a modificação para a terceira pessoa do
plural.

02) Da fala do ministro do STF Alexandre de Moraes, no
último parágrafo do texto, com respaldo nas
informações expressas no texto, descarta-se a ideia de
que
A) Nem todo infrator coloca em risco a paz social.
B) Existe um esforço conjunto e ações articuladas entre os
diversos níveis de governo e a sociedade.
C) A inadequação de algumas decisões judiciais, o elevado
índice de reincidência, a permanente falta de vagas, as
rebeliões que se sucedem, enfim, todos os
complicadores que colocam o sistema prisional no
centro da segurança pública demonstram a premente
necessidade da sua revisão.
D) Os experimentos desenvolvidos no Brasil muito pouco
ou em nada contribuíram para conter e reverter a
tendência de crescimento do crime. A questão está nas
ações isoladas e desconexas e na complexidade da
segurança pública, que precisa ser entendida
integralmente para que suas ações sejam estruturantes.
03) A autora, através de seu posicionamento diante dos
fatos, revela-se

B) “promotor” (L.24) refere-se a vítima.
C)

Os vocábulos “o”, em “o ser humano” (L.2), e “o” em
“o que fazem” (L.27) possuem o mesmo valor
morfológico.

D) A expressão “a questão do sistema penitenciário
brasileiro” (L.3) exerce função sintática de objeto
direto.
06) No texto, a expressão
A) “porém” (L.24) indica alternância.
B) “pelo contrário” (L.23) exprime uma retificação.
C) “para” (L.16) indica consequência.
D) “feito” (L.2) expressa comparação.
07) Nas comunicações oficiais, empregam-se formas de
tratamento específicas, como é o caso da que se deve
usar para o ministro do STF Alexandre de Moraes, caso
o interlocutor fizesse referência a ele em comunicação

A)
B)
C)
D)

Conformista
Presunçosa
Pessimista
Polêmica.

04) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em

com outro interlocutor, cuja forma adequada está
indicada em
A) Vossa Excelência.
B) Sua Excelência.
C) Vossa Magnificência.
D) Sua Eminência.

A) “Veste feito luva...” (L.2/3) é uma expressão que está
usada em seu sentido literal.
B) “como” (L.7) pode ser substituída por conforme, sem
comprometimento do sentido da frase.
C) “alguma” (L.22) se colocada antes do termo com o qual
se relaciona altera o sentido da frase.
D) “se” (L.5) indica reflexibilidade.

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

08) Os termos “já“ (L.17) e “porém“ (L.24) expressam,
respectivamente, a ideia de
A) Tempo e ressalva
B) Explicação e adição
C) Conclusão e adversidade.
D) Tempo e conclusão.
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09) Uma das alternativas apresenta oração cujo verbo pode
ficar no singular ou plural facultativamente.
A) “revelam-se agora completamente desastradas.” (L.4).
B) “o enfermo mental é geralmente vítima da violência”
(L.23/24).
C) “a

grande

14) A alternativa cuja frase em negrito mantém o mesmo
significado da original é
A) “...soluções que ao longo do tempo pareciam claras e
simples revelam-se agora completamente desastradas.”
(L.3/4)

maioria

dos

presidiários

apresentam

desordens psíquicas” (L.24/25).
D) “Esses 40% se tornam facilmente soldados das facções
criminosas” (L.14/15).
10) Exerce a mesma função sintática de “...de entender o
seu ato criminoso” (L.27) a expressão
A) “de pessoas presas” (L.5).
B) “de tratamento” (L.26).
C) “das facções criminosas” (L.15).
D) “de tratamento psicológico” (L.7).
11) A oração “que (...) pareciam claras” (L.3) possui o
mesmo valor morfossintático que a indicada na
alternativa
A) “que tal situação tem de ser revertida.” (L.30).
B) “que passaríamos a Rússia em número de pessoas
presas” (L.5).
C) “que alguém precisa de tratamento” (L.26).
D) “que fazem” (L.27).
12) Exprime a ideia de exclusão a palavra
A) “só” (L.26).
B) “Não” (L.22).
C) “Mais” (L.6).
D) “tal” (L.30).
13) O fragmento que apresenta uma oração com função
adjetiva é
A) “que ainda nem foram julgados.” (L.13/14).
B) “que sejam” (L.15).

Soluções que pareciam claras e simples foram se
revelando ao longo do tempo completamente
desastradas.
B) “Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na
marginalidade porque já estão cooptados pelas facções.”
(L.17/18).
Como já estão cooptados pelas facções criminosas,
iniciarão a carreira na criminalidade, quando saírem
da audiência.
C) “Esses 40% se tornam facilmente soldados das facções
criminosas,

culpados

ou

inocentes

que

sejam,”

(L.14/15).
Caso sejam culpados ou inocentes esses 40%, se
tornarão facilmente soldados das facções criminosas.
D) “Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários
apresentam desordens psíquicas que carecem de
tratamento - haja vista a compulsão da dependência
química.” (L.24/25).
Considerando-se, então, as desordens psíquicas
apresentadas pela grande maioria, a compulsão da
dependência química carece de tratamento.
15) A ação expressa pela forma verbal transcrita à esquerda
está corretamente indicada em
A) “portam” (L.28) – prevista para o futuro.
B) “estou” (L.22) – em curso no passado.
C) “divorcia “ (L.5) – contínua no presente.
D) “ultrapassamos” (L.9) – habitual no presente.

C) “que as facções controlam a criminalidade nas ruas a
partir da prisão” (L.20).
D) “que a grande maioria dos presidiários apresentam
desordens psíquicas” (L. 24/25).

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Página | 5

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo:
O Hardware constitui tudo aquilo que é intangível, ou
seja, toda a parte física do computador.
II- O Software constitui tudo aquilo que é tangível, ou seja,
toda a parte lógica do computador.
III- O Peopleware são todas os usuários do sistema sejam
eles pessoas comuns, ou profissionais da área.

QUESTÕES DE 16 A 20
São características dos itens I e II respectivamente os
protocolos:

I-

A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas o item III está correto.
C) Todos os itens estão corretos.
D) Todos os itens estão incorretos.
17) Analise os itens abaixo sobre a realização de cópias de
segurança:
 A vantagem desse tipo de técnica de backup é que para
restaurar só é necessário o último backup completo e o
período anterior ao sinistro.
 A desvantagem desse método é que todos os dias será
feito backup de dados que já haviam sido copiados
anteriormente, dessa forma há desperdício de recursos
da rede.
 Essa técnica é acumulativa.
O tipo de Backup comentado nos itens acima é:
A)
B)
C)
D)

Backup de Cópia.
Backup Incremental.
Backup Diferencial.
Backup Diário.

18) Julgue os itens abaixo sobre as ferramentas do correio
eletrônico:
I-

É o responsável por permitir o recebimento de
mensagens de e-mail. Permite que uma mesma
mensagem possa ser acessada pelo usuário em máquinas
diferentes.

II-

A) SMTP e IMAP.
B) POP e IMAP.
C) IMAP e POP.
D) IMAP e SMTP.
19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de proteção e
segurança da informação:
I.

Os Spywares são programas espiões que armazenam
dados e hábitos de navegação do usuário para repassálos a terceiros, sem, obviamente, o conhecimento do
usuário
II. Os Adware são programas que buscam vulnerabilidades
na rede. Podem ser usados para invasões ou para que as
vulnerabilidades, ao serem descobertas, possam ser
corrigidas.
III. Os Hijackers criptografam o conteúdo de um disco
(total ou parcial) e os responsáveis pelo ataque exigem
pagamento de resgate para devolver o acesso as
informações.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

20) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Microsoft Word 2013, Português na sua forma padrão:

I
II
A)
B)
C)
D)

Oferece recursos para formatação de recuos, está
localizado na régua.
Representa o alinhamento da tabulação.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

É formado por duas partes: Cabeçalho (contêm
informações necessárias para a transferência das
mensagens) e o Corpo (mensagem propriamente dita).
Responsável pelo envio de mensagens de correio
eletrônico (e-mail) da máquina do usuário para o
servidor de e-mail.

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Não é considerado acidente de trabalho, o acidente
sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho,
em consequência de:
A) Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por
terceiro ou companheiro de trabalho.
B) Ato de agressão ocorrido no ambiente de trabalho
relacionado a motivos pessoais.
C) O ato de pessoa privada do uso da razão.
D) A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por
motivo de disputa relacionada com o trabalho.
22) Verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras e em
seguida assinale a alternativa CORRETA:
I. Doença profissional é aquela adquirida ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é
realizado e que com ele se relacione diretamente, desde
que constante na relação elaborada pela Previdência
Social (ou de doença comprovadamente relacionada ao
trabalho executado).
II. Doença do trabalho é aquela produzida ou desencadeada
pelo exercício do trabalho, peculiar à determinada
atividade e constante da relação elaborada pela
Previdência Social.
III. A doença endêmica adquirida por segurados habitantes de
região em que ela se envolve, salvo comprovação de que
resultou de exposição ou contato direto determinado pela
natureza do trabalho, não é considerada como doença do
trabalho.
A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
B) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
C) Somente a afirmação III é verdadeira.
D) As afirmações I, II e III são falsas
23) As doenças profissionais decorrem da exposição dos
trabalhadores a agentes físicos, químicos, ergonômicos
e biológicos. Assinale a alternativa abaixo que
caracteriza a Bissinose:
A) É uma doença causada pela inalação de partículas de
ferro.
B) É uma doença causada pela intoxicação com chumbo.
C) É uma doença causada resultante do trabalho com
amianto.
D) É o estreitamento das vias respiratórias causado pela
aspiração de partículas de algodão.

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Um determinado trabalhador nas suas atividades
profissionais em uma indústria siderúrgica foi
diagnosticado com uma Perda Auditiva Induzida pelo
Ruído, provocada pela exposição prolongada a ruído
acima do permitido. A doença adquirida por esse
trabalhador é classificada como:
A)
B)
C)
D)

Doença Profissional
Acidente Típico
Doença do Trabalho
Incidente

25) Fazem parte das atribuições do Técnico de Segurança
do Trabalho, EXCETO:
A) Auxiliar no ministrar medicamentos, aplicar e conservar
vacinas, e fazer curativos.
B) Manter contato junto aos serviços médicos e social da
instituição para o atendimento necessário aos
acidentados.
C) Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e
demais equipamentos de proteção.
D) Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e
qualidade de vida.
26) As estatísticas de acidentes de trabalho são elaboradas
para controlar e analisar o que acontece em relação aos
acidentes de trabalho e para estudar a prevenção,
esclarecer e estimular as ações prevencionistas. Sobre a
Taxa de Gravidade (TG) NÃO é correto afirmar que:
A) No cálculo da TG, quando se computa os dias
debitados, não se computa os dias perdidos daquele
mesmo acidente.
B) Indica o número de acidentes com afastamento que
podem ocorrer em cada milhão de horas/homens
trabalhadas.
C) A taxa de gravidade é expressa em números inteiros,
sem casas decimais.
D) O dia do acidente não é contabilizado.
27) Em uma empresa ocorreu, num mês, quatro acidentes
com afastamento, nos dias 3, 14, 17 e 20; os acidentados
retornaram ao serviço, respectivamente, nos dias 31, 24,
31 e 27. Do primeiro acidentado, resultou uma
incapacidade parcial e permanente que correspondem a
300 dias debitados. Sendo o total de horas/homens
trabalhadas igual a 250.000. O valor da Taxa de
Frequência (TF) é de:
A)
B)
C)
D)

1,312
13,12
16
1,6
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28) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
- tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da vida
e a promoção da saúde do trabalhador. Sobre a CIPA
podemos afirmar que:
A) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração
de um ano, sendo vedada a reeleição.
B) O empregador designará entre seus representantes o
vice-presidente da CIPA, e os representantes dos
empregados escolherão entre os titulares o Presidente.
C) O empregado que participa da CIPA tem garantia do
emprego a partir do registro da candidatura até o fim do
mandato, desde que não se enquadre em uma demissão
por justa causa.
D) A CIPA, se necessário, terá o número de representantes
reduzido, caso haja a redução do número de empregados
da empresa, mas não poderá ser desativada pelo
empregador, antes do término do mandato de seus
membros, exceto no caso de encerramento das
atividades do estabelecimento.
29) A inspeção de segurança nada mais é do que a procura
por situações de risco à saúde e à integridade física do
trabalhador, ou seja, são verificações realizadas para
encontrar riscos perceptíveis que estão em desacordo
com normas de segurança. Nas afirmações abaixo,
assinale (V) se for verdadeira e (F) se for falsa, e em
seguida marque a alternativa com a sequência
CORRETA:
( ) Inspeções gerais são as inspeções que se limitam apenas a
verificar as condições de segurança de determinadas
áreas, setores, atividades, equipamentos e ferramentas.
( ) Inspeções periódicas são feitas pela CIPA e/ou SESMT e
pelo setor de manutenção, a partir de prioridades
estabelecidas. Fazem parte dessa modalidade as
inspeções feitas pelos próprios trabalhadores em suas
máquinas e ferramentas. São inspeções sistemáticas que
diminuem os riscos, reduzindo, assim, os acidentes e
lesões.
( ) Onde não houver o SESMT é normal que a CIPA assuma
a responsabilidade pela coordenação das inspeções,
como determina a NR 05 em seu item 5.16.
( ) O sucesso de uma inspeção de segurança se deve
exclusivamente ao profissional da área de segurança.
A)
B)
C)
D)

( V ); ( F ); ( F ); ( V )
( F ); ( V ); ( F ); ( V )
( V ); ( F ); ( V ); ( F )
( F ); ( F ); ( V ); ( F )
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30) Sobre os benefícios previdenciário aos trabalhadores
que sofreram algum acidente de trabalho é CORRETO
afirmar que:
A) O Auxílio-acidente é benefício concedido aos
trabalhadores que, por doença ou acidente, forem
considerados pela perícia médica da Previdência Social
incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo
de serviço que lhes garanta o sustento.
B) O valor da aposentadoria por invalidez acidentária é de
100% do salário de benefício, mas se o trabalhador
necessitar de assistência permanente de outra pessoa,
atestada pela perícia médica, o valor da aposentadoria
será aumentado em 25% a partir da data do seu pedido.
C) O benefício concedido ao segurado que tenha
trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física é chamado de Auxílio-Doença
Acidentário.
D) Para concessão do auxílio-acidente é exigido o tempo
mínimo de contribuição de 15 anos, e o trabalhador
deve ter qualidade de segurado e comprovar a
impossibilidade de continuar desempenhando suas
atividades, por meio de exame da perícia médica da
Previdência Social.
31) Quando, por qualquer motivo, a prevenção falha, os
trabalhadores devem estar preparados para o combate ao
princípio de incêndio o mais rápido possível, pois
quanto mais tempo durar o incêndio, maiores serão as
consequências. Nas alternativas abaixo assinale a
afirmação que é verdadeira:
A) Incêndios da Classe “D” são incêndios em metais
pirofóricos como magnésio, sódio, titânio, lítio,
potássio, etc. Se houver contato de substâncias aplicadas
na extinção das classes anteriores com esses metais
aquecidos, ocorre explosões perigosas. São necessários
agentes extintores especiais como limalha de ferro
fundido, grafite ou areia seca.
B) Na ação de abafamento diminui-se a temperatura do
material incendiado a níveis inferiores ao do ponto de
fulgor ou de combustão dessa substância. A partir deste
instante, não haverá a emissão de vapores necessários
ao prosseguimento do fogo.
C) O pó químico seco comum (bicarbonato de sódio) atua
por resfriamento; no entanto é preferível a utilização do
C02 (dióxido de carbono) em locais abertos.
D) O processo de funcionamento dos extintores de incêndio
por inversão ocorre nos extintores de água pressurizada,
CO2 e Pó Químico Seco, sendo mais comum os de
gatilho.
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32) O programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá
incluir várias etapas. Assinale a alternativa que NÃO
está correta sobre essas etapas:
A) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e
controle.
B) Monitoramento da exposição aos riscos.
C) Sigilo dos dados.
D) Antecipação e reconhecimentos dos riscos.
33) A NR10 (Norma Regulamentadora 10) estabelece as
mínimas condições de trabalho a trabalhadores que
possam interagir com instalações elétricas e serviços
com eletricidade de alta tensão. Entre os parênteses
abaixo com as respectivas informações, indique a
sequência de procedimentos que devem ser obedecidos
para que sejam consideradas desenergizadas as
instalações elétricas liberadas para trabalho, e em
seguida assinale a alternativa CORRETA:
Sequência de Procedimentos:
( ) Constatação da ausência de tensão.
( ) Seccionamento.
( ) Instalação da sinalização de impedimento de
reenergização.
( ) Impedimento de reenergização.
( ) Proteção dos elementos energizados existentes na zona
controlada.
( ) Instalação de aterramento temporário com
equipotencialização dos condutores dos circuitos.
A)
B)
C)
D)

____________________ou

sua

operação com pressão de abertura superior à PMTA
(Pressão Máxima de Trabalho Permitida) é condição
que caracteriza risco grave e iminente de acidentes,
devendo levar à interdição do vaso de pressão.”
A) Chave de Intertravamento
B) Válvula de Segurança
C) Manômetro
D) Chave de Controle de Nível

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

C) Pequena atividade física geral (sedentarismo)
D) Estase sanguínea (diminuição do fluxo sanguíneo) nos
membros inferiores
36) Segundo

o

Anexo

–

II

Trabalho

em

Teleatendimento/Telemarketing da NR17, a utilização
de procedimentos de monitoramento por escuta e
gravação de ligações deve ocorrer somente:
A) Após 3 (três) meses de efetivo serviço.
B) Após consulta à SRTE da jurisdição onde ocorrerá o
trabalho.
C) Após a publicação de lei que autoriza tal
monitoramento.
D) Mediante convenção ou acordo coletivo.
37) Os

EPCs

(Equipamentos

de

Proteção

Coletiva)

obrigatórios para todo trabalho de soldagem são,
EXCETO:

C) Cortinas inactínicas

termo que completa corretamente o enunciado a seguir:
de

B) Lordose ou cifoses

B) Avental Raspa

34) Nas alternativas abaixo assinale aquela que contém o
ausência

A) Menor consumo de energia

A) Extintores de incêndio

( 1º ); ( 2º ); ( 6º ); ( 3º ); ( 5º ); ( 4º )
( 2º ); ( 1º ); ( 6º ); ( 3º ); ( 4º ); ( 5º )
( 3º ); ( 2º ); ( 4º ); ( 1º ); ( 6º ); ( 5º )
( 3º ); ( 1º ); ( 6º ); ( 2º ); ( 5º ); ( 4º )

“A

35) Sempre que o trabalho puder ser executado na posição
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou
adaptado para essa posição. São consideradas
desvantagens de se trabalhar sentado, com exceção de:

D) Sistemas de extração de gases
38) Conforme NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas
e Equipamentos, são considerados dispositivos de
segurança, EXCETO:
A) Proteções fixas e proteções móveis associadas a
dispositivos de intertravamento.
B) Sensores de segurança, válvulas ou blocos de segurança,
dispositivos de validação.
C) Sensores

de

segurança,

dispositivos

mecânicos,

dispositivos de validação e proteções fixas.
D) Comandos elétricos ou interfaces de segurança,
proteções fixas e proteções móveis.
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39) De acordo com o disposto na norma NR26 – Sinalização de Segurança, assinale a alternativa que que a afirmação não é
verdadeira:
A) Os trabalhadores devem receber treinamento para compreender a rotulagem preventiva do produto químico.
B) A rotulagem preventiva é um conjunto de elementos com informações escritas, impressas ou gráficas, relativas a um
produto químico, que deve ser afixada ou anexada à embalagem do produto ou mesmo impressa na embalagem.
C) No caso de mistura devem ser explicitados na ficha com dados de segurança o nome e a concentração, ou faixa de
concentração, das substâncias que tenham limite de exposição ocupacional estabelecidos.
D) A classificação de substâncias perigosas deve ser baseada em lista de classificação harmonizada sendo vedada a
classificação através da realização de ensaios.
40) Sobre as etapas históricas relativas à segurança do trabalho, relacione abaixo a coluna 1 com a coluna 2, e em seguida
marque a alternativa com a sequência CORRETA:

COLUNA 1

COLUNA 2

( ) Portaria nº 3.214/78

( ) Criação das Normas Regulamentadoras (NR).

( ) Lei nº 6.514/77

( ) Criação da FUNDACENTRO.

( ) Lei nº 5.161/66

( ) Criação da CIPA.

( ) Decreto-lei nº 7.036/44

( ) Decreto-lei nº 5.452/43

(

) Altera a CLT criando capítulo referente à segurança e
medicina do trabalho.

( ) Criação da CLT com capítulo dedicado à higiene e segurança
do trabalho.

A) ( 2 ); ( 3 ); ( 4 ); ( 1 ); ( 5 )
B) ( 1 ); ( 2 ); ( 5 ); ( 3 ); ( 4 )
C) ( 3 ); ( 2 ); ( 5 ); ( 2 ); ( 1 )
D) ( 1 ); ( 3 ); ( 4 ); ( 2 ); ( 5 )
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