Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
Preencha os dados pessoais.
Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões.
Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha
de respostas.
Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas
de acordo com o modelo (
).

A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
Só marque uma resposta para cada questão.
Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.

Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de
comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 3 horas
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03. “Porém, nas empresas cujo modelo de relacionamento é
contemporâneo, ou seja, naquelas que primam pelo bom
convívio, [...] a ética passa a ser relevante” (2º §). Nesse
trecho, a expressão sublinhada cumpre a função de:

TEXTO 1
A importância da ética na nossa vida profissional
(1)
A ética pertence ao caráter e está relacionada ao bom
viver humano, ao bom relacionamento humano, ao
comportamento interpessoal, à melhor forma de conviver com
as pessoas, uma atitude de dentro para fora do ser humano; ao
passo que a moral é regida por normas e leis, e caracteriza,
portanto, uma atitude de fora para dentro.
(2)
A ética tem grande importância na vida profissional,
pois está diretamente relacionada ao nosso comportamento e
relacionamento com as pessoas, visando ao melhor convívio.
Nas empresas burocráticas, como se sabe, esta convivência é
complexa, pois o que se relaciona são cargos e funções, e não
pessoas, e as decisões são autoritárias, nas mãos de um
chefe, não existindo a autonomia. Porém, nas empresas cujo
modelo de relacionamento é contemporâneo, ou seja, naquelas
que primam pelo bom convívio, pelo bom relacionamento, pela
inovação, pela autonomia, onde o líder é, além de um
facilitador, um educador, a ética passa a ser relevante, pois
não há como pensarmos que uma empresa que visa ao bom
relacionamento possa contar com pessoas antiéticas, cujos
pensamentos não são virtuosos (bondade, gentileza, domínio
próprio, temperança, paciência, amizade, entre outros), e sim
viciosos (vulgaridade, libertinagem, orgulho, zombaria, vaidade,
inveja, entre outros).
(3)
A postura ética, portanto, é de suma importância para
nossa vida profissional, e manter as atitudes éticas faz com
que os colaboradores alcancem a eficiência através da
obediência à legislação e às diretrizes da organização. Além
disso, manter uma postura ética organizacional poderá levar o
colaborador a conquistar seus sonhos, pois terá uma vida
pautada em cumprir as regras fielmente.
(4)
Algumas empresas adotam códigos de conduta como
forma de criar regras e diretrizes de atuação e comportamento
de seus colaboradores como um todo, em todos os escalões.
Empresas que atuam observando o código de conduta criam
um clima moral que leva seus colaboradores a terem um
melhor desempenho, a trabalharem mais confiantes e mais
satisfeitos, e isto se reflete diretamente na imagem da empresa
para os clientes e fornecedores.
Texto disponível em: http://sandrocan.wordpress.com/2012/05/05/aimportancia-da-etica-na-nossa-vida-profissional. Acesso em
09/05/2013. Adaptado.

01. No Texto 1, o autor defende que a ética:
A)
B)
C)
D)
E)

equivale à moral, pois ambas são regidas por normas
e leis.
é uma das características principais das empresas
burocráticas.
é a única condição para transformar um líder em um
educador.
colabora pouco para melhorar imagem de uma
empresa.
relaciona-se de forma direta ao comportamento
humano.

02. De acordo com o Texto 1, uma postura ética:
A)
B)
C)
D)
E)

vai de encontro às diretrizes da empresa.
pode contribuir para se alcançar eficiência.
interfere negativamente nos nossos sonhos.
leva o profissional a uma subserviência.
por vezes, se opõe aos direitos da cidadania.

A)
B)
C)
D)
E)

introduzir um segmento reformulado.
indicar dúvida por parte do autor.
concluir longo trecho argumentativo.
sinalizar a adição de novas ideias.
marcar uma mudança de interlocutor.

04. “manter uma postura ética organizacional poderá levar o
colaborador a conquistar seus sonhos, pois terá uma vida
pautada em cumprir as regras fielmente.” Analise, a
seguir, as alterações feitas nesse trecho.
1)

2)

3)

manter uma postura ética organizacional poderá
levar o colaborador a conquistar seus sonhos, pois
terá uma vida pautada em, fielmente, cumprir as
regras.
manter uma postura ética organizacional poderá
levar o colaborador a conquistar seus sonhos, pois
terá uma vida pautada em cumprir, fielmente, as
regras.
manter uma postura ética organizacional poderá
levar o colaborador a conquistar seus sonhos, pois
terá uma vida fielmente pautada em cumprir as
regras.

O sentido do trecho está mantido em:
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
3, apenas.
1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.

05. “A postura ética, portanto, é de suma importância para
nossa vida profissional” (3° §). O termo destacado
expressa:
A)
B)
C)
D)
E)

condição.
causalidade.
oposição.
conclusão.
finalidade.

06. “não há como pensarmos que uma empresa que visa ao
bom relacionamento possa contar com pessoas antiéticas,
cujos pensamentos não são virtuosos, e sim viciosos.” A
informação do segmento sublinhado descreve:
A)
B)
C)
D)
E)

uma empresa.
atitudes éticas.
pessoas antiéticas.
o bom relacionamento.
nossos pensamentos.

07. “A postura ética, portanto, é de suma importância para
nossa vida profissional”. Com o segmento sublinhado, o
autor pretendeu afirmar que, para nossa vida profissional,
a postura ética é:
A)
B)
C)
D)
E)

extremamente importante.
relativamente importante.
de certa relevância.
minimamente significativa.
supostamente importante.

08. Assinale a alternativa em que as regras de regência estão

Matemática

de acordo com a norma culta da língua.
A)
B)
C)
D)
E)

No debate, “ética” foi o tema que ele tratou.
“Ética” é tema adequado com todas as situações.
Na discussão, ele deu ênfase na questão da ética.
Ele propôs ao adiamento da discussão sobre ética.
De fato, ética é algo de que nem sempre dispomos.

09. “não há como pensarmos que uma empresa que visa ao
bom relacionamento possa contar com pessoas
antiéticas”.
Para
compreendermos
esse
trecho,
precisamos reconhecer que o termo destacado é formado
por prefixo que indica “oposição”, “contrário”. Prefixo que
indica “negação” está presente no termo:
A)
B)
C)
D)
E)

introduzir.
inédito.
inflamável.
ingerir.
importante.

11. Em uma localidade, 81% dos homens adultos são
casados e 10% das mulheres adultas não são casadas. O
casamento é monogâmico e entre adultos de sexos
diferentes. Se existem 1.620 mulheres casadas, quantos
são os adultos da localidade?
A)
B)
C)
D)
E)

12. Em um escritório, constatou-se que eram necessários 18
dias para a digitação de um documento, utilizando-se os
serviços de 5 digitadores, cada um deles trabalhando 3
horas por dia. Para reduzir a 3 dias o tempo de produção
do texto podemos:
A)

TEXTO 2

3.800
3.600
3.400
3.200
3.000

B)
C)
D)
E)

Triplicar o número de digitadores, mantendo o número
de horas trabalhadas por dia.
Triplicar o número de horas trabalhadas e o número
de digitadores.
Triplicar o número de digitadores e duplicar o número
de horas trabalhadas por dia.
Quadruplicar o número de digitadores, mantendo o
número de horas trabalhadas por dia.
Duplicar o número de digitadores e o número de horas
trabalhadas por dia.

13. João atualiza o antivírus do seu computador a cada 22
dias e Maria atualiza o antivírus a cada 25 dias. Em certa
segunda-feira, os dois atualizaram o antivírus no mesmo
dia. Na próxima vez em que os dois atualizarem o
antivírus no mesmo dia, qual será o dia da semana?
A)
B)
C)
D)
E)

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

14. Se um funcionário trabalhar 9 horas por dia, na quinta e
Texto disponível em:
http://historiasdeimpacto.arteblog.com.br/345989/Toda-crianca-temdireito-a-um-nome-e-nacionalidade. Acesso em 28/04/2013.

10. O Texto 2 nos permite concluir que o Registro de
Nascimento é:
A)
B)
C)
D)
E)

obrigatório para todos os brasileiros.
suficiente para garantir cidadania plena.
um documento facilmente substituído.
um poderoso instrumento de cidadania.
nosso único comprovante de identificação.

na sexta de determinada semana, a sua média de horas
trabalhadas por dia, nesta semana, aumentará para 8
horas. Se o funcionário trabalha de segunda a sexta, qual
era a sua média de horas trabalhadas por dia, de segunda
a quarta?
A)
B)
C)
D)
E)

Sete horas
Sete horas e dez minutos
Sete horas e quinze minutos
Sete horas e vinte minutos
Sete horas e meia

15. Uma pessoa fez um empréstimo de R$ 60.000,00, que
será corrigido a uma taxa mensal de juros compostos de
3%. O empréstimo será pago após dois anos. Qual o
24
montante a ser pago? Dado: use a aproximação 1,03 ≈
2,033.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 120.990,00
R$ 121.980,00
R$ 123.960,00
R$ 124.950,00
R$ 125.949,00

Informática

Conhecimentos Específicos

16. Em relação às opções do aplicativo Microsoft Office Word

21. Em relação à história da Segurança do Trabalho, analise

2007 que estão disponíveis para controlar a quebra de
páginas na formatação de parágrafos, assinale a
alternativa que apresenta uma opção inexistente.

as proposições a seguir.

A)
B)
C)
D)
E)

2)

Manter linha na página.
Manter linhas juntas.
Manter com o próximo.
Controle de linhas órfãs/viúvas.
Quebrar página antes.

17. No aplicativo Microsoft Office Excel 2007, em sua

1)

configuração original, o valor que aparece na barra de
status após ‘Contagem:’ refere-se a:

3)

A)
B)
C)
D)
E)

4)

o somatório dos valores das células da seleção.
o número de linhas da seleção.
o número de células da seleção.
o número de células da seleção que contêm dados.
o número de células da seleção que não contêm
dados.

18. Analise as afirmações abaixo, a respeito do aplicativo
Microsoft Office Outlook 2007 em sua configuração
original.
1)
2)
3)

5)

É possível armazenar, receber e enviar mensagens
de e para mais de um endereço eletrônico.
A pasta ‘Itens Excluídos’, onde são armazenadas as
mensagens apagadas, é única para todas as contas.
Novas mensagens recebidas são inicialmente
armazenadas na pasta ‘Caixa de Entrada’.

No século IV a.C., Hipócrates reconheceu e registrou
a toxicidade do chumbo em indústria mineradora.
Plínio, um sábio romano, fez referências aos perigos
iminentes do manuseio do zinco e do enxofre e,
também, descreveu o aspecto dos trabalhadores
expostos ao chumbo, ao mercúrio e a poeiras.
Mencionou a iniciativa dos escravos de utilizarem, à
frente do rosto, panos ou membranas (de bexiga de
carneiro), para atenuar a inalação de poeiras.
Georgius Agrícola, em sua obra “De Re Metallica”,
descreveu alguns acidentes do trabalho e as
doenças mais comuns entre os mineiros.
Em 1833, o Parlamento Britânico publicou a “Lei das
Fábricas”, por meio da qual regulamentou o trabalho
de crianças, baniu o trabalho noturno para menores
de 18 anos e restringiu a idade que a criança poderia
começar a trabalhar, aos 13 anos. Também limitou a
jornada de trabalho semanal para 48 horas e obrigou
o empregador a prover a educação de menores que
fossem seus empregados.
Em 1900, o médico italiano Bernardino Ramazzini
teve seu livro “De Morbis Artificium Diatriba”
publicado na cidade de Módena e, hoje, esse livro é
reconhecido como o primeiro tratado sistematizado
sobre doenças ocupacionais, no qual foram descritas
doenças de trabalhadores de mais de 500
ocupações, levando Ramazzini a ser considerado o
“Pai da Medicina do Trabalho”.

Estão corretas:
Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2, apenas.
1, 2 e 3.

19. No sistema operacional Windows 7, o item do Painel de
Controle que pode ser
configurações de proxy é:
A)
B)
C)
D)
E)

usado

para

alterar

as

Programas e Recursos.
Windows Update.
Central de Sincronização.
Ferramentas Administrativas.
Opções da Internet.

20. O navegador web Mozilla Firefox,

em sua versão 9,
possui uma funcionalidade conhecida como Sync, que
permite acessar dados da navegação a partir de qualquer
computador ou dispositivo móvel. Entretanto, por razões
óbvias, nem todos os dados de navegação podem ser
sincronizados. Assinale a alternativa em que todo o
conteúdo pode ser sincronizado pelo Firefox Sync.
A)
B)
C)
D)
E)

Histórico de sites; senhas; abas.
Abas; imagens; favoritos.
Favoritos; cookies; arquivos temporários.
Senhas; arquivos temporários; abas.
Imagens; histórico de sites; favoritos.

2, 4 e 5, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.
1, 3 e 5, apenas.
1, 2, 3 e 4, apenas.
3 e 4, apenas.

22. É atribuição legal do Técnico de Segurança do Trabalho:
A)

B)
C)

D)
E)

interditar uma obra sempre que houver situação de
risco, conforme a NR-03, da Portaria nº 3214/78, do
MTE.
identificar fatores de riscos nos ambientes de trabalho
e buscar o controle ou eliminação dos mesmos.
embargar uma máquina ou equipamento que ofereça
risco, conforme a NR-03, da Portaria nº 3214/78, do
MTE.
elaborar o mapa de riscos ambientais da empresa.
emitir os laudos periciais de insalubridade e
periculosidade da empresa.

23. Segundo a NR-09, da Portaria nº 3214/78, do MTE, o
estudo, o desenvolvimento e a implantação de medidas de
proteção coletivas deverão obedecer, como primeiro
requisito de hierarquia, a qual das medidas abaixo?
A)
B)
C)
D)
E)

Medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou
formação de agentes prejudiciais.
Medidas que previnam a liberação ou disseminação
de agentes prejudiciais no ambiente de trabalho.
Medidas que reduzam os níveis ou a concentração de
agentes prejudiciais no ambiente de trabalho.
Medidas de uso individual em caráter emergencial.
Medidas de caráter administrativo ou de organização
do trabalho para uso obrigatório de EPI’s.

24. A quem compete a higienização e manutenção periódica

28. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades

dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), de
acordo com a NR-06?

que exijam solicitação intelectual e atenção constantes,
tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios,
salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre
outras, que condições de conforto são exigidas pela NR17, afora os níveis de ruído de acordo com o estabelecido
na NBR-10.152?

A)
B)
C)
D)
E)

Ao fabricante.
Ao empregado.
Ao empregador.
Ao importador.
Ao fornecedor.

25. São atribuições da CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes), conforme a NR-05:
1)

2)

3)

4)

5)

participar da implantação e do controle da qualidade
das medidas de prevenção necessárias, bem como
da avaliação das prioridades de ações nos locais de
trabalho.
paralisar uma máquina ou setor ou todas as
atividades da empresa sempre que houver situação
de risco à segurança e saúde do trabalhador.
promover, anualmente, a SIPAT, bem como
participar, em conjunto com a empresa, de
campanhas de prevenção da AIDS.
divulgar e promover o cumprimento das NR’s
(Normas Regulamentadoras), bem como cláusulas
de acordos e convenções coletivas de trabalho,
relativas à saúde e segurança no trabalho.
colaborar na implementação do PCMSO e do PPRA
e de outros programas relacionados à segurança e
saúde no trabalho, na empresa.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.
2 e 5, apenas.
1, 3, 4 e 5, apenas.

1)
2)
3)
4)
5)

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

30 dias, a partir da data da eleição.
30 dias, a partir da data da posse.
10 dias, a partir da data da posse.
10 dias, a partir da data da eleição.
20 dias após a posse.

acordo com a NR-17, nas atividades de
processamento de dados deve-se, salvo o disposto em
convenções e acordos coletivos de trabalho, observar o
seguinte:
A)

B)

C)

D)

E)

27. Segundo a NR-05, em relação ao processo eleitoral da
CIPA, é correto afirmar que:
A)

B)

C)
D)

E)

o Presidente e o Vice-Presidente da CIPA constituirão
dentre seus membros, no prazo mínimo de 55 dias
antes do término do mandato em curso, a Comissão
Eleitoral, que será responsável pela organização e
pelo acompanhamento do processo eleitoral. Nos
estabelecimentos onde ainda não houver CIPA, a
Comissão Eleitoral será constituída pela empresa.
a publicação e divulgação do edital de eleição da
CIPA deverá respeitar o prazo mínimo de 30 dias
antes do término do mandato em curso.
é proibida a utilização de urnas eletrônicas na eleição
da CIPA.
todos os inscritos para eleição da CIPA terão garantia
do emprego até o término do mandato a que
concorreram.
havendo participação inferior a 50% (cinquenta por
cento) dos empregados na votação, não haverá
apuração dos votos, e a Comissão Eleitoral deverá
organizar outra votação, que ocorrerá no prazo
máximo de 48 horas.

1, 3 e 4.
2, 3 e 5.
1, 2 e 3.
4 e 5.
1, 2, 4 e 5.

29. De

26. Qual o prazo máximo para a realização do treinamento
dos cipeiros em primeiro mandato, conforme a NR-05?

Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23°C.
Velocidade do ar não superior a 0,75 m/s.
Umidade relativa do ar não inferior a 40%.
Concentração de oxigênio não superior a 18%.
Índice bulbo úmido termômetro de globo (IBUTG)
não inferior a 25°C.

o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não
deve exceder o limite máximo de 05 horas diárias,
sendo que no período de tempo restante da jornada, o
trabalhador não poderá exercer atividade alguma.
o número máximo de toques reais exigidos pelo
empregador não deve ser superior a 6.000 por hora
trabalhada, sendo considerado toque real cada
movimento de pressão sobre o teclado.
o empregador deve promover sistema de avaliação
dos trabalhadores envolvidos nas atividades de
digitação, baseado no número individual de toques
sobre o teclado, inclusive o automatizado, para efeito
de remuneração e vantagens aos mesmos.
nas atividades de entrada de dados deve haver, no
mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 50
minutos trabalhados, não deduzidos da jornada
normal de trabalho.
quando do retorno ao trabalho, após afastamento
igual ou inferior a dois dias, por doença ocupacional, a
exigência de produção de entrada de dados deverá
ser gradativa até se atingir os níveis de produção
anterior ao afastamento.

30. No armazenamento de materiais, o material empilhado
deve ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma
distância mínima de:
A)
B)
C)
D)
E)

1,50 m.
0,70 m.
1,00 m.
1,20 m.
0,50 m.

31. A extinção do fogo que se dá quando as moléculas do

36. De acordo com a Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991,

agente extintor se dissociam pela ação do calor e se
combinam com a mistura inflamável, formando outra
mistura não inflamável, como a que ocorre quando do uso
do bicarbonato de sódio e de potássio que, quando em
contato com o calor, provoca a dissociação da molécula
em vapor e dióxido de carbono, é chamada de:

equipara-se ao acidente do trabalho, para efeito desta Lei,
o acidente sofrido pelo segurado da Previdência Social,
ainda que a ocorrência geradora da incapacidade tenha
ocorrido fora do local e horário de trabalho, decorrente de:

A)
B)
C)
D)
E)

isolamento.
abafamento.
inibição da reação em cadeia.
resfriamento.
degradação.

32. De acordo com a NR-23, em relação à inspeção de
extintores na empresa, é correto afirmar que:
A)

B)

C)

D)
E)

cada extintor deverá ser inspecionado, visualmente, a
cada 03 meses, examinando-se o seu aspecto
externo, os lacres, o manômetro, os bicos e os rótulos.
cada extintor deverá ter uma etiqueta de identificação
presa ao seu bojo, com data em que foi carregado,
data da próxima recarga e seu número de
identificação.
os cilindros dos extintores de pressão injetada
deverão ser pesados semestralmente e, se houver
perda de peso igual ou inferior a 10% do peso original,
deverá ser providenciada sua recarga.
o extintor tipo espuma química deverá ser recarregado
a cada 05 anos.
o extintor de pó químico tipo ABC deverá ser
recarregado anualmente, independente de ter sido
utilizado ou não.

1)

2)
3)

4)
5)

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

analise as afirmações abaixo.
1)
2)

de saída dos chuveiros automáticos (sprinklers), a fim de
assegurar a dispersão eficaz da água quando do seu
funcionamento, segundo a NR-23?

3)

A)
B)
C)
D)
E)

4)

34. De que trata a NR-32?
A)
B)

C)
D)
E)

Condições e Ambiente de Trabalho na Indústria de
Construção e Reparação Naval.
Saúde e Segurança no Trabalho na Agricultura,
Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e
Aquicultura.
Saúde e Segurança no Trabalho Aquaviário.
Saúde e Segurança no Trabalho em Altura.
Saúde e Segurança no Trabalho em Serviços de
Saúde.

35. As Atividades do Técnico de Segurança do Trabalho
foram estabelecidas por:
A)
B)
C)
D)
E)

Portaria nº 3275, de 21 de setembro de 1989, do
Ministério do Trabalho.
Portaria nº 3236, de 08 de setembro de 1978, do
Ministério do Trabalho.
Portaria nº 3214, de 22 de dezembro de 1977, do
Ministério do Trabalho.
Decreto nº 3257, de 22 de dezembro de 1988.
Decreto nº 6514, de 07 de julho de 1986.

2, 3 e 5.
1, 2 e 3.
1, 3, 4 e 5.
2, 4 e 5.
1 e 4.

37. Sobre práticas em atendimentos de primeiros socorros,

33. Qual o espaço mínimo livre, abaixo e ao redor dos pontos

1,50 m
0,50 m
0,80 m
1,00 m
2,00 m

prestação espontânea de qualquer serviço à
empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar
proveito.
casos de inundação ou desabamento em sua
residência.
viagem a serviço da empresa, independente do meio
de locomoção utilizado, inclusive veículo do
segurado.
execução de ordem ou realização de serviço sob a
autoridade da empresa.
deslocamento no percurso da residência para o local
de trabalho, ou deste para aquela, qualquer que seja
o meio de locomoção.

5)

Nas queimaduras de 2º grau, devem-se estourar as
bolhas formadas, para aliviar as dores da vítima.
Nos desmaios, deve-se deitar a vítima de costas com
as pernas elevadas cerca de 20 a 30 cm, caso não
haja suspeita de fratura na coluna vertebral.
Nos casos de choque elétrico, não se deve tocar na
vítima até que ela esteja separada da corrente
elétrica, ou que a mesma seja desligada.
Nos estados de choque hipovolêmicos, causados por
hemorragia interna, deve-se dar grande quantidade
de líquidos, por via oral, para reidratar a vítima.
Nas luxações, deve-se sempre tentar colocar o osso
no seu eixo normal, antes de imobilizar o local.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 4 e 5.
1, 4 e 5.
2 e 4.
2 e 3.
1, 2, 3 e 4.

38. Em uma determinada empresa com 1.500 funcionários,
onde cada um trabalhou 220 horas num determinado mês,
ocorreram 12 acidentes típicos, que resultaram num total
de 40 dias de afastamento. O total de dias debitados
neste mês foi de 50. As Taxas de Frequência e de
Gravidade desta empresa, neste período, serão,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

36,36 e 272,72.
30,30 e 151,51.
8,00 e 121,21.
54,54 e 236,36.
45,45 e 151,51.

39. Qual o tempo mínimo de arquivamento dos dados de um
PPRA?
A)
B)
C)
D)
E)

05 anos.
20 anos.
10 anos.
15 anos.
30 anos.

40. No rótulo de um extintor de incêndio específico para
combater princípios de incêndio em magnésio, alumínio
em pó, pó de zircônio, titânio e sódio metálico, deverá ter
que simbologia?
A)
B)
C)
D)
E)

Losango branco com a letra D.
Triângulo verde com a letra A.
Círculo vermelho com a letra B.
Quadrado azul com a letra C.
Estrela amarela com a letra D.

