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TEXTO -  A JUSTIÇA
José Pacheco, Dicionário de valores

Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar leis
injustas. Mas, num país que conta mais de um milhão de leis, a
única lei que se cumpre sem exceção parece ser a da gravidade...
Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há gente que se
importa. Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece, para que
sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão que sobre ele
caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos. Urge debelar o
medo, esse disfarce usado quando se faz o que sempre se fez, como
se nada de indigno tivesse acontecido.

Diz-nos o dicionário que valor (do latim valore) é qualidade
de quem pratica atos extraordinários e, eticamente, um princípio
passível de orientar a ação humana. Se assim for, convirá seguir o
preceito do Dalai Lama: “Precisamos ensinar, do jardim de infância
até a Faculdade, que a moralidade é o caminho da felicidade. O
sistema educacional moderno presta somente atenção ao desenvol-
vimento do cérebro e não o desenvolvimento moral”. Porque, se a
escola não é o primeiro lugar para se educar o indivíduo, também
não deverá ser o primeiro lugar para deseducá-lo; mas um lugar e
tempo de aprendizagem de valores. Quando, no quadro de uma
reorganização curricular, instituiu-se “uma hora semanal de Educa-
ção para a cidadania”, eu questionei os autores da proposta: por
que razão não deveriam ser as restantes horas de “Educação na
cidadania”? Quem nunca viu uma criança furando a fila de meren-
da? Quem nunca viu a família dessa criança jogando lixo na rua e
entupindo os bueiros? Até que ponto a escola pode promover uma
inútil acumulação cognitiva e se demitir da função de educar?

Clamemos por justiça, onde quer que os nossos atos pos-
sam promovê-la, atenuando a crise da sua ausência. Leonardo
Boff nos diz que a crise que nos afeta não é uma crise cíclica e que
uma nova ordem mundial é necessária, um novo modo de habitar
a Terra. E Alain Touraine lança um alerta: “ou a crise acelera a
formação de uma nova sociedade, ou virá um tsunami que poderá
arrasar tudo pela frente, pondo em perigo mortal a nossa própria
existência no planeta”.

01. O primeiro período do texto – Bento XVI diz que os cristãos
não deverão respeitar leis injustas – tem a função textual de:

A) indicar um ponto de discussão sobre o qual há uma
intensa polêmica.

B) destacar uma reflexão que parece não ser adequada aos
tempos modernos.

C) servir de ponto de reflexão religiosa, sob o qual o texto
vai discutir o tema da justiça.

D) mostrar um ensinamento que serve de tese ao autor do
texto e cujos argumentos de convencimento são apre-
sentados no decorrer do texto.

02. A frase “Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar
leis injustas” pode ser reescrita de modos diversos; a forma
de reescrevê-la que modifica o seu sentido original é:

A) Segundo Bento XVI, respeitar leis injustas não é dever
dos cristãos.

B) Leis injustas não deverão ser respeitadas pelos cristãos,
diz Bento XVI.

C) Os cristãos não deverão respeitar leis injustas, con-
forme diz Bento XVI.

D) Entre os deveres cristãos não se inclui o respeito a leis
injustas, diz Bento XVI.

03. O comentário “num país que conta mais de um milhão de
leis” tem valor de:

A) crítica ao excesso de leis.

B) elogio à preocupação com a justiça.

C) afirmação positiva sobre nosso arcabouço legal.

D) dúvida diante da impossibilidade de conhecimento.

04. Na frase “a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a
da gravidade”, há um certo tom humorístico; esse humor é
produzido basicamente pelo seguinte fato:

A) pela crítica ao não cumprimento de leis no Brasil.

B) pela polissemia da palavra lei, tomada em sentido diverso.

C) pela denúncia contra a desigualdade dos cidadãos dian-
te das leis.

D) pela incoerência entre termos, já que a lei da gravidade
não pode deixar de ser cumprida.

05. Na frase “Pois que se aja...” há uma forma verbal de presente do
subjuntivo do verbo agir; a frase abaixo em que uma forma
verbal, colocada no mesmo tempo e modo, apresenta ERRO é:

A) Pois que se cumpra... (cumprir)

B) Pois que se maquie... (maquiar)

C) Pois que se requeira... (requerer)

D) Pois que se consuma... (consumar)

06. Na frase “Pois que se aja e se assuma resiliência...”, o termo
negritado está corretamente definido, no contexto em que se
insere, por:

A) “propriedade que alguns corpos apresentam de retornar
à forma original após terem sido submetidos a uma
deformação elástica”.

B) “restauração do aspecto ou forma primitiva, extirpan-
do o que lhe havia sido eventualmente acrescentado”.

C) “capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à
má sorte ou às mudanças”.

D) “ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de
alguma coisa”.

07. “Pois que se aja e se assuma resiliência, porque ainda há
gente que se importa”; “eu questionei os autores da propos-
ta: por que razão não deveriam ser as restantes horas de
‘Educação na cidadania?’”

Observamos aqui que a grafia do vocábulo negritado é variá-
vel segundo as condições contextuais; a alternativa em que a
forma desse mesmo vocábulo está INCORRETA é:

A) A justiça porque se luta é utópica.

B) Qual será o porquê de haver tantas injustiças?

C) Os cristãos não devem respeitar as leis injustas por quê?

D) Isso ocorre porque alguns dizem uma coisa e fazem outra.

08. “Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa
parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,
para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão
que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.

Nesse segmento do texto há o emprego de linguagem figurada
para a composição da ideia a ser transmitida ao leitor. São
exemplos de figuras de linguagem:

A) façamos a nossa parte / façamos luz sobre os males

B) época de injustiças / façamos a nossa parte

C) façamos luz sobre os males / rasgões de luz

D) rasgões de luz / ladrões e tiranos
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09. “Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa

parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece,

para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão

que sobre ele caiu, e sob a qual prosperam ladrões e tiranos”.

Nesse segmento há quatro termos destacados que se referem a

termos anteriores; a alternativa em que o elemento referido por

um desses termos está identificado INCORRETAMENTE é:

A) a qual / luz na cortina de escuridão

B) a nossa / época de injustiças

C) de que / os males

D) ele / o mundo

10. “Precisamos ensinar, do jardim de infância até a Faculdade,

que a moralidade é o caminho da felicidade. O sistema educa-

cional moderno presta somente atenção ao desenvolvimento

do cérebro e não o desenvolvimento moral”.

Esse pensamento do Dalai Lama é composto de dois perío-

dos; o conectivo que estaria bem colocado entre esses dois

períodos é:

A) pois

B) porém

C) porque

D) embora

11. “Quando, no quadro de uma reorganização curricular, insti-

tuiu-se “uma hora semanal de Educação para a cidadania”, eu

questionei os autores da proposta: por que razão não deveri-

am ser as restantes horas de “Educação na cidadania”?”

O questionamento do autor defende a ideia de que:

A) todas as aulas da escola deveriam educar na cidadania.

B) as aulas de cidadania não deveriam estar na escola, mas

em casa.

C) a educação para a cidadania deveria ser substituída por

educação na cidadania.

D) uma reorganização curricular deveria obrigatoriamente

incluir aulas de educação na cidadania.

12. Os fatos citados de crianças que furam a fila da merenda e

pessoas que jogam lixo nas ruas e entopem os bueiros são

citados para indicar que:

A) as escolas se preocupam prioritariamente com a acu-

mulação cognitiva.

B) a sociedade brasileira tem educação pública deficiente.

C) as aulas de cidadania são absolutamente necessárias.

D) a escola não tem realizado seu papel educativo.

13. A alternativa em que o elemento negritado tem uma proposta

de substituição INADEQUADA é:

A) “...porque ainda há gente que se importa” / consciente.

B) “...a única lei que se cumpre sem exceção...” / cumprida.

C) “...para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de

escuridão...” / luminosos.

D) “...a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a

da gravidade” / excepcionalmente.

14. Em todas as alternativas abaixo está presente o conectivo E;

o segmento em que esse conectivo apresenta um valor não

aditivo, como nos demais, é:

A) “Pois que se aja e se assuma resiliência...”.

B) “...mas um lugar e tempo de aprendizagem de valores”.

C) “...a escola pode apenas promover uma inútil acumula-

ção cognitiva e se demitir da função de educar?”.

D) “...é qualidade de quem pratica atos extraordinários e,

eticamente, um princípio passível de orientar a ação

humana”.

15. O alerta final do texto recorre argumentativamente à seguinte

estratégia:

A) interessar o leitor a fazer algo, destacando os benefícios

de sua ação.

B) seduzir o leitor, apelando para a sua responsabilida-

de social.

C) constranger o leitor, indicando nossos maus procedi-

mentos.

D) amedrontar o leitor, mostrando-lhe os perigos próxi-

mos.

LEGISLAÇÃO

16. Um servidor em atividade foi posto em exercício provisório

em outro município. Este servidor terá o seguinte prazo míni-

mo, contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo

desempenho das atribuições do cargo:

A) 10 dias

B) 15 dias

C) 20 dias

D) 30 dias

17. Considere a hipótese de um servidor efetivo que, após res-

ponder a processo disciplinar administrativo, é considerado

culpado e demitido, mas a decisão administrativa vem a ser

anulada por decisão judicial. No caso de o seu cargo já ter sido

extinto, o servidor será incluído na seguinte condição:

A) empossado em cargo de mesma remuneração

B) reintegrado em cargo de função semelhante

C) readmitido em seu cargo original

D) colocado em disponibilidade

18. Quando, por interesse da administração, se dá o deslocamen-

to de cargo de provimento efetivo, ocupado, para outro órgão

ou entidade do mesmo Poder, após prévia apreciação do ór-

gão central do SIPEC, pode-se dizer que ocorre um caso de:

A) remoção

B) recondução

C) readaptação

D) redistribuição
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19. O servidor público NÃO poderá exercer atividade remunera-

da enquanto se encontrar em gozo de licença por:

A) doença em pessoa da família

B) desempenho de mandato classista

C) afastamento do cônjuge

D) interesse particular

20. Aplica-se a pena de suspensão ao servidor público que tiver

a seguinte conduta:

A) praticar incontinência pública

B) revelar segredo apropriado em razão do cargo

C) retirar, sem autorização, um objeto da repartição

D) praticar usura sob qualquer de suas formas

21. Será obrigatória a instauração de processo disciplinar sempre

que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição da

seguinte penalidade:

A) prisão administrativa

B) advertência por escrito

C) suspensão por 15 dias

D) cassação de aposentadoria

22. Como medida cautelar e a fim de que não venha a influir na

apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do pro-

cesso disciplinar poderá determinar que o servidor seja afas-

tado do exercício do cargo, pelo prazo de até:

A) 60 dias

B) 90 dias

C) 120 dias

D) 180 dias

23. O afastamento para prestar colaboração a outra instituição

federal de ensino (IFE) será autorizado pela seguinte autori-

dade:

A) Conselho Federal de Ensino

B) dirigente máximo da IFE

C) Ministro de Estado da Educação

D) Coordenador do Sistema Federal de Ensino

24. Promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a

definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e

garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à

comunidade, é um objetivo do programa de:

A) capacitação e aperfeiçoamento

B) avaliação de desempenho

C) alocação de cargos

D) educação formal

25. A progressão por capacitação profissional provocará a mu-

dança de nível do servidor, que atender ao programa de

capacitação previsto em lei e respeitará o interstício de:

A) 6 meses

B) 12 meses

C) 18 meses

D) 24 meses

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Na indústria da construção civil, escadas de uso coletivo são

utilizadas quando mais de 20 trabalhadores precisam trans-

por níveis ao realizar um serviço. A escada coletiva para

100  trabalhadores deve ter a seguinte largura mínima, em

metros, e a seguinte condição quanto ao reforço inferior inter-

mediário:

A) 1,30; com

B) 1,50; com

C) 1,60; sem

D) 1,80; sem

27. De acordo com a NR4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICI-

NA DO TRABALHO – SESMT, a empresa que contrata

outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode

constituir SESMT em comum, se:

A) ajustar o número de empregados da empresa contratada

no estabelecimento da contratante, com integração com

a base de cálculo para dimensionamento do SESMT da

empresa contratada

B) avaliar seu funcionamento anualmente, por meio de

Comissão composta de representantes da empresa

contratada e do sindicato dos trabalhadores

C) prestar assistência aos trabalhadores das contratadas,

sob gestão própria, com previsão em Convenção ou

Acordo Coletivo de Trabalho

D) considerar em seu dimensionamento os trabalhadores do

seu estabelecimento e a atividade econômica da empresa

contratada

28. Os painéis de segurança utilizados para identificação dos veí-

culos de transporte de cargas perigosas apresentam dois ou três

números, de acordo com a classificação do risco do produto.

No painel de segurança com três números, os significados cor-

retos para a identificação X432 são, respectivamente:

A) perigoso se molhado; sólido inflamável; inflamável;

emana gás

B) perigoso se molhado; líquido inflamável; inflamável;

oxidante

C) perigoso se inalado; sólido inflamável; tóxico; emana gás

D) perigoso se inalado; líquido inflamável; tóxico; oxidante

29. Os banheiros são locais propícios à proliferação de doenças.

A coleta, o tratamento e a disposição ambiental adequada do

esgoto sanitário são condições essenciais para a manutenção

da saúde dos trabalhadores. Das doenças feco-orais

bacterianas, aquela que pode ser prevenida através do siste-

ma adequado de esgotos é:

A) esquistossomose

B) cisticercose

C) poliomielite

D) cólera
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30. Para melhor conservação da qualidade e para garantia de eli-

minação de bactérias e de outros contaminantes, a sequência

de “lavar com água e sabão neutro, lavar com solução de

hipoclorito, esterilizar com água em ebulição, enxugar e guar-

dar em recipiente com tampa” é utilizada para luvas de:

A) malha de aço

B) proteção a corte

C) segurança gladiador

D) silicone alta temperatura

31. A evolução organizacional envolve diversas realidades

socioeconômicas e culturais, exigindo constante reflexão e

mudança comportamental, e é influenciada por forças inter-

nas e externas. São consideradas forças internas que influen-

ciam a formação da Cultura de Segurança:

A) acidentes internos, sindicato e trabalhadores

B) acionistas, alta administração e trabalhadores

C) alta administração, acidentes com concorrentes e sindicato

D) acidentes com concorrentes, acionistas e acidentes

internos

32. Para que os sistemas de gestão obtenham sucesso, são aplica-

das técnicas de gerenciamento de riscos. A técnica que avalia

a prioridade dos riscos identificados, a probabilidade de ocor-

rência e o impacto nos objetivos do projeto é chamada:

A) análise qualitativa de riscos

B) análise probabilística de incidentes

C) monitoramento e controle de riscos

D) avaliação de hipóteses acidentárias

33. A grandeza estabelecida pela Agência de Proteção Ambiental

norte-americana - EPA, chamada de nível dia e noite - L
dn 

,

considera diversas fontes para avaliação do ruído em comuni-

dades e é similar ao nível equivalente – L
eq 

. O L
dn 

, calculado

durante o período de 24 horas, considerando o período nor-

mal de repouso da maioria das pessoas, se diferencia do L
eq

porque determina que seja adicionada aos valores dos níveis

sonoros para o período noturno, em decibéis, a seguinte quan-

tidade de:

A) 01

B) 05

C) 10

D) 15

34. A tabela com a compilação de limites máximos permissí-

veis de 63 contaminantes atmosféricos e que, em 1948,

passou a chamar-se limites de tolerância, teve origem no

seguinte evento:

A) Conferência Internacional de Luxemburgo

B) Conferência Geral da Organização Internacional do

Trabalho

C) Primeira Conferência Internacional Sobre Promoção

da Saúde

D) Conferência Americana de Higienistas Industriais

do Governo

35. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 - ATIVIDA-
DES E OPERAÇÕES INSALUBRES, os valores fixados no
Quadro no 1 como “Asfixiantes Simples” determinam que em
presença destas substâncias, a concentração mínima de oxigê-
nio, em volume, deverá ser de:

A) 22%

B) 18%

C) 12%

D) 7%

36. Na utilização de ferramentas é imprescindível considerar os
mecanismos de segurança usados para evitar acidentes. Das
recomendações abaixo, aquela que minimiza os riscos é:

A) fornecer controle bimanual para a prensa hidráulica

B) conservar o esmeril com a proteção do cutelo divisor

C) manter ferramentas com pontas afiadas com regularidade

D) utilizar guilhotinas de papel com o cilindro dotado de
rosca

37. Dos conceitos abaixo, aquele que está adequadamente relaci-
onado a acidente do trabalho é:

A) lesão mediata é a lesão que se verifica em seguida à
ocorrência do acidente

B) taxa de frequência de acidentados é o tempo contado por
milhão de horas-homem de exposição ao risco

C) lesão incapacitante é a lesão pessoal que impede o retorno
do trabalhador no primeiro dia útil seguinte ao dia do
acidente

D) acidente pessoal é aquele cuja caracterização independe
da existência do acidentado, não sendo causador direto
da lesão pessoal

38. As águas são classificadas pela Resolução Nº 20/86, do
CONAMA, segundo seus usos principais. As águas apropri-
adas à irrigação de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e
que sejam ingeridas cruas, sem remoção de película, e as águas
apropriadas à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e
forrageiras, são, respectivamente, das seguintes classes:

A) 1 e 3

B) 2 e 3

C) 2 e especial

D) 1 e especial

39. A hierarquia de gestão de resíduos estabelece a seguinte or-
dem decrescente de ações:

A) redução, reciclagem, tratamento,  disposição
final e eliminação

B) reciclagem, tratamento, redução, eliminação e
disposição final

C) tratamento,  redução, reciclagem, disposição final e
eliminação

D) eliminação, redução, reciclagem, tratamento e  disposição
final

40. O conjunto de ações que visam monitorar situações nas quais
os fatores de risco emergem como fatos atuais, ameaçando
produzir danos e perdas, é chamado:

A) organização de emergências

B) controle de emergências

C) gestão de emergências

D) central de emergências
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41. A técnica dedutiva de identificação de perigos e análise de
riscos, que tem por objetivo identificar as causas potenciais
de acidentes e de falhas num determinado sistema, além de
permitir a estimativa da probabilidade ou frequência de ocor-
rência, é conhecida como:

A) estudos de identificação de perigos e operabilidade

B) análise dos modos de falhas e efeitos

C) análise por árvore de falhas

D) técnica do incidente crítico

42. O risco é considerado uma variante de processo de um siste-
ma. O tipo de controle que atua compensando o sistema
quando os efeitos de um erro já ocorreram, agindo na variável
manipulada para trazer o sistema de volta à situação original,
denomina-se:

A) derivativo

B) inferencial

C) por proporção

D) por retroalimentação

43. Um relatório de segurança deve conter dados que satisfaçam
o perfeito entendimento da instalação, sem o prévio conheci-
mento da mesma. A etapa do relatório que descreve os pro-
cessos deve fornecer, entre outras, a seguinte informação:

A) suprimento de insumos

B) classificação de áreas

C) parâmetros do projeto

D) dados toxicológicos

44. Na análise do posto de trabalho, é possível adotar um enfoque
baseado na análise biomecânica da postura e nas interações
entre o homem, o sistema e o ambiente. A alternativa que se
relaciona diretamente com o enfoque ergonômico é:

A) duas mãos não devem ficar inativas ao mesmo tempo

B) necessidades de acompanhamento visual devem ser
reduzidas

C) tarefas altamente repetitivas devem ser limitadas a
3000 por hora

D) micropausas devem ocorrer de 2 a 10 segundos, a
cada 2 ou 3 minutos

45. A unidade fotométrica que pode ser percebida pelo olho hu-
mano e é a medida da densidade da intensidade de uma luz
emitida por uma superfície é chamada:

A) reflectância

B) luminância

C) iluminamento

D) intensidade luminosa

46. A PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo Ruído – relacionada
ao trabalho tem como uma de suas características:

A) ser neurossensorial

B) ocorrer de maneira similar bilateralmente

C) tornar o ouvido mais sensível a futuras exposições

D) acelerar a progressão da lesão ao longo do tempo

47. Até mesmo na agricultura orgânica são empregados defensi-
vos agrícolas. As faixas de cores utilizadas para classificar os
riscos toxicológicos como extremamente tóxicos, altamente
tóxicos, medianamente tóxicos e pouco ou muito pouco tóxi-
cos são, respectivamente:

A) preta; marrom; laranja; azul

B) vermelha; amarela; azul; verde

C) marrom; laranja; amarela; verde

D) preta; marrom; vermelha; laranja

48. O isolamento de risco pode evitar que o incêndio proveniente
de uma edificação se propague para outra. O afastamento
entre as edificações pode ser substituído por uma parede
corta-fogo, desde que:

A) mantenha suas aberturas protegidas

B) vincule sua estrutura à das edificações adjacentes

C) seja resistente em caso de colapso da estrutura do telhado

D) projete sua parte superior para abaixo da linha dos
telhados

49. O primeiro estágio de um incêndio, chamado de pré-ignição,
é composto de duas fases. Uma dessas fases, o abrasamento,
apresenta as seguintes características de combustão e desen-
volvimento, respectivamente:

A) imediata; com chamas, com obtenção de altas
temperaturas, atingindo a inflamação generalizada

B) lenta; sem chama, com produção de pouco calor,
preenchendo o compartimento com gases combustíveis
e fumaça

C) rápida; com chamas, com elevação da temperatura,
apresentando movimentos produzidos pelo fluxo do ar
ambiente

D) branda; sem chama, com dispersão do calor, acelerando a
força de flutuação dos gases e da fumaça no
compartimento

50. “Em pequena concentração provoca irritação do aparelho
respiratório e em concentrações maiores causa tosse, ânsia de
vômito e lesão seguida de infecção”. Este quadro, comum em
incêndios, está relacionado aos efeitos do seguinte gás tóxico:

A) monóxido de carbono

B) óxido de nitrogênio

C) cianídrico

D) clorídrico


