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INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – IMESF 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. 

                               

Pessoas são caminhos 

 

01 
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08 
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33 

34 

35 

36 

37 

     Hoje eu sei. Hoje eu entendo perfeitamente que pessoas são caminhos. Que todas nos levam 

a algum lugar. Eu, você, o outro, cada um de nós é um caminho diferente. 

     Hoje eu sei que é muito importante saber escolher os caminhos pelos quais andamos. Que é 

muito importante prestar atenção para onde estamos indo e ler todas as placas que avisam onde 

cada caminho vai dar. As placas são importantes, mas quase sempre temos a estranha mania de 

duvidar daquilo que parece óbvio. 

     Hoje eu sei, mas eu não imaginava que tem gente que é caminho que não dá em lugar algum. 

Que tem gente que é tempo perdido. Que há quem nos faça caminhar e caminhar para nada. Daí 

a gente tem que voltar e, de novo, escolher. Dessa vez, com sabedoria. 

     Tem caminho curto. Tem caminho que não tem fim. Tem caminho labirinto. Tem caminho que 

é de isopor. Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio. 

     Ah! Também há o contrário, felizmente. Tem gente que é jardim florido e perfumado. Tem 

gente que é café da tarde no interior. Tem gente que é mar quentinho e sem onda. Tem gente 

que é caminho macio e rede mansa. Tem gente que é luz e reparação. Hoje eu sei. 

     Tudo isso está lá, bem no começo. Não existe armação. Todo caminho sempre se anuncia 

antes mesmo de começar. A gente só precisa prestar atenção e ler com cuidado. A gente só 

precisa saber o que quer. Para quem não sabe o que quer qualquer caminho serve. Lembra? 

     Eu tenho comigo que meu próximo caminho será um repleto de pinheiros, daqueles que 

aparecem em filmes. Que o som deles ao vento vai ser sinfonia para meus ouvidos. O meu novo 

caminho vai ter uma floresta linda e eu vou pegar ___ pinhas do chão e fazer guirlandas de Natal 

com elas para lembrar que sempre haverá coisas boas para celebrar. 

     Hoje eu sei o caminho que procuro. No meu caminho de pinheiros vou tirar meus calçados e 

caminhar sentindo uma maciez delicada sob meus pés. Quero nele um chão de folhas verdes 

farfalhando como se a vida tivesse preparado para mim um colchão amaciado de boas 

expectativas. 

     Quero no meu próximo caminho um cheiro adossicado de livre dignidade, chuva gostosa e 

brisa mansa que me leve até um abrigo com lareira acesa e mesa farta. Eu vou me permitir 

então, sem culpas, o deleite de pernas esticadas e pés dentro de escalda-pés. 

     Nesse meu caminho eu serei o caminho de quem me souber amar e vou deixar que o amor 

passeie feliz por mim. Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se seguro e feliz. 

Que eu possa levá-lo ao encontro dos seus mais profundos anseios, ______ a gente tem que 

saber ser caminho também. 

     Hoje eu sei, eu aprendi a ver. Eu caminhei bastante até entender. Sou grata pelo passado, 

mas não vou negar ao meu futuro escolhas melhores e a possibilidade real de viver tudo aquilo 

que a minha vontade alcançar. Hoje eu sei o que quero. Hoje eu venho te contar sobre os meus 

caminhos para que você entenda que é muito importante escolher os seus com sabedoria. Que é 

muito importante também ser um caminho bom para alguém. 

 
(Texto especialmente adaptado para esta prova. Disponível em https://www.contioutra.com/pessoas-sao-

caminhos/. Acesso em 16 nov. 2018.). 

 

QUESTÃO 01 – Qual das seguintes palavras recebe acento agudo pela mesma regra que define a 

acentuação encontrada no termo “Daí” (l. 08)? 

 

A) Pés. 

B) Lápis. 

C) Útil. 

D) Viúva. 

E) Anéis. 
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QUESTÃO 02 – Na frase do texto “Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se 

seguro e feliz”, o verbo “enveredar” significa o mesmo que: 

 

A) Ajudar a quem precisa. 

B) Lançar uma novidade. 

C) Tomar um caminho. 

D) Excluir uma possibilidade. 

E) Optar por uma profissão. 

 

 

QUESTÃO 03 – Em relação ao que o texto explicita, é correto afirmar que: 

 

A) As placas costumam enganar a ótica humana por falta de obviedade. 

B) Escolher os caminhos com sabedoria dispensa o aprendizado com as outras pessoas. 

C) Qualquer caminho tem valor para quem desconhece o que quer. 

D) Ninguém tem motivos para celebrar a vida. 

E) As pessoas devem ser encaradas como iguais em seus pensamentos e comportamentos. 

 

 

QUESTÃO 04 – Quais opções indicadas a seguir preenchem corretamente as lacunas situadas nas 

linhas 20 e 31 do texto? 

 

A) as – porque 

B) às – porque 

C) as – por que 

D) às – porquê 

E) há – por que 

 

 

QUESTÃO 05 – A interjeição “Ah!”, que inicia o quinto parágrafo do texto, é usada em situações 

que exprimem: 

 

A) Surpresa. 

B) Dúvida. 

C) Desapontamento. 

D) Apelo. 

E) Medo. 

 

 

QUESTÃO 06 – Na frase “Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio” retirada do 

texto, se a palavra “cenário” fosse flexionada no plural, quantas outras palavras deveriam ter a 

escrita modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? 

 

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 

 

 

QUESTÃO 07 – O verbo “passear”, localizado na linha 30 do texto, aparece conjugado no: 

 

A) Presente do modo indicativo. 

B) Presente do modo subjuntivo. 

C) Imperativo afirmativo. 

D) Pretérito imperfeito do modo indicativo. 

E) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 
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QUESTÃO 08 – Qual das seguintes palavras encontradas no texto está grafada INCORRETAMENTE? 

 

A) avisam (l. 04). 

B) isopor (l. 11). 

C) guirlandas (l. 20). 

D) maciez (l. 23). 

E) adossicado (l. 26). 

 

 

QUESTÃO 09 – O termo “dignidade” (l. 26) é resultado de qual processo de formação de palavras? 

 

A) Onomatopeia. 

B) Redução. 

C) Composição. 

D) Hibridismo. 

E) Derivação. 

 

 

QUESTÃO 10 – Por quantos períodos é composto o sexto parágrafo do texto?  

 

A) Cinco. 

B) Seis. 

C) Sete. 

D) Oito. 

E) Nove. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – De acordo com as previsões da Lei nº 8.080/1990, a iniciativa privada poderá 

participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter: 

 

A) Extraordinário. 

B) Ordinário. 

C) Integral. 

D) Complementar. 

E) Experimental.  
 

 

QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei nº 8.142/1990, dentre outras formas, os recursos do Fundo 

Nacional de Saúde serão alocados como: 
 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 

III. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  
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QUESTÃO 13 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo 
com o que determina a Lei nº 7.508/2011. 
 

(  ) São Portas de Entrada, isto é, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, às 

ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, 

atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. 

(  ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a 

padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no 

âmbito do SUS. 

(  ) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços 

de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.  

(  ) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir 

das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – V.  

D) F – F – V – V.  

E) V – V – F – F.  
 

 

QUESTÃO 14 – A Portaria de Consolidação nº 6/2017 define o valor de incentivo financeiro para o 

custeio das Equipes de Saúde da Família, implantadas em conformidade aos critérios estabelecidos 

pela: 
 

A) União. 

B) Lei de diretrizes básicas estadual. 

C) Política nacional de atenção básica. 

D) Secretaria fazendária estadual. 

E) Procuradoria Geral da União.  

 

 

QUESTÃO 15 – Para fazer cumprir a Lei nº 11.062/2011, a contração de serviços técnico-

profissionais, no Município de Porto Alegre, somente será admitida para atendimento de serviços no 

âmbito do SUS e dependerá de prévio estudo técnico e de impacto: 

 

A) Tributário. 

B) Fiscal. 

C) Financeiro. 

D) Ambiental. 

E) Humano. 

 

 
QUESTÃO 16 – A Lei Complementar nº 141/2012, no verso em que trata do repasse e aplicação 

dos recursos mínimos, determina que os recursos da União serão repassados ao 

___________________ de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão 

Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde.  

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) Fundo Nacional 

B) Departamento 

C) Secretaria Municipal  

D) Plano Federal 

E) Plano Municipal 
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QUESTÃO 17 – Com base na Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as assertivas abaixo e 

assinale D, para as que são direitos e deveres do usuário da saúde e ND, para as que não são. 

 

(  ) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da 

promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. 

(  ) O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de 

saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares 

mais próximos de sua casa. 

(  ) É obrigação da equipe de saúde informar os familiares e acompanhantes sobre o estado de 

saúde do paciente, mesmo que o paciente decida por não comunicar seus familiares e 

acompanhantes. 

(  ) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em 

tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver 

seu tipo de problema. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) D – D – D – D.  

B) D – D – ND – D.  

C) D – ND – D – ND.  

D) ND – D – ND – D. 

E) ND – ND – D – ND.  

 

 

QUESTÃO 18 – A Lei Orgânica, ao tratar dos vetos para os programas orçamentários do Município 

de Porto Alegre, expressa que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária: 

 

A) Mensal. 

B) Bimestral. 

C) Trimestral. 

D) Semestral. 

E) Anual. 

 

 

QUESTÃO 19 – Para os efeitos da Lei Orgânica, todos os órgãos do Município de Porto Alegre têm 

de prestar, no prazo de ________________ dias, as informações solicitadas por quaisquer 

comissões instaladas por Vereador. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) cinco 

B) dez 

C) quinze 

D) vinte 

E) vinte e cinco 
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QUESTÃO 20 – A Lei Orgânica, na seção em que trata sobre saúde, determina que, dentre outras, 

são competências do Município, no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da 

União e do Estado, por meio de órgão próprio: 

 

I. Direção do Sistema Único de Saúde no Município. 

II. Elaboração e atualização do plano municipal de saúde. 

III. Estímulo à formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do meio 

ambiente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.  

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – Qual a tecla de atalho para visualizar a impressão de um documento, do programa 

Writer do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração padrão? 

 

A) Ctrl+Alt+P 

B) Ctrl+Shift+P 

C) Ctrl+Shift+F12 

D) Ctrl+O 

E) Ctrl+Shift+O 

 

 

QUESTÃO 22 – Qual a extensão por padrão de uma apresentação de slides (conjunto de slides), do 

programa Impress, do Pacote LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão? 

 

A) .ODC 

B) .ODT 

C) .ODP 

D) .ODS 

E) .ODX 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de 

célula E2, o seguinte: =MÉDIA(B2:C3) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor 

conterá em E2? 

 

 
Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2007, em sua configuração padrão 

 

A) 5 

B) 7 

C) 16 

D) 21 

E) 24 
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QUESTÃO 24 – Presuma que o usuário deu apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, 

configurado para destros, sobre o ícone Soma . Considere ainda que foram selecionadas somente 

as células de A1 até A8, conforme Figura 2 abaixo. Em que endereço de célula ficará o valor da 

soma? 
 

 
Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração 

padrão 

 

A) A5 

B) A6 

C) A7 

D) A8 

E) A9 

 

 

QUESTÃO 25 – Ao acessar pela primeira vez o programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, instalado 

em sua configuração padrão, a Pasta de Trabalho mostra quantas planilhas? 

 

A) Zero. 

B) 1. 

C) 3. 

D) 5. 

E) 6.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 26 – A figura abaixo ilustra um ambiente laboral onde trabalhadores fazem uso de copos 
coletivos para tomar água. 
 

 
 
De acordo com o arcabouço legal em segurança e saúde no trabalho, tem-se o descumprimento da 
Norma Regulamentadora (NR) número: 
 
A) 05. 
B) 06. 
C) 13. 
D) 24. 
E) 33. 
 

 
QUESTÃO 27 – Para fins de aplicação da NR 1 – Disposições Gerais, a área onde são executados os 
trabalhos é denominada: 
 

A) Ambiente de trabalho. 
B) Estabelecimento. 
C) Local de trabalho. 
D) Setor de serviço. 
E) Frente de trabalho. 
 

 
QUESTÃO 28 – Sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, da NR 5, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão empossados um mês antes ao término do 

mandato anterior. 
B) As decisões da CIPA serão tomadas preferencialmente por votação. 
C) A empresa estabelecerá mecanismos para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da 

categoria profissional e ao órgão regional do Ministério do Trabalho. 
D) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida duas reeleições. 
E) A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto à entidade ou profissional 

que o ministrará, constando sua manifestação em ata, cabendo à empresa escolher a entidade ou 
profissional que ministrará o treinamento. 

 

 

QUESTÃO 29 – “Óculos de tela para proteção limitada dos olhos contra impactos de partículas 
volantes”, segundo o Anexo I, da NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), é para proteção  
 
A) dos olhos e da face.  
B) dos olhos, da face e da cabeça. 
C) dos olhos, da face e do tronco. 
D) da face e da cabeça. 

E) da face e do tronco. 
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QUESTÃO 30 – Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), da NR 9, é INCORRETO 
afirmar que: 
 
A) O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos 

na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR 5, sendo sua cópia anexada ao livro 
de atas desta Comissão. 

B) Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a substituição de todos os produtos 

químicos perigosos.  
C) Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do 

PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e 
estabelecimento de novas metas e prioridades. 

D) A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos 
trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as 
eventuais limitações de proteção que ofereçam. 

E) O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus 
representantes e para as autoridades competentes. 

 

 
QUESTÃO 31 – Sobre o Glossário da NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, 
assinale a alternativa que relaciona corretamente o Termo com sua Definição.  
 

A) Área Classificada: todo trabalho realizado na zona controlada. 
B) Tensão de Segurança: extra baixa tensão originada em uma fonte de até 100 (cem) volts. 
C) Obstáculo: elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação 

deliberada. 
D) Invólucro: equipamento tornado inacessível por meio de barreira. 
E) Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto das instalações e equipamentos destinados somente 

à geração e transmissão de energia elétrica.  
 

 
QUESTÃO 32 – Conforme a NR 12, as Máquinas e Equipamentos, na perspectiva da Ergonomia, 
devem ser projetadas, construídas e mantidas com observância aos seguintes aspectos: 
 
I. Atendimento da variabilidade das características antropométricas dos operadores. 

II. Respeito às exigências posturais, cognitivas, movimentos e esforços físicos demandados pelos 

operadores. 
III. Redução da exigência de força, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção dos segmentos 

corporais. 
 
Quais estão corretos? 
 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 33 – A ausência, na caldeira a vapor, do item apresentado na figura abaixo caracteriza 
condição de risco grave e iminente, conforme NR 13 – Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações. 
Assinale a alternativa correta sobre o item citado. 
 

 
 

A) Sensor de pressão manométrica. 
B) Dispositivo operacional de controle do nível de água. 
C) Instrumento de purga mensal. 
D) Válvula de alívio para gás natural. 
E) Termômetro para chaminé. 
 

 

QUESTÃO 34 – O Anexo 11, da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, elenca inúmeros agentes 
químicos classificados como Asfixiantes Simples. Assinale a alternativa do agente que se enquadra 
nessa classificação.  
 

A) Acetaldeído. 
B) Acrilonitrila. 

C) Estibina. 
D) Metano. 
E) Tetracloroetano. 
 

 

QUESTÃO 35 – A organização do trabalho, para efeito da NR 17 – Ergonomia, deve levar em 
consideração: 
 

I. O modo operatório. 
II. A determinação do conteúdo de tempo. 

III. A cadência da tarefa.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 36 – De acordo com a NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e 
Combustíveis, para o Controle das Fontes de Ignição em trabalhos com inflamáveis, todas as 
instalações elétricas e equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, equipamentos de 
comunicação, ferramentas e similares utilizados em áreas ____________, assim como os 
equipamentos de controle de descargas atmosféricas, devem estar em conformidade com a NR ____. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) limitadas – 12 
B) controladas – 12 

C) classificadas – 10 
D) delimitadas – 10 
E) abertas – 19 
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QUESTÃO 37 – De acordo com a NR 25 – Resíduos Industriais, os resíduos de risco biológico devem 
ser dispostos conforme previsto nas legislações: 
 

A) Sanitária e ambiental. 
B) Sanitária e fitossanitária. 
C) Sanitária e pluvial. 
D) Ambiental e fitossanitária.  
E) Ambiental e fluvial. 
 

 

QUESTÃO 38 – O Plano de Proteção Radiológica, conforme previsto na NR 32 – Segurança e Saúde 
no Trabalho em Serviços de Saúde, deve: 
 

I. Fazer parte do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) do estabelecimento. 
II. Ser considerado na elaboração e implementação do PCMSO (Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional). 
III. Ser apresentado na CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), quando existente na 

empresa, sendo sua cópia anexada às atas desta Comissão. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 39 – Sobre as “vedações” previstas na NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde, assinale a alternativa que NÃO se enquadra na referida NR. 
 

A) São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas. 
B) É vedado o trabalho com produtos químicos sem a Ficha de Informações de Segurança (FISPQ) e 

sem a devida rotulagem.  
C) É vedado o contato de óleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais orgânicos similares com gases 

oxidantes.  
D) É vedado aos trabalhadores pipetar com a boca. 
E) Em trabalhos com quimioterápicos antineoplásicos, é vedado iniciar qualquer atividade na falta de 

EPI. 
 

 

QUESTÃO 40 – A NR 35 – Segurança e Saúde no Trabalho em Altura exige que o sistema de proteção 
contra quedas deve ser selecionado por profissional _________ em segurança do trabalho. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) habilitado 
B) qualificado 
C) capacitado 
D) graduado 
E) certificado 
 

 

QUESTÃO 41 – “A coleta de dados deve proporcionar ao investigador a visualização das condições 

em que ocorreu o acidente de trabalho a partir da categoria de análise do método – a atividade – 
segundo cada um dos seus componentes e seu conceito fundamental, o de variação”. Essa frase se 
refere a qual aspecto do método de investigação de acidentes? 
 

A) Sequencial. 
B) Sociotécnico. 
C) Árvore de causas. 

D) Efeito dominó. 
E) Análise de consequências. 
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QUESTÃO 42 – Sobre os riscos da eletricidade nos trabalhadores, analise as assertivas abaixo: 
 

I. As perturbações orgânicas produzidas pela corrente alternada diminuem com o aumento da 
frequência.  

II. As perturbações produzidas pelo choque elétrico dependem da intensidade da corrente que 
atravessa o corpo humano. 

III. Pode-se considerar que a corrente alternada é mais perigosa do que a corrente contínua. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 43 – No processo de soldagem, existe a possibilidade da formação de gases que têm 
efeitos tóxicos ao trabalhador. O _________ é o resultado da reação fotoquímica causada pela 
radiação ultravioleta sobre o oxigênio atmosférico. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 
A) argônio 
B) ozônio 
C) dióxido de carbono 
D) monóxido de carbono 
E) óxido de etileno 
 

 

QUESTÃO 44 – Utilizadas no cálculo da taxa de frequência e da taxa de gravidade, conforme ABNT 
NBR 14280 – Cadastro de Acidente do Trabalho, “as horas de exposição devem ser extraídas das 
folhas de pagamento ou quaisquer outros registros de ponto, consideradas apenas as horas 
trabalhadas, inclusive as extraordinárias”, são denominadas horas:  
 

A) De exposição ao risco. 
B) Estimadas de exposição ao risco. 
C) Debitadas. 
D) Estatisticamente aceitáveis. 
E) Ponderadas. 
 

 

QUESTÃO 45 – Os principais efeitos ao organismo do trabalhador podem ser de ordem vascular, 

neurológica, osteoarticular e muscular. Os primeiros sintomas são formigamento ou adormecimento 
leve. O texto refere-se a problemas causados pela exposição a (ao): 
 

A) Calor. 
B) Frio. 
C) Laser. 
D) Vibrações. 
E) Radiações ionizantes. 
 

 

QUESTÃO 46 – A utilização de barreiras ou paredes revestidas de chumbo e a blindagem das fontes 
são medidas de controle coletivo para o risco ocupacional: 
 

A) Ruído. 

B) Calor. 
C) Radiações ionizantes. 
D) Radiações não ionizantes. 
E) Pressões hiperbáricas e hipobáricas. 



467_CE_09_NM_3/1/201910:23:14 

Execução: Fundatec   
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO 47 – Isolamento Acústico é uma medida de controle para o risco ocupacional: 
 

A) Calor. 
B) Frio. 
C) Iluminamento. 
D) Ruído. 
E) Pressão hipobárica. 
 

 

QUESTÃO 48 – São princípios do eSocial: 
 

I. Dar maior efetividade à fruição dos direitos fundamentais trabalhistas e previdenciários dos 
trabalhadores. 

II. Eliminar a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas obrigadas. 
III. Excluir as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) de envio de obrigações 

trabalhistas e previdenciárias.  
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 

 
QUESTÃO 49 – No Glossário da publicação LER/DORT do Ministério da Saúde, “corresponde à maneira 
pela qual o homem coloca seu corpo (sistema nervoso, órgãos dos sentidos), sua personalidade 
(caráter, história) e suas competências (formação, aprendizagem, experiência) em contribuição para 
realizar um trabalho”. Essa definição diz respeito ao (à): 
 
A) Atividade real. 
B) Carga de trabalho. 
C) Ritmo de trabalho. 
D) Cadência de trabalho. 
E) Fator de risco. 
 

 
QUESTÃO 50 – Segundo a publicação Acidentes Biológicos: Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas, NÃO se tem a exposição com risco de transmissão do HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Humana) em material biológico com: 
 
A) Sangue. 

B) Sêmen. 
C) Fluidos vaginais. 
D) Líquido aminiótico. 
E) Fezes. 
 


