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COMO PROCESSAR QUEM NÃO NOS REPRESENTA?
Não somos vândalos. E deveríamos ganhar flores. Cidadãos que respeitam as regras são diariamente maltratados por
serviços públicos ineficientes. Como processar o prefeito e o governador se nossos impostos não se traduzem no respeito ao
cidadão? Como processar um Congresso que se comporta de maneira vil, ao manter como deputado, em voto secreto, o
presidiário Natan Donadon, condenado a 13 anos por roubo de dinheiro público?
Se posso ser multada (e devo ser) caso jogue no chão um papel de bala, por que não posso multar o prefeito quando a
cidade não funciona? E por que não posso multar o governador, se o serviço público me provoca sentimentos de fúria e
impotência? Como punir o vandalismo moral do Estado? Ah, pelo voto. Não, não é suficiente. Deveríamos dispor de
instrumentos legais para processar quem abusa do poder contra os eleitores – e esse abuso transcende partidos e
ideologias. [...]
(Texto retiradodo artigo de Ruth Aquino. Revista Época, 02/09/2103.)

01. O texto apresenta como ideia central:
A) Inúmeros questionamentos e dúvidas que demonstram a falta de informação da autora sobre o modo de punir o serviço
público de má qualidade.
B) Questionamentos retóricos que refletem a indignação da autora diante dos desmandos de políticos e de instituições
públicas contra os cidadãos que não têm como punir os que deviam representá-los.
C) A ideia de que o cidadão que não é vândalo tem que ser bem tratado pelos políticos e pelos servidores públicos.
D) A discussão de que é pelo voto que podemos punir os políticos e seus partidos pelo desrespeito imposto aos cidadãos.
E) A ideia de que abusos contra os cidadãos que não são eleitores ocorrem todos os dias e devem ser punidos.
02. Considere os textos abaixo e aponte o item com as informações corretas.
(Texto 01)
“Mundo maluco, máquina mortífera. Mundo moderno, melhore. Melhore mais, melhore muito, melhore mesmo. Merecemos.
Maldito mundo moderno, mundinho merda”. (Sílvio Amarante)
(Texto 02)
Sou tão organizado que não consigo achar nada do que procuro, pois minha intenção é não perder tempo, uma vez que a
capacidade de estar controlado faz com que tudo se mostre um meio propício de ficar calmo e sem preocupações. Por
conta disso, insisto em manter minha bagunça de um jeito que possa realizar tudo em tempo hábil. (Autor desconhecido)
(Texto 03)
“Descobri que minha obsessão por cada coisa em seu lugar, cada assunto em seu tempo, cada palavra em seu estilo, não
era o prêmio merecido de uma mente em ordem, mas, pelo contrário, todo um sistema de simulação inventado por mim
para ocultar a desordem de minha natureza”. (Gabriel García Márquez)
A) O texto 01 apresenta coerência e coesão; o texto 02 é coeso, mas incoerente; e o texto 03 tem coesão, mas não tem
coerência.
B) Os textos 01, 02 e 03 são coesos e coerentes.
C) Os textos 01 e 02 são coerentes, mas sem coesão; e o texto 03 é coerente e coeso.
D) O texto 01 apresenta coesão, mas não tem coerência; o texto 02 tem coesão e coerência; e o texto 03 é coerente, mas
sem coesão.
E) O texto 01 apresenta coerência, mas não usa recursos de coesão; o texto 02 tem coesão, mas não tem coerência; e o
texto 03 é coeso e coerente.
03. Em “Vi com meus próprios olhos e mal pude acreditar”, “Hoje visitarei a Cidade-Luz”, “Chorei rios de lágrimas” e “Incrível a
sua capacidade de faltar com a verdade”, temos respectivamente as seguintes figuras de linguagem:
A) Elipse, perífrase, pleonasmo, hipérbole.
B) Perífrase, pleonasmo, elipse, eufemismo.
C) Pleonasmo, perífrase, hipérbole, antonomásia.
D) Pleonasmo, antonomásia, hipérbole, eufemismo.
E) Eufemismo, pleonasmo, elipse, hipérbole.
04. Aponte o item que contém classificação indevida quanto à figura de linguagem utilizada:
A) Ler Clarice Lispector é como ler minha alma sendo devassada e absurdamente exposta. (prosopopeia)
B) A maldade povoa a sua mente. (metáfora)
C) Ouvi um grito áspero romper o silêncio da noite. (sinestesia)
D) Olhava adiante de mim e me surpreendia com o formigueiro humano. (catacrese)
E) O céu estava sisudo e irritadiço. (prosopopeia)

05. As palavras compreendem tanto uma forma material (significante) quanto um conteúdo semântico (significado). Tal
conteúdo pode ser denotativo ou conotativo. Com base nisso, aponte o item que analisa corretamente tais conceitos:
A) Gosto de contemplar as estrelas no firmamento. (conotativo) / Brad Pitt e Angelina Jolie são estrelas do cinema.
(conotativo)
B) Paula teceu alguns comentários sobre sua situação. (denotativo) / As rendeiras teceram belíssimas peças artesanais.
(denotativo)
C) O fogo se alastrou e incendiou tudo. (conotativo) / Não resisti ao fogo da paixão que me consumia. (denotativo)
D) Ela tem um coração frio e duro. (denotativo) / Faz muito frio em São Paulo hoje. (conotativo)
E) A criança quebrou o brinquedo ao jogá-lo no chão. (denotativo) / Finalmente Ana quebrou o silêncio e respondeu a
pergunta feita. (conotativo)
06. Todas as palavras abaixo estão corretas quanto à ortografia, exceto a do item:
A) Seção.
B) Excessão.
D) Herói.
E) Acessível.

C) Analisar.

07. O item cujas palavras não obedecem à mesma regra de acentuação é:
A) Trágico; patético.
B) Fácil; útil.
D) Café; Você.
E) Herói; heroísmo.

C) Bíceps; fórceps.

08. As palavras “incapaz, papelaria e entristecer” são, respectivamente, exemplares dos seguintes processos de formação de
palavras:
A) Prefixação, prefixação e sufixação.
B) Sufixação, sufixação e prefixação.
C) Prefixação, sufixação e parassíntese.
D) Parassíntese, parassíntese e sufixação.
E) Parassíntese, sufixação e sufixação.
09. Aponte o item que preenche corretamente as lacunas do texto que segue, de acordo com o uso devido dos sinais de
pontuação. “Quando se trata de mulheres__ duas coisas são essenciais__ a primeira é não tentar entendê-las__ a
segunda é nunca contrariá-las__ especialmente em assunto que tenham razão e se quiser dormir em paz.”
A) Dois pontos, vírgula, vírgula, ponto e vírgula.
B) Dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula.
C) Dois pontos, dois pontos, vírgula, vírgula.
D) Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, vírgula.
E) Vírgula, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula.
10. Sobre o uso da vírgula, há desacordo entre a regra e o exemplo no item:
A) No interior de uma oração, a vírgula serve para separar elementos com mesma função sintática, quando não unidos
pelas conjunções “e”, “nem” e “ou”. Exemplo: Sua boca, seu rosto, seu olhar, enchem meu coração de alegria.
B) Usa-se vírgula para isolar o vocativo. Exemplo: Que ideias mais absurdas, meu filho!
C) Usa-se vírgula para isolar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. Exemplo: André, o médico,
trouxe boas notícias.
D) Usa-se vírgula para separar orações coordenadas temporais, antepostas à oração principal. Exemplo: Quando se
ergueu da cama, decidiu mudar de vez aquela situação.
E) Usa-se vírgula para isolar orações intercaladas. Exemplo: Se é verdade o que dizem, pensei comigo mesma, terei que
tomar providências.
11. Aponte o item em que a concordância verbal foi feita indevidamente:
A) Soam quinze horas neste momento.
B) Daqui a pouco baterão doze horas esse relógio.
C) Naquele lugar, houve brigas e discussões demais.
D) Um bando de marginais depredou a loja inteira.
E) Foi um bando de marginais que depredaram a loja.
12. Aponte o item que preenche corretamente a concordância verbal das frases que seguem: “Os jovens _______ a
esperança de um mundo melhor”; “________ inúmeras pessoas na rua à tarde”; “Uma série de erros ___________ naquele
setor”; “___________ casas e apartamentos aqui”.
A) São; havia; aconteceu; vendem-se.
B) É; haviam; aconteceram; vende-se.
C) São; havia; aconteceram; vende-se.
D) É; havia; aconteceu; vende-se.
E) São; haviam; aconteceu; vendem-se.
13. Assinale o item que apresenta exemplos e classificação incoerente:
A) Cessão (ato de ceder); sessão (reunião) – homônimos homófonos.
B) Chácara (propriedade no campo); xácara (narrativa popular em verso) – homônimos homófonos.
C) Chá (infusão de ervas); xá (soberano persa) – homônimos homógrafos.
D) Mente (intelecto); mente (3ª pessoa do verbo mentir) – homônimos homógrafos.
E) Real (verdadeiro); real (relativo a rei) – homônimos homógrafos.
14. Leia as situações propostas e aponte a respectiva e correta classificação.
Situação 01: O homem morreu – A esposa dele faleceu – O velho expirou.
Situação 02: Não é correto destratar as pessoas – Não quis distratar com ele.
Situação 03: Ele dobrou a aposta – Paulo dobrou a esquina – Eu dobrei a opinião dele.
A) Todas as situações trazem exemplos variados de polissemia.
B) Todas as situações trazem exemplos variados de sinonímia.
C) Todas as situações trazem exemplos variados de paronímia.
D) Na situação 01 e na situação 02, temos exemplos de paronímia; e na situação 03, de polissemia.
E) Na situação 01, temos um exemplo de sinonímia; na situação 02, de paronímia; e na situação 03, de polissemia.

15. O item que está coerente quanto ao uso da crase é:
A) Eu te amo à perder de vista.
B) Esta situação não é recomendável àqueles que têm medo.
C) Peça à Paulo que entregue a encomenda o quanto antes.
D) Não dê atenção à conversas de corredor.
E) Chegamos à Madri pela manhã.
16. O item que completa corretamente as lacunas em “_____ vezes, pegava-me _____ pensar em quantas pessoas estão tão
perdidas quanto eu, dia ___ dia, sofrendo _____ beira da morte da própria alma, sem encontrar a razão de existir, sem
encontrar _____ si mesmo em meio ____ esse mundo bonito e cruel” é:
A) As – à – à – a – a – à.
B) As – a – à – à – a – à.
C) As – à – à – à – a – a.
D) Às – à – a – a – a – à.
E) Às – a – a – à – a – a.
17. “Nas aldeias, na manhã seguinte, os doentes se levantaram saudáveis e fortes. Houve grande júbilo e comemoração, até
que o jovem guerreiro descobriu que sua adorada noiva havia sumido. À medida que a percepção do que acontecera se
espalhava rapidamente entre o povo, muitos empreenderam a jornada até o lugar onde sabiam que iriam encontrá-la”. Os
termos grifados classificam-se, respectivamente, quanto à morfologia como:
A) Advérbio, verbo, substantivo, adjetivo, adjetivo, pronome, pronome.
B) Substantivo, adjetivo, verbo, substantivo, advérbio, adjetivo, verbo.
C) Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, adjetivo, advérbio, adjetivo.
D) Adjetivo, substantivo, pronome, verbo, advérbio, advérbio, pronome.
E) Adjetivo, substantivo, verbo, conjunção, substantivo, advérbio, pronome.
18. Sobre conceitos e procedimentos relativos à Redação Oficial, aponte o item correto.
(1) Ata é o resumo escrito de fatos e decisões resultantes de uma reunião, sessão ou assembleia ocorrida para
determinado fim. Nas atas, os números devem ser escritos por extenso, evitando-se abreviações; sua redação ocorre
sem parágrafos e sem espaços, a fim de se evitarem acréscimos. O tempo verbal utilizado preferencialmente é o
pretérito perfeito do indicativo.
(2) O aviso pode ser uma comunicação direta ou indireta; unidirecional ou multidirecional; redigida em papel próprio,
afixada em local público ou publicada através da imprensa. Geralmente, não traz destinatário, fecho ou expressões de
cortesia.
(3) O ofício pode ser interno (uma correspondência breve entre duas seções de um mesmo órgão) ou externo (podendo
ser oficial ou comercial). Sua principal característica é a agilidade, que possibilita uma tramitação rápida e uma
simplicidade nos procedimentos burocráticos.
A) Todos os itens estão corretos.
C) Somente os itens 1 e 3 estão corretos.
E) Somente os itens 1 e 2 estão corretos.

B) Todos os itens estão incorretos.
D) Somente os itens 2 e 3 estão corretos.

19. O padrão culto da linguagem deve ser obedecido, principalmente em correspondências oficiais. Considerando isso, aponte
a alternativa que atende a essa exigência.
A) O motivo porque saímos da reunião será exposto assim que possível.
B) Houveram vários documentos indevidamente anexos.
C) O requerimento do Sr. Augusto Souza foi anexado a outro idêntico que tramita na Câmara.
D) Tomaram-se medidas afim de popularizar as decisões resultantes da reunião.
E) Ontem foi implantado, após inúmeras e exaustivas discussões, uma nova tabela de valores contratuais.
20. “A redação de cartas e ofícios, ou seja, de textos técnicos em geral, obriga o uso adequado dos pronomes de tratamento,
que variam conforme o cargo ou a importância do destinatário”. Aponte o item em que há emprego indevido de tais
pronomes:
A) Para cardeais: Vossa Eminência; invocação: Eminentíssimo Cardeal.
B) Para reitores: Vossa Magnificência; invocação: Magnífico Reitor.
C) Para juízes de Direito: Senhor Meritíssimo; invocação: Meritíssimo Juiz.
D) Para presidentes: Vossa Excelência; invocação: Excelentíssimo Senhor Presidente.
E) Para sacerdotes: Vossa Reverendíssima; invocação: Reverendíssimo sacerdote.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.Segundo a NR. 1 a DRT, Delegacia Regional do Trabalho, nos limites de sua jurisdição, tem por competência executar as
atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a campanha nacional dos acidentes do
trabalho. Compete também a DRT:
A) Adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho.
B) Impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina
do trabalho.
C) Elaborar e revisar a legislação pertinente em matéria de Segurança do Trabalho.
D) Todas as alternativas estão erradas.
E) Todas as alternativas estão corretas.

22. O IFCE realizou uma ampliação da sua instalação, construção de uma quadra esportiva. Para atendimento ao disposto a
NR. 2 – Inspeção Prévia, o documento que a instituição é obrigada a obter do órgão regional do Ministério do trabalho e
Emprego é:
A) Certificado de Regularidade Fiscal.
B) Certificado de recolhimento do INSS dos empregados.
C) Certificado de aprovação do corpo de bombeiros.
D) Certificado de aprovação de instalações.
E) Certificado de conformidade com a prefeitura.
23. De acordo com a NR. 3, o item incorreto é:
A) Durante a paralisação decorrente da imposição de interdição ou embargo, os empregados não devem receber os
salários como se estivessem em efetivo exercício.
B) Embargo e interdição são medidas de urgência, adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que
caracterize risco grave e iminente ao trabalhador.
C) A interdição implica a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento.
D) O embargo implica a paralisação total ou parcial da obra.
E) Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença
relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador.
24. Em relação ao SESMT – Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho é correto afirmar que:
A) A empresa poderá constituir Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser
percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a 25.000 metros.
B) Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho das empresas que operem em
regime sazonal deverão ser dimensionados, tomando-se por base a média ponderada do número de trabalhadores do
ano civil anterior e obedecidos os Quadros I e II anexos.
C) O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 6 (seis) horas por dia para
as atividades dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
D) A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir SESMT comum para
assistência aos empregados das contratadas, sob gestão própria, desde que previsto em Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho.
E) A manutenção desses Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho deverá ser
feita pelas empresas usuárias, que não participarão das despesas em proporção ao número de empregados de cada
uma.
25. De acordo com a NR. 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), écorreto afirmar:
A) Entre as atribuições da CIPA, destaca-se a colaboração no desenvolvimento e na implementação do Programa de
Proteção contra Riscos Ambientais.
B) O Presidente e o Vice Presidente da CIPA constituirão dentre seus membros, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias
antes do término do mandato em curso, a Comissão Eleitoral – CE, que será a responsável pela organização e
acompanhamento do processo eleitoral.
C) Em caso de anulação a empresa convocará nova eleição no prazo de cinco dias, a contar da data de ciência,
garantidas as inscrições anteriores.
D) Havendo participação inferior a cinquenta por cento dos empregados na votação, não haverá a apuração dos votos e a
comissão eleitoral deverá organizar outra votação, que ocorrerá no prazo máximo de 15 dias.
E) Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos menos votados.
26. Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), éincorreto
afirmar:
A) Para uma atividade que envolva condição insegura de trabalho, o empregado deve obrigatoriamente, fornecer EPIs aos
empregados.
B) Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, ouvida a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI
adequado ao risco existente em determinada atividade.
C) Cabe ao órgão regional do MTE, fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI;
D) Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3 da NR. 6, o órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma alternativa de gravação, a ser proposta pelo fabricante ou
importador, devendo esta constar do CA.
E) Cabe ao empregador quanto ao EPI, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
27. De acordo com a NR. 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, não se constitui obrigatoriedade do
empregador:
A) Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia.
B) Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO.
C) Na inexistência do médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade
para coordenar o PCMSO.
D) Entregar e protocolar a entrega na DRT.
E) Indicar, dentre os médicos do SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO.

28. Sobre a NR. 9 é possível afirmar:
I. As ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais devem ser desenvolvidas no âmbito de cada
estabelecimento da empresa, sob responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores sendo sua
abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle.
II. O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e a
integridade dos trabalhadores.
Assinale a alternativa correta:
A) Todas as alternativas estão incorretas.
C) Somente a alternativa I está correta.
E) Nenhuma das opções anteriores.

B) Todas as alternativas estão corretas.
D) Somente a alternativa II está correta.

29. O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE contratou uma empresa para elaboração do prontuário de
instalações elétricas. Para atender a NR. 10, assinale a opção que define qual profissional é responsável pela
documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos.
A) Um engenheiro com pós graduação em engenharia de segurança do trabalho.
B) Um técnico de segurança do trabalho.
C) Um engenheiro eletricista com registro no órgão de classe.
D) Um engenheiro eletricista com pós graduação em engenharia de segurança do trabalho.
E) Um bacharel em engenharia elétrica.
o

30. A orientação normativa N 06/2013 estabelece a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação
ionizante e gratificação por trabalhos com raios x ou substâncias radioativas. Em relação a esses adicionais, é correto
afirmar que:
A) O adicional de insalubridade seria de 5%, 10% e 20% do vencimento base nos graus mínimos, médio e máximo,
respectivamente.
B) O adicional de periculosidade é de 30% do vencimento base.
C) O adicional de irradiação ionizante é de 40% do salário mínimo nacional vigente.
D) No caso de servidores públicos, é possível acumular adicionais de insalubridade e de periculosidade.
E) Geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades em que a exposição a circunstâncias ou
condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica.
31. O laudo técnico de insalubridade e periculosidade deverá:
A) Ser elaborado por uma empresa terceirizada contratada.
B) Preencher os requisitos da NR. 15.
C) Referir-se ao ambiente de trabalho e considerar a situação individual de trabalho do servidor.
D) Não identificar o agente nocivo à saúde.
E) Ter prazo de validade especificado.
32. A técnica de análise de risco que é considerada uma técnica qualitativa e quantitativa é:
A) Análise histórica.
B) Árvore de falhas.
C) Árvore de causas.
D) WHAT-IF.
E) Técnica de incidentes críticos.
33. Sobre o Sistema de gestão aplicado à segurança, segundo a norma OHSAS 18001:2007, a etapa de planejamento
abrange:
A) Política de segurança.
B) Competência e treinamento.
C) Objetivos e identificação dos perigos e riscos.
D) Não conformidades e auditorias.
E) Análise crítica pela direção.
34. Sobre o acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP e do Nexo Técnico Epidemiológico,é
incorreto afirmar:
A) O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinquenta centésimos (0,50) a dois inteiros (2,00),
desprezando-se as demais casas decimais, a ser aplicado à respectiva alíquota.
B) Os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional
de Previdência Social.
C) O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo
entre o trabalho e o agravo.
D) A empresa informará anualmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, à respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento.
E) O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, no Diário Oficial da União, sempre no mesmo mês, os índices
de frequência, gravidade e custo, por atividade econômica, e disponibilizará, na Internet, o FAP por empresa, com as
informações que possibilitem a esta verificar a correção dos dados utilizados na apuração do seu desempenho.
35. De acordo com a Lei 8213/91 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social é correto afirmar:
A) O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
bem como o das respectivas autarquias e fundações, são incluídos no Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
B) Na condição de dependente o irmão do segurado é beneficiário do Regime Geral da Previdência Social,

C) O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em face de separação judicial ou divórcio sem direito a alimentos,
certidão de anulação de casamento, certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em julgado.
D) O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos
decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: I - quanto ao segurado: aposentadoria por
tempo de serviço.
E) O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou
a ele retornar, fará jus a alguma prestação da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto
ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.
36. Sobre a Lei 8112/90 que Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais é correto afirmar:
A) Os servidores que trabalhem rotineiramente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas,
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
B) Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada ano.
C) A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais
previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.
D) O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade poderá optar por um deles.
E) O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a neutralização das condições ou dos riscos que
deram causa a sua concessão.
37. Sobre Análise Ergonômica do trabalho é incorreto afirmar:
A) Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao
empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de
trabalho.
B) Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual regular de cargas, por um trabalhador cujo peso seja
suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança.
C) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo
dessas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua saúde ou
a sua segurança.
D) Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho,
poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador.
E) As condições ambientais de trabalho podem estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à
natureza do trabalho a ser executado.
38. Sobre o esocial é incorreto afirmar:
A) O esocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistasé um projeto do
governo federal que vai unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados.
B) De acordo com a Lei 8213/91, Art. 22, a empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 1º
(primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de
multa.
C) Os empregadores, inclusive o doméstico, a empresa e a eles equiparados em legislação específica; e o segurado
especial inclusive em relação a trabalhadores que lhe prestem serviço poderá utilizar o esocial.
D) Para os trabalhadores autônomos não é necessário haver registro prévio da contratação, com exceção dos diretores
não empregados e cooperados (informados pela cooperativa da qual fazem parte), que devem informar os eventos de
cadastramento dos trabalhadores sem vínculo de emprego.
E) Haverá penalidade para entrega em atraso de informações apenas nos casos já previstos em lei, inclusive com relação
às retificações, e nos valores nela estipulado.
39. Sobre a NR. 12, écorreto afirmar que:
A) As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,80 m (um
metro e vinte centímetros) de largura.
B) A distância mínima entre máquinas, em conformidade com suas características e aplicações, pode garantir a segurança
dos trabalhadores durante sua operação, manutenção, ajuste, limpeza e inspeção, e permitir a movimentação dos
segmentos corporais, em face da natureza da tarefa.
C) Os comandos de partida ou acionamento das máquinas podem possuir dispositivos que impeçam seu funcionamento
automático ao serem energizadas.
D) Os dispositivos de parada de emergência devem ser utilizados como dispositivos de partida ou de acionamento.
E) As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança, caracterizados por
proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados, que garantam proteção à saúde e à
integridade física dos trabalhadores.
40. A higiene do trabalho protege o trabalhador dos riscos ambientais, tais como: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e
acidentes. Correspondem aos riscos físicos:
A) Temperatura, radiação, iluminação e postura.
B) Temperatura, pressão, calor e postura.
C) Iluminação, ventilação, temperatura e ruído.
D) Microorganismos, bactérias, vírus e solvente.
E) Vibração, radiação, pressão e ruído.
41. De acordo com a NR. 15, o item incorreto é:
A) O perito descreverá no laudo técnico a técnica e a aparelhagem utilizadas.
B) São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância previsto
nos anexos números 1, 2, 3, 5, e 11.

C) A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo.
D) Nas perícias requeridas às Delegacias Regionais do Trabalho, desde que comprovada a insalubridade, o perito do
Ministério do Trabalho indicará o adicional devido.
E) No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para
efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.
42.Conforme a NR. 29 Trabalho Portuário para faixa de temperatura de Bulbo Seco (ºC) abaixo de - 73,0, o item correto é:
A) Não é permitida a exposição ao ambiente frio, seja qual for a vestimenta utilizada.
B) Tempo total de trabalho no ambiente frio de 5 minutos sendo o restante da jornada cumprida obrigatoriamente fora de
ambiente frio.
C) Tempo total de trabalho no ambiente frio de 1 hora, sendo dois períodos de 30 minutos com separação mínima de 4
horas para recuperação térmica fora do ambiente frio.
D) Tempo de trabalho no ambiente frio de 4 horas alternando-se 1 hora de trabalho com 1 hora para recuperação térmica
fora do ambiente frio.
E) Tempo total de trabalho no ambiente frio 6 horas e 40 minutos, sendo quatro períodos de 1 hora e 40 minutos
alternados com 20 minutos de repouso e recuperação térmica fora do ambiente de trabalho.
43. Segundo a NR. 34 Indústria Naval, a utilização de gruas em condições de ventos superiores a quarenta e dois quilômetros
por hora só será permitida mediante trabalho assistido, cujo limite ficou estabelecido em:
A) 45 Km/h.
B) 52 Km/h.
C) 60 Km/h.
D) 70 Km/h.
E) 72 Km/h.
44. Segundo a NR. 35 - Trabalho em Altura é responsabilidade do empregador exceto:
A) Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma.
B) Assegurar a realização da Análise de Risco – AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho – PT.
C) Zelar pela segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por ações ou omissões no trabalho.
D) Desenvolver procedimento operacional para atividades rotineiras de trabalho em altura.
E) Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle.
45. Conforme a NR. 29 - Trabalho Portuário, a iluminação dos locais de trabalho como porões, passagens de trabalhadores e
demais locais de operação devem ter níveis adequados de iluminamento, obedecendo ao que estabelece a NR. 17. A
opção correta é:
A) Não sendo permitido níveis inferiores a 60 lux.
B) Os níveis serão conforme medição no local.
C) Não sendo permitido níveis inferior a 50 lux.
D) Serão permitidos até 40 lux.
E) Serão permitidos níveis acima de 60 lux.
46. Sobre a NR. 29 Trabalho Portuário é possível afirmar:
A) Não é permitido o uso de escada tipo quebra-peito.
B) Os quartéis devem permanecer fechados por ocasião de trabalho em coberta diferente.
C) É obrigatório o uso de escadas para a transposição de obstáculos superior a 2,00 metros.
D) As bocas de agulheiros devem estar protegidas por vigia de portaló.
E) Somente pode operar máquina e equipamentos o trabalhador treinado.
47. De acordo com a NR. 30 - Trabalho Aquaviário, o Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho a Bordo – GSSTB fica sob a
responsabilidade do comandante da embarcação e deve ser integrado pelos seguintes tripulantes,exceto:
A) Oficial encarregado da segurança.
B) Chefe de máquinas.
C) Tripulante responsável pela seção de saúde.
D) Mestre de cozinha.
E) Marinheiro de máquina.
48.A Convenção da OIT relativa à Segurança e à Saúde dos Trabalhadores e ao Meio Ambiente de Trabalho concluída em
Genebra, em 22 de junho de 1981, e promulgada pelo Decreto nº 1.254, de 29 setembro de1994 é
A) Convenção nº 119.
B) Convenção nº 139.
C) Convenção nº 148.
D) Convenção nº 152.
E) Convenção nº 155.
49. Considerando-se as atividades ou operações insalubres, de acordo com o preconizado na NR. 15, para Nível de Pressão
Sonora Elevado – Ruído, o critério de dobra dos limites de tolerância de exposição, em decibéis, é:
A) 3.
B) 4.
C) 5.
D) 6.
E) 7.
50. Conforme NR. 15Anexo nº 3 – Limite de Tolerância para Exposição ao Calor. A opção correta é:
A) A avaliação ao calor deve ser avaliada através de Termômetro de Globo.
B) As medições de calor devem ser efetuadas no local onde permanece o trabalhador, à altura da região do corpo menos
atingida.
C) Os períodos de descanso serão considerados tempo de serviço para todos efeitos legais.
D) Os aparelhos que devem ser usados para avaliação de calor são: termômetro de bulbo úmido natural e termômetro de
mercúrio comum.
E) Na avaliação de calor devem ser determinado o tipo de atividade que são (Leve e Moderada).

51. O trabalhador que fica em Tubulão de Ar comprimido após a descompressão será obrigado a permanecer no mínimo por
quanto tempo, no canteiro de obra, cumprindo um período de observação médica:
A) 2 horas.
B) 3 horas.
C) 4 horas.
D) 5 horas.
E) 6 horas.
52. Conforme NR. 15 em seu Anexo nº 8 – Vibrações, constarão obrigatoriamente do laudo da perícia os itens abaixo,exceto:
A) O critério adotado.
B) O instrumental utilizado.
C) A metodologia de avaliação.
d) A descrição das condições de trabalho e o tempo de exposição às vibrações.
E) O resultado da avaliação qualitativa.
53. No ambiente de trabalho cujo Agente Químico seja classificado como “Asfixiantes Simples” a concentração mínima de
oxigênio deverá ser:
A) 15% em volume.
B) 16% em volume.
C) 17% em volume.
D) 18% em volume.
E) 19% em volume.
54. A insalubridade devido a poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados no Anexo
nº 12 da NR. 15 será de:
A) 10% sobre o salário mínimo.
B) 20% sobre o salário mínimo.
C) 30% sobre o salário mínimo.
D) 40% sobre o salário mínimo.
E) Neste caso não faz jus ao adicional de insalubridade.
55. Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão
sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundamentar nos motivos abaixo, exceto:
A) Competência.
B) Disciplinar.
C) Técnico.
D) Econômico.
E) Financeiro.
56. Conforme a NR. 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, considera Nível de Ação o valor acima do qual devem
ser iniciadas ações preventivas. Considerando o agente químico, conforme o Anexo nº 11 da NR. 15 este valor é:
A) 0,30 LT (30% do Limite de Tolerância).
B) 0,40 LT (40% do Limite de Tolerância).
C) 0,50 LT (50% do Limite de Tolerância).
D) 0,60 LT (60% do Limite de Tolerância).
E) 0,70 LT (70% do Limite de Tolerância).
57. Segundo a NR. 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, relativo ao
cumprimento das atividades do SESMT, a opção falsa é:
A) O engenheiro de segurança do trabalho deverá dedicar no mínimo 3 horas (tempo parcial) ou 6 horas (tempo integral).
B) O enfermeiro do trabalho deverá dedicar no mínimo 3 horas (tempo parcial) ou 6 horas (tempo integral).
C) O médico do trabalho em tempo integral, a empresa poderá contratar mais de um profissional, desde que cada um
dedique no mínimo 3 horas a fim de totalizar 6 horas diárias.
D) O Técnico de segurança do trabalho deverá dedicar 8 horas por dia para atividade do SESMT.
E) A auxiliar de enfermagem do trabalho em tempo integral, a empresa poderá contratar mais de um profissional, desde
que cada um dedique no mínimo 4 horas a fim de totalizar 8 horas.
58. De acordo com a NR. 15, Anexo nº 14, o adicional para trabalho ou operação com esgoto (galeria) e cemitério (exumação
de corpos) é respectivamente de:
A) 10% e 20% sobre o salário mínimo.
B) 40% e 20% sobre o salário mínimo.
C) 40% e 10% sobre o salário mínimo.
D) 20% e 30% sobre o salário mínimo.
E) 10% e 40% sobre o salário mínimo.
59. Na elaboração do Mapa de Riscos conforme Portaria nº 25, de 29 de dezembro de 1994, foi constatado a existência de três
tipos de riscos ambientais: névoas, imposição de ritmos excessivos e animais peçonhentos. Na representação gráfica do
mapa de riscos, quais cores representam os riscos citados:
A) Vermelho, amarelo e marrom.
B) Verde, amarelo e azul.
C) Verde, marrom e amarelo.
D) Vermelho, amarelo e azul.
E) Vermelho, marrom e verde.
60. Conforme NR. 34 considera Teste de Estanqueidade como sendo:
A) O ensaio não destrutivo realizado pela aplicação de pressão em peça, compartimento ou tubulação para detecção de
vazamento.
B) Processo de corte por eletrodo de grafite para remoção de raízes de solda imperfeitas e dispositivos auxiliares de
montagem, entre outros.
C) Teste de carga máxima que pode suportar o equipamento de guindar para uma determinada configuração de içamento.
D) Teste prévio de superfícies por meio de projeção de partículas abrasivas em alta velocidade.
E) Teste de limpeza que torna a atmosfera interior do espaço confinado isenta de gases, vapores e outras impurezas
indesejáveis através de ventilação ou lavagem com água ou vapor.

