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INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: 

 

 

 

 
1 -  Na correção dos cartões de respostas, para efeito de pontuação, será 

desconsiderada: 

 

 questão que não apresentar nenhuma opção assinalada; 

 questão que contiver mais de uma opção assinalada, sejam 

estas marcações acidentais ou não, independentemente da 

dimensão, ocasionadas por borrões, corretivos, emendas, 

manchas, pontos, sombreados de lápis ou caneta, traços ou 

quaisquer outros tipos de rasuras. 

 

2 -  Para que o candidato não se enquadre em nenhuma dessas situações, 

tendo alguma questão anulada devido a múltiplas marcações, é 

imprescindível que ele tenha o máximo de atenção, cuidado e capricho 

ao transcrever as respostas das questões do caderno de provas para o 

cartão de respostas. 

 

3 -  Em hipótese alguma, será fornecido outro cartão de respostas, 

portanto, é preciso que o candidato fique atento e preencha, 

corretamente, apenas uma das cinco alternativas em cada questão, 

utilizando caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente, 

conforme a figura abaixo: 
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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

(EDITAL 21/2014 - PRORH/UFJF.  As disposições e instruções contidas no(s) Cadernos de 

Prova constituirão normas complementares ao presente edital.) 
 

 Será excluído do concurso o candidato que em sala de prova portar 

celulares, armas e aparelhos eletrônicos. 
 

 O candidato não pode usar boné, capacete, chapéu, chaveiro de qualquer tipo, 

óculos escuros, relógio e similares. 

 

 Quando solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata de Abertura do Lacre. 

 

 Junto ao candidato, só devem permanecer os objetos de identificação e os 

materiais para execução da prova. Todo e qualquer outro material, exceto 

alimentos, água em garrafa transparente e medicamentos, têm de ser colocados no 

saco plástico disponível, amarrado e colocado embaixo da cadeira. 

 

 O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as 

orelhas descobertas. 

 

 O candidato deve conferir se sua prova tem 15 questões de Língua Portuguesa, 10 

de Raciocínio Lógico-Quantitativo, 5 de Legislação e 30 de Conhecimentos 

Específicos do cargo, sendo cada questão constituída de 5 alternativas (a, b, c, d, e) 

e numeradas de 01 a 60. Caso haja algum problema, solicitar a substituição de seu 

caderno ou folha. 

 

 O candidato deve comunicar sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada 

durante a realização da prova. Não sendo tomadas as devidas providências a 

respeito de sua reclamação, solicitar a presença do Coordenador do Setor ou 

comunicar-se com ele, na secretaria, ao final da prova. 

 

 O candidato não pode retirar nenhuma folha deste caderno. 

 

 A duração da prova, considerando a marcação do cartão de respostas, é de 4 

horas. O candidato só poderá sair decorridos 1h e 30min. 

 

 O candidato deve assinar a lista de presença e o cartão de respostas com a 

assinatura idêntica à da sua identidade. 

 

 O candidato, ao receber o cartão de respostas, deve ler, atentamente, as instruções 

contidas na página 3 deste caderno. 

 

 Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de 

Encerramento. 
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C O N H E C I M E N T O S    G E R A I S 
 

L Í N G U A    P O R T U G U E S A 
     

 

 Leia, com atenção, o texto seguinte, do jornalista Muniz Sodré, publicado no Observatório 

da Imprensa, em 13 de julho de 2004. Volte a ele sempre que necessário.  

                                                    Falar o que não se diz 

1. Um pequeno incidente pessoal, sem maiores consequências, vai servir como um pretexto para 

se verificar um certo tipo de funcionamento da imprensa cotidiana. Em fins de maio, fui contactado por 

telefone por um repórter do Jornal do Brasil para que dissesse alguma coisa sobre Chico Buarque, cujo 

sexagésimo aniversário seria comemorado (como efetivamente o foi) em 27 de junho. O jornal estava 

preparando um caderno especial sobre o compositor e escritor, que é sem dúvida uma das poucas 

unanimidades nacionais. 

2. Sou fã confesso, quase de carteirinha, de Chico Buarque. Admiti isto logo de saída ao repórter 

e, em seguida, arrisquei-me a uma pequena análise de sua obra musical, desde A banda (que, na época 

do surgimento, me fez muito lembrar do poeta francês Jacques Prevert) até as canções mais recentes, 

de letras inesquecíveis, algumas das quais evocavam a preferência dos nossos poetas do Arcadismo 

pelas proparoxítonas. Enfim, até mesmo de uma "reencarnação" musical de Noel Rosa falei.  

3. Mas, garantido pela posição de admirador inconteste, permiti-me dizer do que não gostava 

tanto: a voz algo anasalada do Chico-cantor e a escrita de Estorvo, que não me apeteceu terminar. 

Que importância tem isso? 

4. Pois bem, o tal caderno do JB (13/5/2004), numa lista de 60 declarações sobre a efeméride 

(intitulada 60 pedaços de mim) resumia assim toda a minha fala: "„Chico é um sujeito de esquerda, mas 

que mantém uma atitude discreta", diz. „Só li Estorvo até a página 10, me enchi logo. Também não gosto 

muito dele cantando, acho a voz anasalada, prefiro o João Bosco‟, completa. Sodré às vezes critica, mas 

é fã: „Votaria nele para membro da ABL‟". 

5. Ora, objetivamente falando, eu disse realmente tudo aquilo, mas ao mesmo tempo não disse. 

Bem entendido: retirando as pequenas frases dos enunciados maiores e separando-as do contexto da 

enunciação (em que a entonação laudatória fazia das críticas meros complementos secundários), o texto 

jornalístico construiu uma realidade diferente da original. O resumo publicado passou algo 

absolutamente não pretendido pelo entrevistado, ou seja, um amontoado de predicações negativas que 

pode significar tudo, menos a condição de "fã". 
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6.  Alguém poderá perguntar: que importância tem isso? O compositor não se incomodou, 

provavelmente disto não tomou sequer conhecimento, e nenhum de seus admiradores incontestes 

protestou. Além do mais, todo e qualquer consumidor de canções ou de personalidades públicas está 

democraticamente autorizado a dizer se gosta ou não do que ouve ou do que lê. Seria o caso, aliás, do 

cantor-compositor Lobão. Segundo a mesma matéria, ele não gosta da obra de Chico e, entre amigos, 

costumaria imitá-lo em tom de deboche. 

Sob suspeição 

7. O problema levantado aqui, porém, não é de gosto, não é de estética, mas de demonstração 

de como o jornalismo, em sua pressa ou em seu hábito crescente de pôr em segundo plano o conteúdo 

discursivo em favor de uma forma que pode ser tanto uma imagem figurativa quanto uma paginação 

atraente, acaba produzindo uma realidade própria, particular, mais palatável para si mesmo ou para o 

que julga ser o leitor. Do jeito que a matéria saiu, o entrevistado (eu mesmo) decididamente é averso a 

Chico Buarque. O problema é que a realidade é outra. 

8. Não é difícil para o leitor de jornal especular sobre o que pode acontecer, mudando-se os 

assuntos e os contextos, com matérias maiores ou temáticas mais complexas. Não adianta culpar o 

repórter, porque se trata de todo um processo de produção, em que o profissional é engolido e digerido, 

a menos que se trate de um colunista com toda a autonomia de sua assinatura.  

9. Seja como for, a consciência crescente dessas deformações midiáticas põe a imprensa em 

suspeição junto ao público mais advertido. Isto ajuda a explicar a reação de Paulinho da Viola, ao ser 

procurado para o mesmo assunto: "Eu não falo mais com a imprensa". Explica o repórter que o cantor e 

compositor não aceitou o argumento de que era para um caderno especial sobre os 60 anos de Chico. 

"Eu sei, eu sei. Você me desculpa, mas eu não dou mais depoimento algum".  

10. Sábio Paulinho da Viola. 

SODRÉ, Muniz. Falar o que não se diz.  Disponível em: 
<www.observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 7  maio 2014.  

 
1. O principal propósito comunicativo do autor do texto é: 
 

a) registrar seu ressentimento com uma matéria jornalística que acabou por indispô-lo  com 
o compositor Chico Buarque.  

b) alertar para a má-fé de repórteres que reduzem o conteúdo de entrevistas em favor de 
aspectos secundários de matérias jornalísticas.  

c) evidenciar como, em uma efeméride, uma entrevista de jornal pode ser danosa à 
personalidade homenageada.  

d) mostrar-se arrependido de uma entrevista em que, por telefone, teceu algumas 
restrições à obra de Chico Buarque.  

e) evidenciar como a descontextualização de enunciados pode, em uma entrevista 
jornalística, deturpar a real intenção do entrevistado.  
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2. Aponte a alternativa cuja expressão, contextualmente, explicaria as restrições mencionadas no 

terceiro parágrafo.  
 

a) “fã confesso” 
b) “quase de carteirinha” 
c) “Jacques Prevert” 
d) “Noel Rosa” 
e) “cantor-compositor Lobão”  

 
 

3. Aponte a alternativa que, contextualmente, despotencializa as críticas que Sodré se permitiu: 
 

a) “atitude discreta” 
b) “a voz anasalada” 
c) “prefiro o João Bosco” 
d) “entonação laudatória” 
e) “até a página 10”  

 
 

4. Com a adjetivação atribuída a Paulinho da Viola (§ 10), o articulista quer, contextualmente, 
comunicar que o compositor é uma pessoa: 

 
a) erudita.  
b) talentosa.  
c) precavida.  
d) franca.  
e) imprevidente.  

 
 

5. Releia o segmento: 
 
 
 
  
 
 
    Observe a seguinte reescrita: 
 
         
 
 
 
 
Com a mudança operada na reescrita, valemo-nos do recurso estilístico do (a): 
 

a) metáfora.  
b) silepse.  
c) metonímia.  
d) símile.  
e) pleonasmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Segundo a mesma matéria, ele não gosta da obra de Chico e, entre amigos, costumaria 

imitá-lo em tom de deboche.” (§ 6)  

 

Segundo a mesma matéria, ele não gosta  de Chico e, entre amigos, costumaria imitá-lo em 

tom de deboche. 
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6. Inspirados na temática “imprensa”, sugerida pelo texto inicial, escrevemos, em cada opção, duas 

pequenas sentenças em que nos valemos de radicais eruditos destacados e identificados, 
semanticamente, entre parênteses. Em uma das opções, entretanto, a significação de apenas 
um dos radicais NÃO está correta. Assinale-a. 

  
a) I. Não se aceitou o estilo onipotente com que o jornalista tratou do asssunto.  (todo)      

II. Na seção de literatura, o jovem poeta exibibiu belos versos eneassílabos. (nove) 
 

b) I. Na entrevista, o repórter usava técnicas de taquigrafia. (rápido)     
II. O jornalista estava lendo um ótimo manual de califasia. (belo) 
 

c) I. É possível que Muniz Sodré seja mesmo um musicófilo. (amante)    
II. A crônica do jornalista apresentava sugestivas onomatopeias. (ato de fazer) 
 

d) I. Uma espécie de penumbra encobria a verdadeira intenção  da matéria. (sombra)    
II. A  reportagem mereceu de seu autor uma séria autorreflexão. (sobre si mesmo) 
 

e) e) I. Muniz Sodré certamente não é um bibliófobo. (aquele que tem aversão)    
II. O brutal uxoricídio foi amplamente divulgado pela imprensa. (marido)  

 
 

7. As orações do trecho citado interligam-se pelo processo sintático da coordenação na seguinte 
alternativa:  

 
a) “Não é difícil para o leitor de jornal especular sobre o que pode acontecer, mudando-se 

os assuntos e os contextos, com matérias maiores ou temáticas mais complexas.” (§ 8) 
b) “O jornal estava preparando um caderno especial sobre o compositor e escritor, que é 

sem dúvida uma das poucas unanimidades nacionais.” (§ 1) 
c) “O compositor não se incomodou, provavelmente disto não tomou sequer conhecimento, 

e nenhum de seus admiradores incontestes protestou.” (§ 6)  
d) “Um pequeno incidente pessoal, sem maiores consequências, vai servir como um 

pretexto para se verificar um certo tipo de funcionamento da imprensa cotidiana.” (§ 1) 
e) “Em fins de maio, fui contactado por telefone por um repórter do Jornal do Brasil para 

que dissesse alguma coisa sobre Chico Buarque...” (§ 1) 
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8. Considere, exclusivamente, os segmentos registrados a seguir. Sem preocupação com a 

fidelidade ao sentido original, avalie as reescritas apresentadas, considerando-se a adequação à 
língua escrita culta, no quesito previamente indicado. 

 
I) Pontuação gráfica: “Em fins de maio, fui contactado por telefone por um repórter do Jornal do 

Brasil...”  (§ 1) → Fui contactado, em fins de maio, por telefone por um repórter do Jornal do Brasil...  
II) Emprego do pronome: “Não é difícil para o leitor de jornal especular sobre o que pode acontecer...” 

(§ 8) → Não é difícil para mim  especular sobre o que pode acontecer... 
III) Colocação pronominal: “O compositor não se incomodou...” (§ 6) → O compositor não incomodou-se.  
IV) Colocação pronominal em redação alternativa para o início do texto: “Um pequeno incidente pessoal, 

sem maiores consequências...” (§ 1)  → Em tratando-se de experiência com entrevistas, um 
pequeno incidente pessoal, sem maiores consequências...  

V) Concordância verbal: “...e nenhum de seus admiradores incontestes protestou.” (§ 6) → ... e nenhum 
de seus admiradores incontestes protestaram.  

VI) Transformação para a voz ativa: “Em fins de maio, fui contactado por telefone por um repórter do 
Jornal do Brasil...”  (§ 1) → Em fins de maio, um repórter do Jornal do Brasil contactou-me por 
telefone...  

 
Avaliadas as reescritas, aponte a alternativa CORRETA. 
 

a) Somente as reescritas apresentadas em (III), (IV) e (V) não estão adequadas.  
b) Somente a reescrita apresentada em (III) não está adequada.  
c) Somente as reescritas apresentadas em (IV), (V) e (VI) não estão adequadas.  
d) Nenhuma das reescritas está adequada.  
e) Todas as reescritas estão adequadas.  

 
 

9. Haveria prejuízo da concordância nominal, se escrevêssemos algo assim:  
 

a) Inteirei-me do assunto pelo jornal italiano e pelo francês.  
b) Há bastante jornalistas empenhados em esclarecer o crime.  
c) Escolheram péssimo jornal e revista para a publicação do anúncio.  
d) Retratando-se dos equívocos, os jornalistas estavam quites com os leitores.  
e) A jornalista ficou meio  desgastada com a repercussão do episódio.  

 
 

10. Observe o segmento: 
 
 
 
 
 
 
 
Nesse trecho, a sequência grifada expressa, semanticamente, uma circunstância de: 
 

a) causa, assim como no trecho destacado em: Visto que o jornal passava por séria crise 
financeira, seus diretores optaram por publicá-lo somente na internet. 

b) concessão, assim como no trecho destacado em: Embora o jornal passasse por séria 
crise financeira, seus diretores continuavam apostando no jornalismo impresso.  

c) tempo, assim  como no trecho destacado em: Quando visitamos o jornal, pudemos 
constatar a série crise financeira por que passava aquele tradicional veículo de 
comunicação.  

d) fim, assim como no trecho destacado em:  A forma como jornal apresentou a matéria foi 
tão isenta que mereceu aplausos de vários observadores da mídia.  

e) condição, assim como no trecho destacado em: A continuar vivenciando esta crise 
financeira, o jornal terá de demitir alguns de seus melhores colaboradores.  
 

 

“Isto ajuda a explicar a reação de Paulinho da Viola, ao ser procurado para o mesmo 

assunto...”. (§ 9)  
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11. O autor, atento  à norma culta, escreve: “...para que dissesse alguma coisa sobre Chico 

Buarque, cujo sexagésimo aniversário seria comemorado (...) em 27 de junho” (§ 1). Manteria, 
ainda, a norma culta, caso substituísse a sequência grifada por: 

 
a) à cuja data natalícia muito se comentava.  
b) cuja a participação política sempre mereceu destaque.  
c) à quem admiro como letrista de inesquecíveis sucessos.  
d) o qual tem sido dada a merecida importância.  
e) de cujo aniversário a imprensa não se esquecera.  

 
 
 Instrução – Atento aos princípios da língua escrita culta e aos termos do Acordo 

Ortográfico (1990), preencha, nas questões de 12 a 15, as lacunas dos textos propostos e 
marque a seguir a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das respostas. 

 
12.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) a cerca de – meses – senão – hífen – abaixo-assinado – escassez  
b) acerca de – meses – senão – hifen – abaixo-assinado – escassês 
c) há cerca de – meses – se não – hifen – abaixo assinado – escassez 
d) a cerca de – meses – senão – hifen – abaixo-assinado – escassez 
e) há cerca de – mêses – senão – hífen – abaixo assinado – escassêz  

 
 

13.   
 
 
 
 
 
 
 
 

a) devem fazer – mais – a fins – este – aquela – porque  – se não – vem – a  
b) vai fazer – mas – afins – esse – aquela – porque – se não – vêm – à  
c) faz  –  mas – afins – aquele – esta – por que – se não – veem – a  
d) deve fazer – mas – afins – este – aquela – por que – senão – vêm – a  
e) deve fazer – mas – afins – esse – aquela – por que – senão – vêm – a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos __________ dois __________ do exame redação, e  o  esforço de Tarcísio  

parece que vai mesmo ser recompensando. Em seu último texto, que estava muito bem 

estruturado, o professor encontrou apenas um __________: algumas falhas no emprego 

do __________. O jovem está se tornando o secretário da turma e, recentemente, ficou 

responsável pela redação do __________  em que o grupo reclamava da __________  

de livros na biblioteca.  

 

__________ três anos que Luciana e Carlos estão namorando, __________ não são 

pessoas de gostos __________ : __________ se distrai com esportes; __________, com a 

leitura de obras clássicas. Essa é a razão __________os jovens, embora se gostem, não 

são vistos juntos, __________ quando __________  __________Juiz de Fora, onde moram 

os pais da moça.   
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14.  

 
 
 
 
 
 
 
 

a) à que – juíz – fragrante – por que – às imagens – auto-crítica 
b) à qual – juiz – flagrante – porque – às imagens – autocrítica  
c) a que – juiz – flagrante – porque – as imagens – auto-crítica  
d) que – juiz – flagrante – porque – o videoteipe – auto-crítica 
e) a qual –  juiz – flagrante – por que – as imagens – auto-crítica 

 
 
 

15.  
 
  
 
 
 
 

a) abordou-se – cossenos – semi-retas – ultra românticos – pré colombianas – polos  
b) abordou-se – co-senos – semi-retas – ultrarromânticos – pré-colombianas – pólos  
c) foram abordados – co-senos – semirretas – ultraromânticos – pré-colombianas – polos  
d) abordaram-se – cossenos – semirretas – ultrarromânticos – pré-colombianas – polos  
e) abordaram-se – cossenos – semi-retas – ultra-românticos – precolombianas – pólos  

 
 
 

 
 

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O - Q U A N T I T A T I V O 
 

 
 

16. Na lápide do túmulo do matemático grego Diofanto (Século III a. C.), foi escrita uma equação que 
relata sua vida, e o seu resultado revela a idade que tinha quando faleceu.  

 
"Aqui jaz o matemático que passou um sexto da sua vida como menino. Um doze avo da sua vida 
passou como rapaz. Depois viveu um sétimo da sua vida antes de se casar. Cinco anos após nasceu 
seu filho, com quem conviveu metade da sua vida. Depois da morte de seu filho, sofreu mais 4 anos 
antes de morrer". 
 
De acordo com esse enigma, é CORRETO afirmar que Diofanto, quando faleceu, tinha a idade de: 
 

a) 54 anos. 
b) 61 anos. 
c) 48 anos. 
d) 84 anos. 
e) 76 anos. 

 
 
 
 
 
 

Nas aulas de matemática, __________ __________ e __________; nas de literatura, poetas. 

__________; nas de história,  civilizações __________ . Por fim, em geografia, descreveu-se 

a vida nos __________. 

 

Na última partida de futebol __________assisti, o  __________ cometeu  erro __________, 

__________ estava muito distante do lance que acabou sendo decisivo. Depois de assistir 

__________ pela tevê, o árbitro, numa  __________  rara nessas situações,  reconheceu a 

falha.  
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17. O matemático e comerciante grego, Tales de Mileto (Século VI a. C.), segundo alguns 

historiadores, ficou famoso após desenvolver um método para medir a altura das pirâmides, 
utilizando a sombra projetada pelo sol. Utilizando seu método, é possível resolver problemas 
como o seguinte:  

 
"Um bastão de 150 cm de altura, em determinado momento do dia projeta uma sombra de 7,5 metros de 
comprimento. Se, nesse mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 124 m de comprimento",  
pode-se afirmar que a altura desse prédio é:  
 

a) 31 m. 
b) 28 m. 
c) 24,8 m. 
d) 34,8 m. 
e) 12,4 m. 

 
 

18. Na figura abaixo, encontre a medida da área do quadrado maior, sabendo que a soma das 
medidas das áreas dos três quadrados é 83 m². 

 

 
 

a) 25 m² 
b) 49 m² 
c) 20 m² 
d) 36 m² 
e) 50 m² 

 
 

19. Jorge e Marcos estão discutindo a possibilidade de fazer uma aplicação financeira pelos 
próximos 6 meses corridos. Jorge conseguiu uma taxa a juro simples de 1% ao mês, enquanto 
Marcos recebeu proposta para uma taxa bimestral efetiva a juro composto de 2%. Qual das 
seguintes alternativas é a melhor? 

 
a) Eles devem aplicar no banco em que Marcos pretende fazer a aplicação. 
b) Eles devem aplicar no banco em que Jorge pretende fazer a aplicação. 
c) Eles podem fazer a aplicação tanto em um banco quanto no outro, pois as duas ofertas 

geram o mesmo rendimento. 
d) Eles devem aplicar 50% no banco em que Jorge pretende fazer a aplicação e 50% no 

banco em que Marcos pretende fazer a aplicação. 
e) Eles devem aplicar 45% no banco em que Jorge pretende fazer a aplicação e 55% no 

banco em que Marcos pretende fazer a aplicação. 
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20. Uma empreiteira está construindo uma ponte rodoviária. O engenheiro responsável percebeu 

que, com o número de operários de que dispunha, levaria 60 dias para concluir o serviço. Tendo 
que completar essa construção em um prazo menor, a empreiteira decidiu contratar mais 
operários com a mesma capacidade de trabalho dos que lá já estavam, iniciando suas atividades 
no dia D, quando a metade da ponte já havia sido fabricada. O gráfico abaixo, formado por 
segmentos de retas, mostra a quantidade percentual a ser construída, em função do número de 
dias. 

 

 
 
Sabendo-se que 2 dias após o dia D faltavam ainda produzir 40% da obra, qual é o total de dias para 
essa empresa concluir a construção ponte?  
 

a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40  
e) 50  

 
 

21. Dadas a Progressão Aritmética (a, b, a + b) e a Progressão Geométrica ( , 16, ). Sobre os 
números a e b, é CORRETO afirmar que: 

 
a) a é um número racional e b é um número irracional. 
b) a é um número inteiro e b é um número irracional. 
c) a e b são números inteiros. 
d) a é um número irracional e b é um número racional. 
e) a e b são números racionais. 

 
 

22. Sabe-se que 600 argentinos, moradores de São Paulo, foram entrevistados sobre suas 
preferências quanto às seleções do Brasil e da Argentina. O resultado foi o seguinte: 204 
entrevistados torcem somente pelo Brasil, 252 torcem somente pela Argentina e 48 disseram 
que não torcem por nenhum dos dois países. 

 
  
Se escolhermos, ao acaso, um dos entrevistados, qual a probabilidade de que ele torça pelos dois 
países? 
 

a) 34% 
b) 42% 
c) 16% 
d)   8% 
e) 76% 
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23. Os anagramas são permutações das letras de uma palavra que originam novas palavras, mesmo 

que não tenham sentido. São muito usados em poesias e em filmes, como na série Harry Poter, 
em que os anagramas têm o fim de deixar a trama mais interessante. O nome original do vilão 
da série, Voldemort, por exemplo, é Tom Marvolo Riddle, que é derivado de um anagrama de 
seu nome completo: 

 
TOM MARVOLO RIDDLE → I AM LORD VOLDEMORT (traduzido: Eu sou Lord Voldermort) 

 
A quantidade de anagramas possíveis de serem formados depende da quantidade de letras de cada 
palavra. Desse modo, determine quantos são os anagramas da palavra VOLDEMORT, em que as letras 
MORT aparecem juntas e nessa ordem. 
 

a)    720 
b) 1.440 
c) 2.160 
d) 5.040 
e)      12 

 
 

24. Eduarda precisa determinar o volume de uma caixa de presente para compor o orçamento de 
um evento que está organizando, mas só tem as seguintes informações: a caixa tem o formato 
de um paralelepípedo reto-retângulo; a soma das dimensões da caixa vale 34 cm; a 
diagonal de uma das faces mede 20 cm e uma das arestas dessa mesma face mede 12 cm. 

 
De acordo com as informações disponíveis para Eduarda, o volume da caixa de presente é: 
 

a) 1.156 cm³. 
b)    760 cm³. 
c) 1.152 cm³. 
d)    720 cm³. 
e) 8.160 cm³. 

 
 

25. Usando apenas um naipe de um baralho, ou seja, 13 cartas, 4 cartas são escolhidas 
sucessivamente. Quantas são as sequências de resultados possíveis, se a escolha for feita com 
reposição? 

 
a) 17.160 
b) 28.561 
c) 52 
d) 2.197 
e) 676 

 

 
L E G I S L A Ç Ã O 

 
 

26. Germano, servidor público federal, ocupante do cargo de “cozinheiro”, lotado no refeitório 
universitário, ao final de seu dia de trabalho, levava para sua casa um quilo de algum gênero 
alimentício (arroz, feijão, farinha etc.), que retirava, clandestinamente, do depósito do refeitório, cujo 
acesso lhe era fácil em razão do cargo que exercia. Tomava sempre o cuidado de levar pequenas 
quantidades (um quilo por dia), para que ninguém percebesse sua conduta. Apurou-se que Germano 
agiu desse modo durante vários meses. Nesse caso, Germano responderá pelo crime de: 

 
a) peculato-furto. 
b) peculato-apropriação. 
c) furto. 
d) corrupção passiva. 
e) corrupção ativa. 
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27. Quanto à ação disciplinar, nos termos da Lei 8112/90, é CORRETO afirmar: 

 
a) Prescreve em 10 (dez) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 
b) Prescreve em 5 (cinco) anos, quanto à suspensão. 
c) Prescreve em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 
d) O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato ocorreu. 
e) Os prazos de prescrição previstos na lei penal não se aplicam às infrações disciplinares, 

ainda que capituladas também como crime. 
 
           

28. Segundo a Lei 8112/90, é proibido ao servidor público, EXCETO: 
 

a) opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de 
serviço. 

b) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 
c) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho 

de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 
d) coagir ou aliciar subordinados, no sentido de filiarem-se a associação profissional ou 

sindical, ou a partido político. 
e) trabalhar, na mesma repartição pública, com o seu cônjuge, companheiro ou parente até 

o segundo grau civil. 
 
 

29. Segundo a Constituição Federal, é INCORRETO afirmar que a proibição de “acumulação 
remunerada de cargos” estende-se a empregos e funções e abrange:  

 
a) autarquias. 
b) fundações públicas. 
c) sociedade de economia mista. 
d) apenas a Administração Pública direta.  
e) empresas públicas. 

 
 

30. Quanto aos atos administrativos do processo, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de 
funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. 

b) Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento 
prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à 
Administração. 

c) Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 
cinco dias, salvo motivo de força maior. 

d) O prazo previsto no item anterior pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada 
justificação. 

e) Os atos do processo devem realizar-se sempre na sede do órgão, por força do princípio 
da publicidade. 
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C O N H E C I M E N T O S    E S P E C Í F I C O S 

 
 

 
31. Quanto à aplicação das disposições contidas nas Normas Regulamentadoras - NR é CORRETO 

afirmar que: 
 

a) aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos, às entidades ou empresas que 
lhes tomem o serviço e aos sindicatos representativos das respectivas categorias 
profissionais. 

b) aplicam-se somente aos trabalhadores avulsos e aos sindicatos representativos das 
respectivas categorias profissionais. 

c) aplicam-se somente às empresas.  
d) aplicam-se somente às empresas e aos sindicatos representativos das respectivas 

categorias profissionais. 
e) aplicam-se somente a trabalhos realizados a céu aberto. 

 
 

32. Considerando-se a NR-2 – Inspeção Prévia, é CORRETO afirmar: 
 

a) Todo estabelecimento novo, após iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de 
suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

b) Todo estabelecimento novo, após iniciar suas atividades, deverá, no prazo de 30 (trinta) 
dias, solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). 

c) Todo estabelecimento novo, após iniciar suas atividades, deverá, no prazo de 60 
(sessenta) dias, solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE). 

d) Todo estabelecimento novo, após iniciar suas atividades, deverá, no prazo de 90 
(noventa) dias, solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE). 

e) Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação 
de suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 
 

33. No que diz respeito à NR-3 – Embargo ou Interdição é correto afirmar, EXCETO: 
  

a) Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de 
situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador. 

b) 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. 

c) Interdição implica a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, 
máquina ou equipamento. 

d) O embargo implica, sempre, na paralisação total da obra. 
e) Considera-se obra todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, 

instalação, manutenção ou reforma. 
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34. Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) 

deverão ser integrados por: 
 
I) Médico do Trabalho. 
II) Engenheiro. 
III)  Técnico de Segurança do Trabalho. 
IV)  Enfermeiro do Trabalho. 
V) Auxiliar de Enfermagem.  
 
Quanto aos itens acima, é CORRETO afirmar que: 
 

a) somente I e II são verdadeiros. 
b) somente I, II e III são verdadeiros. 
c) somente I, III e IV são verdadeiros. 
d) somente II, III e IV são verdadeiros. 
e) somente III, IV e V são verdadeiros. 

 
 

35. Segundo a Norma Regulamentadora NR-5, a CIPA, que tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, significa: 

 
a) Comissão Interna de Para Acidentes. 
b) Conselho Interno de Para Acidentes. 
c) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
d) Conselho Interno de Prevenção de Acidentes. 
e) Comissão Interna Para Acidentes do Trabalho. 

 
 

36. Para fins de aplicação da Norma Regulamentadora – NR- 6, considera-se Equipamento de 
Proteção Individual  (EPI): 

 
a) todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
b) todo dispositivo ou produto, de uso coletivo utilizado pelos trabalhadores, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
c) todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo empregador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
d) todo dispositivo eletrônico, de uso individual ou coletivo utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho. 

e) todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado 
somente à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança no trabalho. 
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37. Segundo a Norma Regulamentadora – NR-6, quanto ao uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI), numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 
 (   ) adquirir o EPI adequado ao  risco de  cada atividade. 
1 - Cabe ao empregador (   ) exigir o seu uso. 
2 - Cabe ao empregado (   ) responsabilizar-se pela  guarda e  conservação. 
 (   ) usar o EPI, utilizando-o apenas para a finalidade a 

que se destina. 
 (   ) responsabilizar-se pela higienização e manutenção 

periódica.  
 
De acordo com a resposta anterior, a sequência CORRETA é: 
 

a) 1, 1, 1, 2, 2. 
b) 1, 1, 1, 2, 1. 
c) 1, 1, 2, 2, 2. 
d) 1, 1, 2, 2, 1. 
e) 2, 1, 2, 2, 1. 

 
 

38. Das responsabilidades da norma regulamentadora NR-7 – Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), ao que compete ao empregador, é INCORRETO afirmar: 

 
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) Indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho – SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela 
execução do PCMSO. 

d) No caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com 
a NR-4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da 
empresa, para coordenar o PCMSO. 

e) Inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador não poderá contratar médico 
de outra especialidade para coordenar o PCMSO. 

 
 

39. Quanto às Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, a NR, que 
estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir 
segurança e conforto aos que nelas trabalhem, é: 

 
a) NR-9. 
b) NR-8. 
c) NR-10. 
d) NR-18. 
e) NR-5. 
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40. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deverá conter, no mínimo, a seguinte 

estrutura:  
 
I) planejamento trimestral com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. 
II) estratégia e metodologia de ação. 
III) registro, manutenção e divulgação dos dados de acidentes e doenças ocupacionais na internet. 
IV) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 
 
Das afirmativas apresentadas, é CORRETO afirmar que:  
 

a) somente o item I é verdadeiro. 
b) somente os itens II e IV são verdadeiros. 
c) somente os itens I e IV são verdadeiros. 
d) somente o item III é verdadeiro.    
e) somente os itens I, III e IV são verdadeiros. 

 
 

41. Quanto às Normas Regulamentadoras, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, a NR-11 
versa sobre:  

 
a) segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 
b) proteção contra incêndios. 
c) máquinas e equipamentos. 
d) segurança em instalações e serviços em eletricidade. 
e) transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.  

 
 

42. Segundo a Norma Regulamentadora, que descreve sobre segurança no trabalho em máquina e 
equipamentos, quanto a arranjo físico e instalações, é CORRETO afirmar:  

 
a) As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas 

devem ter, no mínimo, 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de largura. 
b) As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas 

devem ter, no mínimo, 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de largura. 
c) As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas 

devem ter, no mínimo, 1,00 m (um metro) de largura. 
d) As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas 

devem ter, no mínimo, 1,10 m (um metro e dez centímetros) de largura. 
e) As vias principais de circulação nos locais de trabalho e as que conduzem às saídas 

devem ter, no mínimo, 0,50 m (cinquenta centímetros) de largura. 
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43. Segundo a Norma Regulamentadora NR-13, Caldeiras e Vasos de Pressão - Disposições 

Gerais, é CORRETO afirmar:  
 

a) Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob 
pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os 
refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo.  

b) Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob 
pressão inferior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os 
refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo. 

c) Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob 
pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, incluindo os 
refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo.  

d) Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob 
pressão igual à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os 
refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo. 

e) Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e consumir vapor sob 
pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, incluindo os 
refervedores e os equipamentos similares utilizados em unidades de processo.  

 
 

44. Sobre a Norma Regulamentadora NR-14, é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) Os fornos, para qualquer utilização, devem ser construídos solidamente, revestidos com 
material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância 
estabelecidos pela Norma Regulamentadora – NR-15. 

b) Os fornos devem ser instalados em locais adequados, oferecendo o mínimo de 
segurança e conforto aos trabalhadores. 

c) Os fornos devem ser instalados de forma a evitar acúmulo de gases nocivos e altas 
temperaturas em áreas vizinhas. 

d) As escadas e plataformas dos fornos devem ser feitas de modo a garantir aos 
trabalhadores a execução segura de suas tarefas. 

e) Os fornos devem ser dotados de chaminé, suficientemente dimensionada para a livre 
saída dos gases queimados, de acordo com normas técnicas oficiais sobre poluição do ar. 

 
 

45. Segundo as atividades e operações insalubres, descritas na NR-15, é CORRETO afirmar: 
 

a) Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, 
comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou 
médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados 
expostos à insalubridade, quando impraticável sua eliminação ou neutralização. 

b) Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, 
comprovada a insalubridade por laudo técnico de técnico de segurança do trabalho ou 
médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados 
expostos à insalubridade, quando impraticável sua eliminação ou neutralização. 

c) Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, 
comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou 
técnico de segurança do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos 
empregados expostos à insalubridade, quando praticável sua eliminação ou neutralização. 

d) Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, 
comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou 
médico do trabalho, devidamente habilitado, não fixar adicional devido aos empregados 
expostos à insalubridade, quando impraticável sua eliminação ou neutralização. 

e) Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, 
comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou 
médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido a todos os empregados 
expostos ou não à insalubridade. 
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46. Segundo a Lei Federal n

o 
6.514, de 1977, que altera o Capítulo V do Titulo II da Consolidação 

das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho, são consideradas atividades 
ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em 
virtude de exposição permanente do trabalhador a, EXCETO: 

 
a) inflamáveis.  
b) explosivos.  
c) energia elétrica.  
d) pressões hiperbáricas.  
e) roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 

pessoal ou patrimonial.  
 
 

47. Segundo a NR-17, nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação 
intelectual e atenção constantes, como salas de aula e laboratórios de uma universidade, são 
recomendadas as seguintes condições de conforto, EXCETO: 

 
a) Índice de temperatura efetiva entre 20 

o
C e 23 

o
C.  

b) Velocidade do ar não superior a 0,75 m/s.  
c) Nível de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 75 dB (A).  
d) Curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB.  
e) Umidade relativa do ar não inferior a 40 %.  

 
 

48. Segundo a NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, em 
caso de ocorrer um acidente fatal com um trabalhador, dentre as medidas que são obrigatórias, 
está a adoção da seguinte medida:  

 
a) Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade judicial competente.  
b) Comunicar o acidente fatal ao órgão regional do Ministério do Trabalho, que repassará, 

em até um dia útil, ao sindicato da categoria profissional o local da obra.  
c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características por 96 

horas.  
d) Comunicar, de imediato, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e 

isolar o local do acidente, mantendo suas características.  
e) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até 

sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do 
Trabalho e Emprego.   
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49. Segundo a NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, em 

relação às medidas de proteção contra quedas de altura, são feitas as afirmações a seguir: 
 
I) Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de, no mínimo, 1,80m 

de altura, constituído de material resistente e seguramente fixado à estrutura, até a colocação 
definitiva das portas.  

II) É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção contra queda de trabalhadores e 
projeção de materiais, a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje.  

III) Em todo perímetro da construção de edifícios com mais de cinco pavimentos ou altura equivalente, é 
obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira laje que esteja, 
no mínimo, um pé-direito acima do nível do terreno.  

IV) Acima e a partir da plataforma principal de proteção, devem ser instaladas, também, plataformas 
secundárias de proteção, em balanço, de três em três lajes.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

 
 

50. Conforme definições constantes na NR-20, que trata da segurança e saúde no trabalho com 
inflamáveis e combustíveis, é correto afirmar que, EXCETO: 

 
a) essa NR se aplica às atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, 

manuseio e manipulação de inflamáveis, nas etapas de projeto, construção, montagem, 
operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação.  

b) essa NR se aplica às plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade 
de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho.  

c) líquidos inflamáveis são aqueles que possuem ponto de fulgor ≤ 60 ºC.  
d) líquidos combustíveis são aqueles com ponto de fulgor > 60 ºC  e ≤ 93 ºC.  
e) o plano de resposta a emergências deve ser avaliado após a realização de exercícios 

simulados e/ou na ocorrência de situações reais, com o objetivo de testar a sua eficácia, 
detectar possíveis falhas e proceder aos ajustes necessários.   
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51. Sobre acidentes de trabalho, analise as afirmações que se seguem. 

 
I) Todo empregado que sofreu acidente de trabalho e após receber alta médica tem direito a 

permanecer no emprego durante o período de 12 meses. É a chamada estabilidade provisória no 
emprego do acidentado. É importante diferenciar licença-médica, por motivo de doença da licença 
pós-acidente de trabalho. A licença por motivo de doença não garante estabilidade, só acidentes de 
trabalho ou doenças decorrentes do trabalho.  

II) No caso de existência de dolo ou culpa do empregador por acidente de trabalho, o seguro contra 
acidentes de trabalho, sob sua responsabilidade, não exclui eventual indenização ao empregado por 
acidente de trabalho, que deve ser paga pelo responsável técnico.  

III) Os acidentes de trabalho não causam repercussões apenas de ordem jurídica. Nos acidentes menos 
graves, em que o empregado tenha que se ausentar por período inferior a quinze dias, o empregador 
deixa de contar com a mão de obra temporariamente afastada em decorrência do acidente, e tem 
que arcar com os custos econômicos da relação de empregado.  

IV) Prevenir, quer na perspectiva do trabalhador, quer na do empregador, é a melhor forma de evitar que 
os acidentes de trabalho aconteçam. As ações e medidas destinadas a evitar acidentes de trabalho 
estão, diretamente, dependentes do tipo de atividade exercida, do ambiente de trabalho e das 
tecnologias e técnicas utilizadas.  

 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 
 

a) I, II e III. 
b) I, II e IV. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) III e IV. 

 
 

52. Considerando uma sala de aula situada no pavimento térreo de uma edificação de uma 
universidade de quatro pavimentos, que dispõe de um sistema de chuveiros automáticos – 
sprinkler – abastecidos com água como medida para proteção contra incêndios, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
a) a universidade deve adotar medidas de prevenção de incêndio, em conformidade com a 

legislação federal sobre o tema.  
b) os locais de trabalho na universidade deverão dispor de saídas em um número 

suficiente.  
c) as aberturas, saídas e vias de passagem devem ser, claramente, assinaladas por meio 

de placas ou sinais luminosos, indicando a direção de saída.  
d) é incorreta a substituição do sistema de chuveiros automáticos abastecidos por água por 

um sistema de detecção e alarme com sensores de chama.   
e) o acionamento do sistema de chuveiros automáticos acionará, automaticamente, um 

alarme.  
 
 

53. Uma indústria de Fiação e Tecelagem funciona com 200 trabalhadores. Os efluentes líquidos 
dessa empresa são lançados em um mangue próximo sem tratamento. Quanto à situação 
apresentada, é INCORRETO afirmar que: 

 
a) a indústria deve dispor de instalações sanitárias separadas por sexo, que deverão ser 

submetidas a processo permanente de higienização.  
b) caso os trabalhos da empresa tenham exposição que provoquem poeira, deverão ser 

instalados vinte lavatórios próximos dos locais de trabalho.  
c) caso o índice de temperatura efetiva da empresa esteja acima do limite de tolerância, a 

empresa deve instalar um sistema de ventilação para manutenção do conforto térmico.  
d) a indústria citada pode ser responsabilizada e sofrer interdição temporária de direitos 

com base na NR-3.  
e) o volume de esgotos despejado no mangue pode ultrapassar os limites de tolerância 

estabelecidos na NR-15.  
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54. Em relação à Norma Regulamentadora NR-26 – Sinalização de Segurança, é INCORRETO 

afirmar que:  
 

a) devem ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a 
fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes.  

b) o produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos 
para a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos (GHS), da Organização das Nações Unidas.   

c) a utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de 
acidentes.  

d) o uso de cores deve ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, 
confusão e fadiga ao trabalhador.  

e) desde que solicitado, por escrito, pelo trabalhador, o empregador deve assegurar o 
acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança dos produtos químicos que 
utilizam no local de trabalho.   

 
 

55. Muitas Universidades Federais possuem hospitais universitários. Nesses locais, a segurança e 
saúde no trabalho são regulamentadas pela NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho nos 
Serviços de Saúde. Essa norma tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços 
de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 
geral. 

 
Tendo em vista o disposto na NR-32, consideram-se agentes biológicos, EXCETO:  
 

a) os microrganismos comensais.  
b) as culturas de células.  
c) os parasitas.  
d) as toxinas.  
e) os príons.  

 
 

56. Analise as afirmações que completam o texto a seguir, e considere-as verdadeiras (V) ou 
falsas (F). 

 
A exposição ao ruído ocasiona lesões auditivas, por vezes irreversíveis, e, para evitar a perda da 
audição, é necessário elaborar um Programa de Conservação Auditiva, que, segundo Saliba (2013), 
inclui: 
 
I) reconhecimento dos postos de trabalho onde há possível exposição ao risco.  
II) medidas administrativas por parte da Prefeitura Municipal.  
III) quando a dose > 1,0, exigência do nível de ação.  
IV) monitoramento periódico da exposição.  
V) controle médico por meio de exames audiológicos.  
VI) não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 100 db (A). 
 
Assinale a alternativa CORRETA.   
 

a) Apenas uma afirmação é verdadeira. 
b) Apenas duas afirmações são verdadeiras. 
c) Apenas três afirmações são verdadeiras. 
d) Apenas quatro afirmações são verdadeiras. 
e) Apenas cinco afirmações são verdadeiras. 
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57. Segundo publicação da Fundacentro sobre o Programa de Proteção Respiratória (PPR), o 

mínimo aceitável do PPR deve fazer referência explícita, EXCETO:  
  

a) administração do programa.  
b) nível de ação.  
c) limitações fisiológicas e psicológicas dos usuários de respiradores.  
d) treinamento.  
e) ensaio de vedação.  

 
 

58. Diante de vítimas com queimaduras térmicas de primeiro grau, procede-se da seguinte forma, 
EXCETO: 

 
a) Aplicar gelo no local. 
b) Lavagem com água corrente, na temperatura ambiente, por um máximo de um minuto. 
c) Manter o local lesado limpo. 
d) Se o acidentado sentir sede, deve ser-lhe dada toda a água que desejar beber, porém 

lentamente. 
e) Se o acidentado estiver inconsciente, não lhe dar água, pois pode ocasionar-lhe a morte. 

 
 

59. Em relação ao conceito legal de acidente do trabalho, é INCORRETO afirmar:  
 

a) O que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. 
b) A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de 

proteção e segurança da saúde do trabalhador. 
c) Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as 

normas de segurança e higiene do trabalho. 
d) É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a 

executar e do produto a manipular. 
e) Provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a 

redução permanente da capacidade para o trabalho. 
 
 

60. Segundo a Portaria n
o
 3.275, de 21 de setembro de 1989, são atividades do Técnico de 

Segurança do Trabalho, EXCETO: 
 

a) Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos 
ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e 
neutralização. 

b) Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de 
eliminação e neutralização. 

c) Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e à 
destinação dos resíduos industriais.  

d) Realizar perícia em estabelecimento ou setor da empresa, com o objetivo de caracterizar 
e classificar ou determinar atividade ou operação insalubre ou perigosa. 

e) Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes 
em contratos de prestação de serviço. 
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GABARITO PROVA - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
 
 

1.  E 

2.  B 

3.  D 

4.  C 

5.  C 

6.  E 

7.  C 

8.  A 

9.  B 

10.  C 

11.  E 

12.  A 

13.  D 

14.  B 

15.  D 

16.  D 

17.  C 

18.  B 

19.  A 

20.  D 

21.  E 

22.  C 

23.  A 

24.  C 

25.  B 

26.  A 

27.  C 

28.  E 

29.  D 

30.  E 

 
 

 

31.  A 

32.  E 

33.  D 

34.  C 

35.  C 

36.  A 

37.  D 

38.  E 

39.  B 

40.  B 

41.  E 

42.  A 

43.  A 

44.  B 

45.  A 

46.  D 

47.  C 

48.  E 

49.  D 

50.  B 

51.  E 

52.  A 

53.  D 

54.  E 

55.  A 

56.  B 

57.  B 

58.  A 

59.  E 

60.  D 

 


