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Edital Nr. 012/2017/ PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE 
03/12/17 

 

Instruções para realização da Prova 

 

 

 

1. Confira se o nome impresso no Cartão Resposta corresponde ao seu, e se as demais informações 

estão corretas. Caso haja qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal. Assine no local 

indicado. 

2.  A prova é composta por 25 (vinte e cinco) questões objetivas, de múltipla escolha, com 05 

(cinco) alternativas de resposta - A, B, C, D, E - das quais, somente 01 (uma) deverá ser assinalada 

como correta. Confira a impressão e o número das páginas do Caderno de Questões. Caso necessário 

solicite um novo caderno. 

3. As questões deverão ser resolvidas no caderno de prova e transcritas para o Cartão Resposta 

utilizando caneta esferográfica, tubo transparente, com tinta indelével, de cor azul ou preta. 

4. Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante a sua 

realização. O candidato poderá se foro caso, interpor recurso no prazo definido pelo Edital. 

5. O Cartão Resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura. 

6. Não será permitido ao candidato manter em seu poder qualquer tipo de equipamento eletrônico 

ou de comunicação (telefones celulares, gravador, smartphones, scanner, tablets, ipod, qualquer 

receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen-drive, 

walkman, máquina de calcular, maquina fotográfica, controle de alarme (nenhum tipo), relógio de 

qualquer espécie, braceletes, etc.), mesmo que desligado devendo ser colocados 

OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será 

excluído do concurso. 

7. Todo material deve ser acomodado em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. 

8. Também não será permitida qualquer tipo de consulta (livros, revistas, apostilas, resumos, 

dicionários, cadernos, anotações, réguas de cálculo, etc.), ou uso de óculos escuros, protetor auricular 

ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro, lenço ou similares), ou o porte de qualquer 

arma. O não cumprimento dessas exigências implicará na eliminação do candidato. 

9. Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova que terá, no 

máximo, três horas de duração. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos 

concluam a prova e possam sair juntos. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo de transcrição para o Cartão Resposta é 

de 3 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

12. Aguarde autorização para entregar o Caderno de Questões e o Cartão Resposta   

13. Diante de qualquer dúvida você deve comunicar-se com o fiscal. 

 

 

 

DURAÇÃO DA PROVA: 3 HORAS 
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Questão 01 

Observe a charge a seguir e avalie as afirmações sobre a era da pós-verdade. 

 

A era da pós-verdade 

 
Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-wc_23WpZx_g/WOOCyUe8auI/AAAAAAAAlPg/fco004G-

7ngjgcfqJtBVU62s3YwGfo-1ACLcB/s1600/duke.jpg 

 

Sobre a era da pós-verdade, avalie as afirmações a seguir. 

I. Para alguns especialistas do tema, dois marcos relevantes da Era da Pós-Verdade foram a eleição 

de Donald Trump e a saída do Reino Unido na União Europeia. 

II. Em algumas redes sociais, como o Facebook, os conteúdos mais curtidos e compartilhados têm 

maior alcance, o que facilita a disseminação de conteúdos falsos na internet. 

III. As bolhas virtuais é um termo que se refere ao isolamento do indivíduo, na dimensão virtual, dentro 

de suas crenças, restringindo o seu contato com pessoas que pensam de forma diferente. 

IV. O ser humano está numa era de culto à mentira ao preferir informações vagas e imprecisas do que 

embasadas e concretas. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) II, III e IV, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) III e IV, apenas. 

 

Questão 02 

A ABGI – Brasil considera que inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. Para eles, 

inovações tecnológicas referem-se a produtos ou processos. Nesse sentido, identifique abaixo a 

alternativa que contempla APENAS inovações tecnológicas, surgidas nos últimos 15 anos. 

A) Facebook, iPhone e pendrive. 

B) Pendrive, facebook e world wide web. 

C) Android, youtube  e world wide web. 

D) Facebook, google maps e skype. 

E) Skype, google maps e pendrive. 

 

Questão 03 

Leia atentamente a notícia a seguir. 

 

Nomofobia: quando o uso de tecnologias vira doença 

Como muitos de sua geração, o estudante L.L., 29 anos, ama computadores. Mas o apego à tecnologia 

começou a afetar os estudos, o trabalho, o relacionamento com a família e amigos. Virou uma forma 

de evitar as pessoas. Foi quando viu que precisava de ajuda. L.L. sofre de dependência digital, ou 

nomofobia (do original “no mobile fobia”), uma patologia com consequências psíquicas, sociais e 

https://1.bp.blogspot.com/-wc_23WpZx_g/WOOCyUe8auI/AAAAAAAAlPg/fco004G-7ngjgcfqJtBVU62s3YwGfo-1ACLcB/s1600/duke.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-wc_23WpZx_g/WOOCyUe8auI/AAAAAAAAlPg/fco004G-7ngjgcfqJtBVU62s3YwGfo-1ACLcB/s1600/duke.jpg
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físicas. Em setembro, ele iniciou o tratamento no Instituto Delete, o primeiro do Brasil especializado 

em detox digital e que presta atendimento gratuito. Instalado no Instituto de Psiquiatria (IPUB) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Delete foi criado em 2013 pela psicóloga Anna 

Lucia King e desde então avaliou 800 pessoas com algum tipo de dependência tecnológica. “Comecei 

a perceber que os pacientes tinham dependência de tecnologias como celular, computador. Uma 

dependência não natural, mas relacionada a algum transtorno. Pode ser transtorno de ansiedade, 

pânico, obsessão compulsiva, fobia”, explica Anna Lucia, que cita WhatsApp, Facebook, Instagram e 

jogos on-line como as tecnologias com maior registro de dependência. O objetivo do tratamento não é 

demonizar as tecnologias, mas fazer com que os dependentes aprendam a usá-las de forma saudável. 

Exercícios, trocas de experiências e ensinamento da chamada “etiqueta digital”, ou seja, as boas 

práticas no uso das tecnologias, ajudam a transformar o uso abusivo em consciente. No Brasil, a 

nomofobia ainda é um tema relativamente novo, mas Coreia do Sul, Japão e China já consideram essa 

dependência um problema de saúde pública e têm centros de reabilitação. 
(Fonte: https://www.opovo.com.br/noticias/tecnologia/2017/11/nomofobia-quando- o- 

uso-de- tecnologias-vira- doenca.html) 

 

De acordo com o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir. 

I. O Brasil é o quarto país mais conectado do mundo em número de usuários na Internet, atrás da 

China, Índia e Estados Unidos. 

II. Pacientes e terapeutas do Delete acreditam ser possível viver em harmonia com as tecnologias. 

III. Além de problemas emocionais, a nomofobia também causa prejuízos físicos, como na musculatura 

do pescoço. 

IV. As interações do mundo real têm melhorado muito, assim como a qualidade de vida. 

V. A proposta do Delete Institute é fornecer cursos caros de desintoxicação digital para as pessoas. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) I, II e V, apenas. 

D) I, III e V, apenas 

E) II, IV e V, apenas. 

 

Questão 04 

Leia a notícia a seguir. 

 

Operação Carne Fraca: A produção da carne no Brasil e a ética. 

 Em março deste ano, foi deflagrada a Operação Carne Fraca, uma ação da Polícia Federal e do 

Ministério Público para identificar irregularidades nos frigoríficos. Após dois anos de investigação, a 

polícia descobriu que fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura participavam de um esquema 

de corrupção - cobravam propina em dinheiro para esconder eventuais problemas com a qualidade do 

produto que era destinado ao consumo local e também à exportação. Cerca de 30 empresas foram alvos 

da Polícia Federal, entre elas, a JBS (dona das marcas Friboi e Seara) e a BRF (dona da Perdigão e 

Sadia). Logo após a notícia, a população brasileira ficou com medo da qualidade e segurança da carne 

que estavam comprando nas gôndolas de supermercados.  

  

De acordo com o texto apresentado, avalie as assertivas a seguir. 

I. A operação deflagrou carne com a bactéria salmonela, com data de validade vencida, com produto 

químico para disfarçar o que já apodreceu. 

II. Na operação, foi encontrada carne misturada com papelão, frango com absorção de água além dos 

limites permitidos. 

III. Depois de deflagrada a Operação Carne Fraca, outra operação chamou a atenção: o IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) realizou a operação 

Carne Fria, que reacende o debate sobre a cadeia Industrial da carne e a sustentabilidade. 

IV. A operação carne fraca não apresentou impacto no mercado internacional, ao que se deve a forma 

como a notícia foi divulgada. 

V. As carnes irregulares eram vendidas apenas no Brasil devido a facilidade de manipulação. 
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Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) II, III e V, apenas. 

E) III e V, apenas. 

 

Questão 05 

As mudanças climáticas são alterações que ocorrem no clima geral e podem ser provocadas por 

fenômenos naturais ou por ações dos seres humanos. A Revolução Industrial (século XVIII) é um 

exemplo de ação dos seres humanos e que gerou um aumentou significativo na poluição do ar.  

 

Analise as proposições abaixo e identifique as alternativas corretas em relação as consequências 

provocadas pelas mudanças climáticas.   

I. Aumento de tufões, furações e ciclones. 

II. Aumento das catástrofes naturais. 

III. Aumento do nível dos oceanos e derretimento das calotas polares. 

IV. Aumento das temperaturas. 

 

Diante do exposto é correto o que se afirma em: 

A) II, III e IV, apenas. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) I e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

E) I, II e IV, apenas. 

 

Questão 06 

Entre 2013 e 2015, o número de acidentes de trabalho no País passou de quase 725 mil casos para 612 

mil ocorrências, uma queda de 14%. Os dados são da Previdência Social que celebrou, no dia 

27/07/2017, o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A data marcou a busca por 

melhorias nas condições de saúde e segurança do trabalho no País. Na data mencionada, 240.638 

trabalhadores estavam afastados do trabalho recebendo o auxílio-doença. Isso porque, no Brasil, os 

trabalhadores estão amparados pela lei em casos de acidente.  

(Fonte: Brasil.Gov.Br, 2017). 

 

Conceitua-se como acidente de trabalho o que se apresenta na alternativa: 

A) O que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 

segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

B) Produzido ou desencadeado pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante 

da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

C) Adquirido ou desencadeado em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com 

ele se relacione diretamente. 

D) Acidente sofrido pelo segurado fora do local e horário de trabalho, em atividades domiciliares. 

E) Sofrido pelo segurado fora do local e horário de trabalho "no percurso da residência para o local 

de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 

propriedade do segurado". 

 

Questão 07 

Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, 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. O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá 

ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  
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(Fonte: trabalho.gov.br, 2017). 

 

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 

I. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de 

acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. 

II. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 

III. Para atender a situações de emergência. 

 

É correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

Questão 08 

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. Nas empresas 

desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante 

orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e 

trabalhadores usuários. (Fonte: trabalho.gov.br, 2017). 

 

Com relação ao EPI, cabe ao empregado: 

I. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 

II. Responsabilizar-se pela guarda e conservação.  

III. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. 

IV. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.  

V. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.  

 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) III apenas. 

B) I, II, III e IV, apenas. 

C) I, II, IV e V, apenas. 

D) V apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 

 

Questão 09 

A Norma Regulamentadora NR 17 visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 

um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

(Fonte: trabalho.gov.br, 2017) 

 

Em relação aos equipamentos nos postos de trabalho é correto o que se afirma em: 

A) As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.  

B) A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.  

C) Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser 

planejado ou adaptado para esta posição.  

D) Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

E) Deve haver rodízio entre os colaboradores. 
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Questão 10 

Em uma pesquisa realizada foi constatado que em 80 % dos casos de acidentes o motivo principal é o 

ato inseguro. Ato Inseguro é a maneira como as pessoas se expõem, consciente ou inconscientemente, 

a riscos de acidentes. São esses os atos responsáveis por muitos dos acidentes de trabalho e que estão 

presentes na maioria dos casos em que há alguém ferido. 
(UNESP, 2014) 

Pode-se considerar como Ato Inseguro: 

I. Não utilizar EPI. 

II. Fumar em lugar proibido. 

III. Falta de equipamento de proteção individual. 

IV. Má arrumação/falta de limpeza. 

V. Uso de roupa inadequada. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) III, apenas. 

B) I, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I, II e V apenas. 

E) IV e V apenas 

 

 

Questão 11 

A Norma Regulamentador NR 9, considera como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 

biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 

intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 
(Fonte: trabalho.gov.br, 2017) 

 

Assinale a alternativa correta que compreende os agentes físicos. 

A) Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os 

trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações 

ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som. 

B) Consideram-se agentes físicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no 

organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, 

ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo 

organismo através da pele ou por ingestão. 

C) Consideram-se agentes físicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre 

outros. 

D) Consideram-se agentes físicos o controle rígido de produtividade, trabalho em turno noturno. 

E) Nenhuma das alternativas. 

 

Questão 12 

O Brasil é a quarta nação do mundo que mais registra acidentes durante atividades laborais, atrás 

apenas da China, da Índia e da Indonésia. Desde 2012, a economia já sofreu um impacto de R$ 22 

bilhões, por conta de pessoas afastadas de suas funções após sofrerem ferimentos durante o trabalho. 

Se fossem incluídos os casos de acidentes em ocupações informais, esse número poderia chegar a R$ 

40 bilhões. 
(Fonte: correiobraziliense.com.br, 2017). 

 

As situações mais comuns geradoras dos acidentes de trabalho são o Ato Inseguro e/ou Condição 

Insegura. Consideram-se como condição insegura: 

I. Problemas de iluminação. 

II. Desativar as proteções de máquinas. 

III. Recusa de utilização de equipamento individual de proteção. 

IV. Ruídos e trepidações em excesso. 

V. Falta de protetores em partes móveis de máquinas e nos pontos de operação. 
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É correto apenas o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) III e IV, apenas. 

C) I, IV e V, apenas. 

D) III, IV e V apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 

 

Questão 13 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, deve incluir, entre outros, a 

realização obrigatória dos exames médicos: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança 

de função e demissional. 
(Fonte: trabalho.gov.br, 2017).  

 

O atestado de Saúde Ocupacional – ASO é prerrogativa de qual profissional? Assinale a alternativa 

correta. 

A) Enfermeiro do trabalho. 

B) Técnico de segurança do trabalho. 

C) Engenheiro de segurança do trabalho. 

D) Médico do trabalho. 

E) Auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. 

 

Questão 14 

O exercício de trabalho em condições de insalubridade de grau máximo, assegura ao trabalhador a 

percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:  
(Fonte: trabalho.gov.br, 2017) 

A) 100%. 

B) 50%. 

C) 40%. 

D) 20%. 

E) 10%. 

 

Questão 15 

A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem 

geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e/ou com a utilização de 

equipamento de proteção individual EPI. 
(Fonte: trabalho.gov.br, 2017).  

 

Para atenuar/eliminar os problemas relacionados ao ruído no ambiente de trabalho, o trabalhador 

deverá utilizar: 

A) Capuz ou balaclava. 

B) Óculos. 

C) Protetor facial. 

D) Capacete. 

E) Protetor auditivo. 

 

Questão 16 

O conceito de acidente do trabalho é definido pela lei 8.213 de 24 de julho de 1991, em seu Artigo 19. 

Com base nesta lei, assinale a definição correta de acidente de trabalho. 

 

A) Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de 

empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 

11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.  

B) Acidente do trabalho é todo e qualquer prejuízo físico ou emocional, mediante o exercício da 

profissão. 
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C) O acidente de trabalho, conforme definido na Lei, diz respeito a qualquer injúria ou prejuízo do 

trabalho, quando em legítimo exercício da sua profissão ou ofício, ocasionando em afastamento do 

empregado das suas funções. 

D) Define-se como acidente do trabalho, todo ato involuntário do empregador, que venha a causar 

lesão corporal em seus empregados, resultando em responsabilização do empregador diante de tal 

fato. 

E) Acidente do trabalho é o que acontece pelo exercício do trabalho sob a supervisão de empresa ou 

de empregador registrado, pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso XX desta 

Lei, provocando lesão corporal ou morte do empregado. 

 

Questão 17 

A ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia), define a ergonomia da seguinte forma: 

“A Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das 

interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, 

princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global 

do sistema.” 

 

Diante disto, analise as alternativas abaixo e selecione a alternativa que não apresenta riscos 

ergonômicos para o trabalhador. 

A) Atividade que exija postura inadequada. 

B) Imposição de ritmo de trabalho excessivo. 

C) Monotonia e repetitividade. 

D) Utilização de mobiliário adequado.  

E) Temperatura (alta ou baixa). 

 

Questão 18 

Prevenir acidentes relacionados ao fogo e à queima de materiais é um fator importante e que deve estar 

presente nas ações de prevenção das empresas e organizações. Essa queima também pode ser chamada 

de combustão e consiste na reação química entre dois ou mais reagentes (combustíveis e comburentes) 

com grande liberação de energia na forma de calor.  

 

Assinale a alternativa correta que apresenta os três elementos necessários para que haja combustão. 

A) Energia – Materiais inflamáveis – CO2. 

B) Componente sólidos – Hidrogênio – Gases Inflamáveis.   

C) Combustível – Calor – Oxigênio.  

D) Comburente – CO2 – Hélio. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores apresenta os três elementos necessários para que haja 

combustão. 

 

Questão 19 

Segundo a NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: “considera-se 

Equipamento de Proteção Individual - EPI, 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.”  

 

Segundo descrito na NR 6, assinale a alternativa abaixo que não representa um equipamento de 

proteção individual. 

A) Óculos para proteção dos olhos contra luminosidade intensa. 

B) Escudo blindado para o bloqueio contra estilhaços rochosos.  

C) Capacete para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio. 

D) Creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos. 

E) Capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes. 

 

Questão 20 

O protetor auricular, como equipamento de proteção individual (EPI), é um importante equipamento 

diante de algumas atividades de trabalho que envolvem ruídos excessivos.  
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Desta forma, assinale a alternativa correta quanto à função do protetor auricular. 

A) Abafar completamente o som externo. 

B) Evitar que o trabalhador seja distraído por um colega de trabalho. 

C) Contribuir para a concentração do funcionário na sua atividade laboral. 

D) Sua função é dar ao trabalhador o direito de não ser perturbado.  

E) Diminuir a intensidade da pressão sonora contra o aparelho auditivo.  

 

 

Questão 21 

Diante de um incêndio em equipamentos elétricos, categorizado como Classe C, além de proceder 

desligando a energia elétrica, qual seria o tipo extintor correto para combater o incêndio?  

A) Extintor de espuma. 

B) Extintor de água. 

C) Utilização do método de abafamento. 

D) Extintor Classe K. 

E) Extintor CO2 . 

 

Questão 22 

A NR 6 apresenta as responsabilidades do trabalhador quanto ao equipamento de proteção individual 

(EPI).  

 

Analise as alternativas abaixo, e assinale aquela que não faz parte das responsabilidades do trabalhador 

quanto ao uso de EPI.  

A) Adquirir o equipamento sempre que for necessário.  

B) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 

C) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

D) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 

E) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 

 

Questão 23 

O Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis1, em sua versão online, apresenta a seguinte 

definição para a palavra Ética: 

I. Ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas 

fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida humana, a natureza do bem e do 

mal, os fundamentos da obrigação e do dever, tendo como base as normas consideradas 

universalmente válidas e que norteiam o comportamento humano. 

II. POR EXT Conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de 

grupo social ou de uma sociedade: Parece que não há mais ética na política. 

 

Segundo a definição apresentada, é correto afirmar sobre a Ética nas relações de trabalho: 

A) A ética é uma qualidade optativa.  

B) A ética é indispensável para as relações de trabalho em todos os setores da sociedade.  

C) O uso da ética no trabalho é opcional. 

D) As relações éticas são sempre dialéticas excludentes. 

E) A lei da vantagem é superior ao uso da ética. 

 

Questão 24 

O zelo pelo local de trabalho, sua organização, limpeza e cuidados de forma geral, são temas de 

competência do servidor público, diante da sua responsabilidade para com o patrimônio público.   

 

Diante dessa afirmação, assinale a alternativa correta. 

A) O cuidado para com o patrimônio público é de responsabilidade do poder legislativo. 

B) O cuidado para com o patrimônio público é somente de responsabilidade do prefeito. 

                                                           
1 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=OmqE>. Acesso em 24 nov 2017. 
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C) Ninguém pode ser responsabilizado pelo cuidado para com o patrimônio público. 

D) Somente os setores de limpeza e manutenção devem zelar pelo patrimônio público.  

E) O zelo para com o patrimônio público são atribuições do servidor público.  

 

Questão 25 

 A NR 5 trata sobre a COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA). Este 

documento é importante porque regulamenta sobre o funcionamento da CIPA.  

 

Com base na NR 5, assinale a alternativa correta que representa o objetivo da CIPA. 

A) Objetiva zelar pela segurança física e emocional do trabalhador, mantendo-o ativo e seguro no seu 

ambiente de trabalho. 

B) A CIPA tem como finalidade cuidar da saúde do trabalhador, monitorando-o. 

C) Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador.  

D) Objetiva a prevenção de acidentes e transtornos traumáticos decorrentes do trabalho, organiza as 

semanas de prevenção interna de acidentes e define as normas de segurança das empresas. 

E) A CIPA tem a finalidade de fiscalizar e controlar as atividades dos funcionários, como um órgão 

regulador das atividades laborais, determinando os perigos ocupacionais e os riscos de acidentes, 

seja no trabalho ou no trajeto em direção a este. 

 


