
  
 

 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
Edital n o 04 – Área Administrativa, de 20/2/2014. 
Hospital Universitário Professor Edgard Santos da U niversidade Federal da 
Bahia 
Concurso Público para Provimento de Vagas e Formaçã o de Cadastro de 
Reserva em Empregos Públicos Efetivos de Nível Supe rior e Médio 

 
Cargo 211 

Técnico em Segurança do Trabalho  
 

Data e horário da prova: Domingo, 11/5/2014, às 15h  

 
INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

O som aniquila o silêncio. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 20 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 10 
 
 
 

Texto 1 para responder as questões 1 e 2. 
 

 
 

PORTAL da Saúde. Cidadão. Campanhas publicitárias. Saúde do viajante. Disponível 
em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/2013/Saude_do_Viajante/>. Acesso 

em: 22/3/2014, com adaptações. 

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Conforme a norma culta da língua portuguesa, assinale a 
alternativa que reescreve corretamente o período dessa 
campanha publicitária. 
 
(A) Cuide de sua saúde em viagens a lazer ou a trabalho. 

Ela é sua melhor companheira. 
(B) Em viagens a lazer ou a trabalho, cuide da saúde de 

sua melhor companheira. 
(C) Cuide de sua saúde e de sua melhor companheira em 

viagens a lazer ou a trabalho. 
(D) Em viagens a lazer ou a trabalho; cuide dela que é sua 

melhor companheira. 
(E) Em viagens a lazer ou a trabalho, sua saúde é sua 

melhor companheira; por isso, cuide dela. 
 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Considerando as informações apresentadas na campanha 
publicitária, assinale a alternativa correta. 
 
(A) No título, a expressão “do Viajante” classifica-se 

como complemento nominal.  
(B) A palavra “saúde” é acentuada por se tratar de palavra 

paroxítona. 
(C) A inserção de vírgula depois da expressão “Em 

viagens a lazer ou a trabalho” é correta, por se tratar 

de adjunto deslocado na oração. 
(D) O emprego do acento indicativo de crase antes das 

palavras “lazer” e “trabalho” é facultativo. 
(E) O pronome pessoal “ela” refere-se ao substantivo 

comum “viagens”. 
 
 
 
 
 

Texto 2 para responder as questões de 3 a 6. 
 
 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 

21 
 
 

(28/3/2014) A estrutura de serviços de saúde em 
eventos de massa de interesse nacional passará a ser 
acompanhada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Organizadores terão de apresentar à agência o 
projeto com antecedência, para que eventuais correções sejam 
feitas. A nova regra, aprovada na quinta-feira (27), valerá 
também para a Copa do Mundo.  

A resolução traz os pontos principais para que a 
agência possa fazer a fiscalização de forma preventiva. São 
levados em conta tanto a natureza do evento, a sua duração, o 
tamanho e o perfil do público esperado. Entre os parâmetros 
que serão avaliados estão, por exemplo, a estrutura montada 
para remoção de atendimento de integrantes de público, 
estratégias para casos de acidentes de maior tamanho, a oferta 
de ambulâncias, o trajeto e a estrutura de retaguarda disponível 
para atendimento em serviços de urgência e emergência.  

A fiscalização começa a partir da entrega dos 
documentos e se estende até horas antes do evento, quando 
uma equipe destacada pela vigilância local verifica se foram 
atendidos todos os detalhes. As regras da Anvisa valem para 
eventos considerados de interesse nacional.  
 

FORMENTI, Lígia. Anvisa acompanhará serviços de saúde em grandes eventos.
Disponível em: <http://noticias.r7.com/saude/anvisa-acompanhara-servicos-de-

saude-em-grandes-eventos-28032014>. Acesso em: 29/3/2014, com adaptações.

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
No que se refere a determinadas orações do texto, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente termo que exerce a 
função de sujeito. 
 
(A) “o projeto” (linhas 4 e 5). 
(B) “a natureza do evento” (linha 10). 
(C) “todos os detalhes” (linha 20). 
(D) “vigilância” (linha 19). 
(E) “Anvisa” (linha 20). 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
No texto, com base na norma-padrão da língua portuguesa, é 
correto substituir 
 
(A) “para que” (linha 5) por afim de que. 
(B) “Entre” (linha 11) por Dentre. 
(C) “quando” (linha 18) por onde. 
(D) “a partir da” (linha 17) por desde a. 
(E) “em” (linha 16) por para. 

 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
De acordo com o contexto em que foi empregada, assinale a 
alternativa correta quanto ao significado de palavra do texto. 
 
(A)  “eventuais” (linha 5) = contingentes. 
(B) “correções” (linha 5) = adequações. 
(C) “parâmetros” (linha 11) = fundamentos. 
(D) “destacada” (linha 19) = evidenciada. 
(E) “considerados” (linha 21) = avaliados. 
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QUESTÃO 6 _______________________  
 
Na oração “e se estende” (linha 18), é correto afirmar que a 
conjunção “e” expressa sentido de 
 
(A) justificativa. 
(B) alternância. 
(C) conclusão. 
(D) contraste. 
(E) adição. 

 
Texto 3 para responder as questões de 7 a 10. 
 

Ministério da Saúde dá dicas para uma viagem segura 
 

 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

19 
 

20 
 
 

Deixar a rotina diária e viver, mesmo que por poucas 
horas, um ambiente diferente, a trabalho ou por lazer, exige 
mais que a atenção com as malas. Esquecer uma peça de 
vestuário traz problemas, mas deixar de lado os cuidados com 
a saúde é um risco que pode levar a sérias complicações. 
Conhecer as especificidades do clima do destino, se informar 
sobre a rede de assistência médica, saber quais doenças 
endêmicas e a necessidade de tomar vacinas devem fazer parte 
do planejamento do viajante com bastante antecedência. Outro 
ponto de alerta ao turista é não se arriscar quando o local da 
visita for acometido por doença infecciosa aguda. Também 
não deve ficar fora da lista de preparativos, atualmente, um 
levantamento sobre os hábitos alimentares da população e 
quais as condições para o consumo de alimentos. 

Quando o roteiro é por áreas de ecoturismo ou 
turismo rural, a natureza é quem pode trazer danos ao corpo. 
As áreas podem ser infestadas de diversas espécies de insetos 
e a flora oferece riscos como alergias e intoxicações. A 
exposição ao sol e a água contaminada também são fatores de
risco. 

 
Disponível em: <https://ams.petrobras.com.br/portal/ams/beneficiario/ministerio-da-

saude-da-dicas-para-uma-viagem-segura.htm>. Acesso em: 30/3/2014, com adaptações.
 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
A respeito da pontuação de trechos do texto, assinale a 
alternativa em que a inserção de vírgula(s) é facultativa. 
 
(A) “ficar fora da lista de preparativos, atualmente, um 

levantamento” (linhas 12 e 13). 
(B) “um ambiente diferente, a trabalho ou por lazer” 

(linha 2). 
(C) “traz problemas, mas deixar de lado” (linha 4). 
(D) “e viver, mesmo que por poucas horas, um ambiente 

diferente” (linhas 1 e 2). 
(E) “áreas de ecoturismo ou turismo rural, a natureza é” 

(linhas 15 e 16). 
 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
No texto, as palavras acentuadas segundo a mesma regra 
gramatical são 
 
(A) “assistência” (linha 7) e “intoxicações” (linha 18). 
(B) “atenção” (linha 3) e “sérias” (linha 5). 
(C) “condições” (linha 14) e “espécies” (linha 17). 
(D) “vestuário” (linha 4) e “saúde” (linha 5). 
(E)  “diária” (linha 1) e “áreas” (linha 17). 

QUESTÃO 9 ________________________  
 
Considerando o trecho “se informar sobre a rede de assistência 
médica” (linhas  6 e 7), assinale a alternativa correta quanto à 
função exercida pelo vocábulo sublinhado. 
 
(A) Pronome oblíquo.  
(B) Partícula apassivadora. 
(C) Conjunção condicional. 
(D) Pronome reflexivo.  
(E) Índice de indeterminação do sujeito. 

 

QUESTÃO 10 _______________________  
 
Acerca do processo de formação de palavras, é correto afirmar 
que a palavra “antecedência” (linha 9) é formada por 
derivação 
 
(A) imprópria. 
(B) regressiva. 
(C) sufixal. 
(D) prefixal.  
(E) parassintética. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões de 11 a 15 
 

QUESTÃO 11  ______________________  
 
Bruno, Élcio e Heloísa trabalham no Hospital Saúde, cada um 
em um dos setores A, B e C, e atuam, cada um, em uma das 
áreas pediátrica, administrativa e cirúrgica, não 
respectivamente nem quanto aos setores, nem quanto às áreas.  
Sabe-se que: 
 
- todos trabalham em setores e áreas distintos; 
- Bruno não trabalha no setor C e nem na área de pediatria; 
- Heloísa trabalha na área cirúrgica; 
- um dos três trabalha na área administrativa, no setor A. 
 
Considerando essas informações, quem são, respectivamente, 
o funcionário que trabalha no setor A e o que atua na área 
pediátrica? 
 
(A) Heloísa e Bruno. 
(B) Heloísa e Élcio. 
(C) Bruno e Heloísa. 
(D) Bruno e Élcio. 
(E) Élcio e Bruno. 

 

QUESTÃO 12  ______________________  
 
O suco de três garrafas iguais foi dividido igualmente entre  
5 pessoas. Cada uma recebeu 
 
(A) �

�
 do total dos sucos. 

(B) �

�
 do suco de uma garrafa. 

(C) �

�
 do total dos sucos. 

(D) �

�
 do suco de uma garrafa. 

(E) �

��
 do total dos sucos. 
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QUESTÃO 13  ______________________  
 
Uma escola de línguas, com um total de 360 alunos, oferece 
cursos em três períodos: matutino, vespertino e noturno, com 
igual número de alunos em cada um. Nenhum aluno faz cursos 
de manhã e à noite. O número de alunos que fazem cursos 
simultaneamente à tarde e à noite é igual a 40, e o número de 
alunos que fazem cursos simultaneamente à tarde e de manhã 
é igual a 20. O número de alunos x em cada turno satisfaz 
 
(A) x < 120. 
(B) x = 120. 
(C) 120 < x < 140. 
(D) x = 140. 
(E) 140 < x. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 
Um salário de R$ 750,00 teve um aumento de R$ 68,50 e outro 
salário de R$ 1.200,00 teve um aumento de R$ 108,00. 
Percentualmente, é correto afirmar que o(s) 
 
(A) salário menor teve maior aumento percentual. 
(B) salário maior teve um aumento superior a 9%. 
(C) salário maior teve maior aumento percentual. 
(D) salário menor teve um aumento superior a 8% e 

inferior a 9%. 
(E) os dois salários tiveram aumentos percentuais 

iguais. 
 

QUESTÃO 15  ______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um triângulo com três lados de mesmo comprimento tem seu 
lado AB apoiado em um dos lados de um quadrado, cujo lado 
tem comprimento igual ao dos lados do triângulo. O triângulo 
faz movimentos sucessivos, sempre girando sobre o vértice 
apoiado da direita e tombando, ao fim do giro, sobre o 
próximo lado do quadrado, como na figura. A partir da posição 
inicial, quantas vezes o triângulo deve girar sobre os vértices 
do quadrado até voltar, pela primeira vez,  à sua posição 
inicial, com seus vértices A e B na mesma posição que 
ocupavam? 
 
(A) 4. 
(B) 7. 
(C) 8. 
(D) 11. 
(E) 12. 

 
 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 
Questões de 16 a 20 

 
(*) O termo EBSERH, usado nas questões a seguir, refere-se 
à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
 

QUESTÃO 16  ______________________  
 
Qual a periodicidade mínima que o balancete e demais 
demonstrações financeiras elaboradas pela EBSERH devem 
ser analisados pelo Conselho Fiscal? 
 
(A) Mensalmente. 
(B) Bimestralmente. 
(C) Trimestralmente. 
(D) Semestralmente. 
(E) Anualmente. 

 

QUESTÃO 17  ______________________  
 
De acordo com as disposições contidas no Regimento Interno 
da EBSERH, qual dos seus órgãos têm, respectivamente, a 
finalidade expressa de realizar seu controle social (1) e a 
competência de acompanhar e avaliar periodicamente o seu 
desempenho (2)? 
 
(A) Diretoria Executiva (1); Conselho Fiscal (2). 
(B) Conselho Consultivo (1); Conselho Consultivo (2). 
(C) Conselho Consultivo (1); Conselho de 

Administração (2). 
(D) Conselho Fiscal (1); Auditoria Interna (2). 
(E) Auditoria Interna (1); Conselho Fiscal (2). 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
A Lei no 12.550/2011 autorizou a criação da EBSERH e a 
dotou de personalidade jurídica de direito privado. Seu 
Estatuto Social, introduzido pelo Decreto no 7.661/2011, 
subordinou a referida Empresa ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.  Com relação às 
aquisições a serem realizadas pela EBSERH, conforme 
disposições contidas em seu estatuto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A EBSERH não se submete a regime licitatório, 

aplicando-se o regime jurídico próprio das 
empresas privadas para suas aquisições. 

(B) Há previsão de deliberação, por parte do Ministério 
da Educação, de regulamento de licitação uniforme 
para todas as subsidiárias, sucursais, filiais ou 
escritórios e representações da EBSERH no País. 

(C) É expressamente dispensada a licitação para as 
contratações realizadas pela EBSERH perante 
terceiros, desde que para a realização de atividades 
relacionadas ao seu objeto social. 

(D) A EBSERH deve respeitar integralmente a 
legislação licitatória federal, sendo expressamente 
vedada a edição de regulamento interno para suas 
licitações. 

(E) Há previsão de deliberação, pelo seu Conselho de 
Administração, acerca de regulamento de licitação. 

C C 

A 
B

B 
A 

A 

C 
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QUESTÃO 19  ______________________  
 
Acerca da área jurídica da EBSERH, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Faz parte do Corpo Diretivo, sendo o titular da 

referida área um dos membros da Diretoria Executiva 
da Empresa.   

(B) É de competência do presidente da Empresa, após 
aprovação da Advocacia-Geral da União, a 
designação e destituição do titular da referida área. 

(C) É enquadrada como um de seus órgãos de 
fiscalização, ao lado da Auditoria Interna e do 
Conselho Fiscal da Empresa. 

(D) É considerada estrutura de assessoria diretamente 
vinculada à Presidência da Empresa. 

(E) Compete exercer, além de competências expressas no 
Regimento Interno, outras atribuições determinadas 
pelo presidente, pela Diretoria Executiva, pelo 
Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal ou 
pelo Conselho Consultivo da EBSERH. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
Com relação ao tratamento da Lei no 12.550/2011, que 
autorizou a criação da EBSERH, acerca da cessão de bens e 
direitos por parte das instituições públicas federais de ensino 
e instituições congêneres, no âmbito e durante a vigência do 
contrato entre aquela empresa, relativamente aos serviços 
relacionados às suas competências, e estas instituições, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) É expressamente vedada. 
(B) É permitida durante toda a vigência do referido 

contrato. 
(C) É permitida somente nos primeiros 180 dias de 

vigência do contrato. 
(D) Não tratou sobre o assunto, a referida lei, 

restringindo-se a remeter o disciplinamento ao 
Estatuto Social da EBSERH. 

(E) É permitida somente durante os dois anos 
subsequentes à constituição da EBSERH, devendo, 
ao final, ser devolvidos à instituição cedente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questões de 21 a 50 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO  
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Questões de 21 a 25 
 

QUESTÃO 21 ______________________  
 
Considerando que, no Brasil, a esperança de vida ao nascer é 
um dos índices usados para avaliar o quadro geral de saúde da 
população, é correto afirmar que ela 
 
(A) é praticamente a mesma em todas as regiões do 

País, ou seja, em torno de 76 anos de idade. 

(B) teve um ganho de mais de 20 anos, entre 1960 e 
2006, para o Brasil como um todo. 

(C) teve um ganho exemplar nos últimos 10 anos e 
ficou com valor superior ao do Japão. 

(D) é de 80 anos de idade para os homens e de 85 anos 
de idade para as mulheres. 

(E) é maior no Nordeste do que no Sul. 
 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
A Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de 
participação da comunidade na gestão do SUS: as 
Conferências e os Conselhos de Saúde. A esse respeito, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os Conselhos de Saúde são organismos virtuais que 

preparam diretrizes para as ações em saúde pública 
naquela comunidade ou região. 

(B) As Conferências de Saúde existem apenas no 
âmbito federal e nelas são definidas as diretrizes de 
saúde do País para os 10 anos seguintes.  

(C) A avaliação da situação de saúde da população do 
País é feita nos hospitais e ambulatórios públicos e 
reportada para os Conselhos de Saúde. 

(D) Conferências são fóruns amplos, em que se reúnem 
representantes da sociedade, profissionais de saúde, 
dirigentes, prestadores de serviços de saúde, 
parlamentares e outros, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde. 

(E) As Conferências e os Conselhos de Saúde possuem 
a mesma função, havendo apenas a diferenciação 
dos nomes. 

 

QUESTÃO 23 _______________________  
 
Com base na Resolução no 453/2012, do Conselho Nacional 
de Saúde, assinale a alternativa que não apresenta uma 
competência dos Conselhos de Saúde. 

 
(A) Fortalecer a participação e o controle social no 

SUS, mobilizar e articular a sociedade, de forma 
permanente, na defesa dos princípios 
constitucionais que fundamentam esse sistema. 

(B) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e 
municipal para a escolha das ações prioritárias em 
saúde pública por meio de sufrágio universal. 

(C) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a 
organização e o funcionamento do SUS. 

(D) Definir diretrizes para elaboração dos planos de 
saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme 
as diversas situações epidemiológicas e a 
capacidade organizacional dos serviços. 

(E) Discutir, elaborar e aprovar propostas de 
operacionalização das diretrizes aprovadas pelas 
Conferências de Saúde. 
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QUESTÃO 24 ______________________  
 

Acerca da direção nacional do SUS, é correto afirmar que a 
ela compete definir e coordenar os sistemas de 
 

(A) rede de laboratórios de saúde pública e os de 
vigilância sanitária. 

(B) redes de assistência de baixa complexidade e os de 
vigilância sanitária. 

(C) vigilância epidemiológica e os de vigilância 
ambiental. 

(D) integração das cadeias alimentares e os de 
vigilância epidemiológica. 

(E) prevenção de acidentes no trabalho e os de 
vigilância ambiental. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 

Considerando que as Ações Integradas de Saúde (AIS) 
começaram a ser implementadas em meados da década de 
1980, é correto afirmar que suas principais diretrizes eram  
o (a) 
 

(A) combate a endemias e a vacinação em massa. 
(B) concentração das estratégias de ações em saúde 

pública e a itinerância das equipes de saúde. 
(C) universalização, a acessibilidade, a 

descentralização, a integralidade e a participação 
comunitária. 

(D) rapidez no combate a epidemias, a vacinação em 
massa e a vigilância sanitária animal. 

(E) combate a pestes e epidemias, as ações 
educacionais nacionais sobre cuidados com a saúde 
e a vigilância alimentar. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 ______________________  
 
É o conjunto de medidas técnicas, médicas e educacionais 
empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando 
condições inseguras do ambiente de trabalho, quer instruindo 
ou convencionando pessoas na implantação de práticas 
preventivas. A esse conceito é dado o nome de 
 
(A) segurança do trabalho.  
(B) acidente de trabalho.  
(C) incidente de trabalho. 
(D) ciência ocupacional.  
(E) condição ocupacional. 

 

QUESTÃO 27  ______________________  
 

Quanto à atuação dos órgãos na segurança do trabalho, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) A Defensoria Pública do Trabalho regulamenta toda 
a matéria relacionada à segurança do trabalho no 
âmbito da legislação, além das relações de vínculo 
empregatício. 

(B) A Justiça do Trabalho é a autarquia ligada ao 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para 
assessorar sobre toda a matéria técnica relacionada 
à segurança do trabalho. 

(C) O Ministério Público do Trabalho (MPT) atua como 
fiscalizador do cumprimento da legislação de forma 
extrajudicial e judicial. 

(D) A Fundacentro homologa convenções coletivas e 
julga dissídios e ações trabalhistas celetistas. 

(E) O Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) 
funciona em defesa do cidadão, oferecendo justiça 
gratuita. 

 

QUESTÃO 28  ______________________  
 
O acidente em que o trabalhador sofre uma incapacidade 
temporária ou permanente que o impossibilita de retornar ao 
trabalho no mesmo dia ou no dia seguinte ao acontecido, 
podendo ocorrer a morte do trabalhador é denominado 
 
(A) não fatalidade. 
(B) acidente sem afastamento. 
(C) incidente. 
(D) ato inseguro. 
(E) acidente com afastamento. 

 

QUESTÃO 29  ______________________  
 
O acidente que ocorre no percurso da residência para o local 
de trabalho ou vice-versa qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado é 
denominado 
 
(A) acidente interno. 
(B) acidente periférico. 
(C) acidente de trajeto. 
(D) incidente ocasional. 
(E) acidente temporal. 

 

QUESTÃO 30  ______________________  
 
A diminuição, por toda a vida, da capacidade de trabalho em 
razão de um acidente sofrido pelo trabalhador e que resulta em 
redução parcial e permanente da sua capacidade laborativa é 
denominada 
 
(A) incapacidade total permanente. 
(B) incapacidade parcial permanente. 
(C) óbito. 
(D) morbidade. 
(E) letalidade. 

 

QUESTÃO 31  ______________________  
 
Quanto à carteira de trabalho e previdência social (CTPS), é 
correto afirmar que é 
 
(A) dispensada para serviços de natureza temporária. 
(B) dispensada para serviços em áreas rurais. 
(C) obrigatória para empresas em todos os países da 

América Latina. 
(D) obrigatória para exercício de atividade profissional 

por conta própria.  
(E) dispensada em serviços de alta periculosidade. 
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QUESTÃO 32  ______________________  
 
Embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a 
partir da constatação de situação de trabalho que caracterize 
risco grave e iminente ao trabalhador. Com base nessa 
informação, é correto afirmar que o embargo é aplicável em 
 
(A) bares e restaurantes em funcionamento. 
(B) farmácias e hospitais em funcionamento. 
(C) obras em funcionamento. 
(D) meios de transporte em operação. 
(E) lojas em funcionamento. 

 

QUESTÃO 33  ______________________  
 
De acordo com a norma regulamentadora (NR) 4, as empresas 
que possuam certa proporção de seus empregados em 
estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de 
risco seja de grau superior ao da atividade principal deverão 
dimensionar os serviços especializados em engenharia de 
segurança e em medicina do trabalho, em função do maior 
grau de risco. Essa proporção é de 
 
(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
(E) 50%. 

 

QUESTÃO 34  ______________________  
 
O técnico em segurança do trabalho e o auxiliar de 
enfermagem do trabalho deverão dedicar, respectivamente, 
quantas horas por dia para as atividades dos serviços 
especializados em engenharia de segurança e em medicina do 
trabalho? 
 
(A) oito horas e oito horas.  
(B) oito horas e seis horas. 
(C) seis horas e oito horas. 
(D) seis horas e quatro horas. 
(E) oito horas e quatro horas. 

 

QUESTÃO 35  ______________________  
 

         
Os símbolos apresentados correspondem a 
 
(A) árvores e guindastes em trânsito. 
(B) árvores e cargas em madeira. 
(C) baixa temperatura e desnível. 
(D) baixa temperatura e cargas suspensas. 
(E) contaminantes e cargas móveis. 

 

QUESTÃO 36  ______________________  
 

 
 
Quanto ao significado dos símbolos apresentados, é correto 
afirmar que são, respectivamente 
 
(A) comando assumido, fim das operações e fim do 

movimento. 
(B) comando assumido, fim do movimento e fim das 

operações. 
(C) fim do movimento, comando assumido, e fim das 

operações. 
(D) fim do movimento, fim das operações, e comando 

assumido. 
(E) fim das operações, comando assumido e fim do 

movimento.   
 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Segundo os manuais de primeiros socorros, o procedimento 

empregado para reestabelecer a respiração natural, caso essa 

tenha cessado (parada respiratória) ou em caso de asfixia é 

conhecido como 
 
(A) controle de ventilação. 
(B) restauração da circulação. 
(C) tratamento de queimadura. 
(D) tratamento de fraturas. 
(E) tratamento de choques elétricos. 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
A perda de sangue ocasionada pelo rompimento dos vasos 
sanguíneos e que quando for intensa o correto é colocar o 
paciente deitado, pois ele poderá apresentar sensação de 
desfalecimento, queda da pressão arterial e mal-estar geral é 
denominada 
 
(A) asfixia. 
(B) insolação. 
(C) hemorragia. 
(D) convulsão. 
(E) intoxicação. 

 

QUESTÃO 39  ______________________  
 
Quanto ao combate a incêndio, é correto afirmar que o extintor 
tipo espuma será usado nos fogos de Classe 
 
(A) C e E. 
(B) A e C. 
(C) B e C. 
(D) B e D. 
(E) A e B. 
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QUESTÃO 40  ______________________  
 
De acordo com a norma regulamentadora (NR) 23, assinale a 
alternativa correta quanto à classificação do fogo. 
 
(A) Classe A - são materiais de fácil combustão com a 

propriedade de queimarem em sua superfície e 
profundidade, e que deixam resíduos, como tecidos, 
madeira, papel, fibras etc. 

(B) Classe B - elementos pirofóricos, como magnésio, 
zircônio e titânio. 

(C) Classe C - são considerados inflamáveis os produtos 
que queimem somente em sua superfície, não 
deixando resíduos, como óleo, graxas, vernizes, 
tintas, gasolina etc. 

(D) Classe D - quando ocorrem em equipamentos 
elétricos energizados, como motores, 
transformadores, quadros de distribuição, fios etc. 

(E) Classe E - elementos radioativos. 
 

QUESTÃO 41  ______________________  
 
Tem direito aos benefícios acidentários o 
 
(A) empresário. 
(B) autônomo. 
(C) empregado doméstico.  
(D) facultativo. 
(E) trabalhador rural. 

 

QUESTÃO 42  ______________________  
 
O trabalhador que sofreu um acidente ou foi acometido de 
alguma doença e ficou incapaz para o trabalho por um período 
superior a 15 dias consecutivos recebe o auxílio 
 
(A) fatalidade. 
(B) morbidade. 
(C) doença. 
(D) laboral. 
(E) complementar. 

 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
A doença que se constitui em um risco para veterinários, 
tratadores de animais, entregadores de compras, carteiros, 
exploradores de cavernas e todos aqueles que tenham contato 
com canídeos e felinos não vacinados, morcegos e outros 
mamíferos que mordem. É causada por um vírus e constituída 
por encefalite aguda geralmente fatal, a qual são susceptíveis 
a maioria dos mamíferos é denominada 
 
(A) tuberculose. 
(B) raiva. 
(C) faringite. 
(D) cólera. 
(E) avasan. 

 

QUESTÃO 44  ______________________  
 
A doença transmitida pela mordida do carrapato que pode 
atingir mateiros, lenhadores, carvoeiros, vaqueiros, 

fazendeiros etc. Possui início súbito, com febre, cefaléia, 
calafrios e congestão das conjuntivas. No terceiro dia, pode 
surgir nas extremidades exantema maculopapular que 
rapidamente atinge as palmas da mãos, plantas dos pés e quase 
toda a pele do corpo. Petéquias e hemorragias são comuns e 
apresenta alto índice de mortalidade. O cão, o gambá e o 
cavalo são os principais contribuintes para a manutenção do 
ciclo da doença.  
 
(A) ornitóse. 
(B) clamídias. 
(C) tétano. 
(D) febre maculosa. 
(E) antraz. 

 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
A disciplina científica que trata das normas e especificação de 
projeto é denominada ergonomia 
 
(A) de concepção. 
(B) de correção. 
(C) de conscientização. 
(D) volátil. 
(E) transversa. 

 

QUESTÃO 46  ______________________  
 
É pilar para a eficiência do processo de ergonomia a (o) 
 
(A) anarquia gerencial. 
(B) assessoria inadequada. 
(C) não participação dos trabalhadores. 
(D) falta de apoio da alta gerência. 
(E) acompanhamento dos resultados e melhorias. 

 

QUESTÃO 47  ______________________  
 
Os fatores que podem interferir nas características 
psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou 
afetando sua saúde. São denominados riscos 
 
(A) químicos. 
(B) físicos. 
(C) geológicos. 
(D) ergonômicos. 
(E) aleatórios. 

 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
O uso do equipamento de proteção individual (EPI) é 
dispensável na seguinte ocasião(ões): 
 
(A) funilaria: óculos de segurança com proteção lateral 

completa. 
(B) serviços de escritório, calçados com segurança, com 

biqueira de aço. 
(C) solda elétrica: máscara para soldador com filtro de 

luz adequado à intensidade luminosa. 
(D) lavagem de peças: óculos de ampla visão ou 

proteção facial e luvas de PVC neoprene. 
(E) serviços em áreas ruidosas (acima de 85dbA): 

protetores auriculares. 
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QUESTÃO 49  ______________________  
 
É considerado equipamento de proteção individual o (a) 
 
(A) sistema de exaustão. 
(B) enclausuramento de máquinas. 
(C) comando bimanual. 
(D) avental de couro. 
(E) escada com isolamento. 

 

QUESTÃO 50  ______________________  
 
São equipamentos de proteção coletiva 
 
(A) as máscaras. 
(B) as varas isoladas. 
(C) o protetor auricular. 
(D) as botas. 
(E) as luvas. 

 
Área Livre 

 


