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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 9438-4081 

TURNO: MANHÃ 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES AAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 9h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

CARGO: 
 

 

 

 

 

TÉCNICO EM 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 

 

 
 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o
 d

e
 A

ss
is

 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

TEXTO I

 

Leia o texto a seguir e responda as questões de nº 1 a 6. 
 

Na campanha pela reeleição da presidente Dilma Rousseff 

em 2014, o Partido dos Trabalhadores (PT) gozará de 

autoridade para reivindicar a paternidade de dez obras, em 12 

anos de governo. São elas: mensalão, rompimento dos princípios 

da ética e da moralidade, insegurança jurídica, desprestígio da 

diplomacia, compra e venda de legendas, declínio das atividades 

industriais, exportação de empregos para China e Índia, criação 

de ministérios inúteis, construção e financiamento de estádios 

de futebol e oficialização da palavra “presidenta”. 

Amigos propuseram-me a inclusão da falência do ensino e 

da assistência pública à saúde, do endividamento, da alta dos 

preços, da inflação, do registro de milhares de sindicatos 

pelegos, da violência, da expansão do tráfico de drogas. Para 

alguns, o maior feito levado a cabo desde o governo Lula seria a 

reforma ortográfica, com obscuras regras sobre o uso do hífen e 

a eliminação do trema. 

A relação não observa ordem de importância, mas o 

primeiro lugar foi destinado ao mensalão. Já se disse que o Brasil 

é produto de três culturas: a do sobrenatural, trazida pelos 

negros; a da indolência, transmitida pelos índios; e a do 

privilégio, herdada dos portugueses. O mensalão reafirma a 

sabedoria da asserção. Jamais se associaram tantos privilégios e 

privilegiados como na ação penal movida contra líderes do PT, 

secundados por comparsas de segunda e terceira categorias, 

todos com direito a participar da história com o rótulo de 

mensaleiros. 

Em contraponto às realizações, mencionarei parte do que 

deixou de ser feito. Começo pela reforma política. Há muito 

prometida, e cobrada pelas camadas não alienadas da 

população, permanece adormecida nos porões do Poder 

Executivo. Como fruto da inércia, no balaio de gatos das 

legendas encontra-se de tudo. Basta acessar a página do 

Tribunal Superior Eleitoral e o leitor se espantará com a 

fertilidade da classe política.  

 

O PT é irmão gêmeo da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT). Nasceu com o discurso de ser 

diferente, puro, integrado por operários do chão de fábrica e 

alguns intelectuais. Rejeitava políticos tradicionais e 

representantes da denominada burguesia. Com o tempo, e no 

desfrute do poder, transformou-se em cópia dos demais, 

sobretudo nos defeitos. 

Hoje o PT se alimenta do Fundo Partidário e do horário 

obrigatório no rádio e na televisão e aderiu, com a CUT, ao 

peleguismo. “Ao diabo os escrúpulos”, diriam os dirigentes, 

em agradável convivência com velhos oligarcas, 

empreiteiras, bancos, grandes empresas. “O poder tende a 

corromper”, escreveu lorde Acton, cujas palavras são 

confirmadas pelos fatos. 

A última revoada de parlamentares, à procura de 

legendas que lhes assegurem a reeleição, afronta o princípio 

constitucional da moralidade e seria energicamente coibida 

não fossem a lei, o Ministério Público e o Poder Judiciário 

passivos e lenientes diante de tramoias partidárias. Da 

mesma maneira que temos profissionais voltados para a 

criação e exploração de sindicatos, passamos, de alguns anos 

para cá, a conhecer o ofício de fundador de partidos, como 

revelou o Estado na edição de 23 de setembro, na página A5. 

Confirma-se o que Gilberto Amado já denunciava no século 

passado: “Partido político é associação de indivíduos para a 

conquista e a fruição do poder, só e só”. 

Descartada a reforma política, quais outras deixou o 

governo de fazer? Todas, a começar pela trabalhista. 

Defendida pelo então presidente Lula no lançamento 

do Fórum Nacional do Trabalho (FNT), em julho de 2003, 

foi condenada ao ostracismo e levou consigo a reforma 

sindical. Objetivava o FNT “promover a democratização das 

relações de trabalho por meio da adoção de um modelo de 

organização sindical baseado na liberdade e autonomia. 

Atualizar a legislação do trabalho e torná-la compatível 

com as novas exigências do desenvolvimento nacional, de 

maneira a criar um ambiente propício à geração de 

emprego e renda”. Pretendia, ainda, “modernizar as 

instituições de regulação do trabalho, especialmente a 

Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego”. 

Os resultados foram pífios e as ideias de democratização e 

modernização caíram no esquecimento. 
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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  

Aproximam-se as eleições de 2014 e, com elas, a chance de 
o eleitorado tomar nas mãos o encargo de promover, pelo voto, 
as reformas inadiáveis. Apesar de ter conduzido o Brasil à 
situação em que o vemos, a presidente Dilma Rousseff, por um 
desses insondáveis caprichos da vida política, surge como 
favorita no primeiro turno. Marina Silva, antes estrela de 
primeira grandeza, deixou o elenco principal para se 
transformar em coadjuvante e corre risco de se converter em 
figurante. A quem caberá a responsabilidade de enfrentar o rolo 
compressor federal na segunda rodada de votação? Essa é a 
dúvida que assalta os brasileiros. 

Dois candidatos se anteciparam e já se encontram em 
campanha: Aécio Neves e Eduardo Campos. Sobre eles recairá, 
ao que tudo indica, o ônus de demonstrar que o PT e aliados não 
são imbatíveis. Ambos são experientes e titulares de 
interessantes currículos. Aécio é neto de Tancredo Neves e 
Eduardo Campos, de Miguel Arrais. Não perderam, contudo, as 
características de políticos regionais. Aécio Neves apresenta-se 
como porta-voz da oposição; Eduardo Campos, nem tanto. 

A Nação anseia pela restauração da moralidade, abatida em 
sucessivos escândalos. As manifestações de rua são o 
termômetro da revolta popular. Reivindicam o respeito à ética e 
o combate à corrupção. Quem tiver ouvidos para o clamor do 
povo, e ganhar a confiança das pessoas de bem, será o próximo 
presidente.  

 
 

(Almir Pazzianotto Pinto) 
 

Extraído: http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/feira-
livre/eleicoes-2014-um-texto-de-almir-pazzianotto-filho/ 

 

 

 

 

 

O autor do texto realiza um grande crítica sobre o governo do PT 

na Presidência do Brasil. Segundo o autor, foram obras 

realizadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) que tiveram 

impacto negativo para o país, dentre outras: 

 

I. Declínio das atividades industriais. 

II. Compra e venda de legendas. 

III. Desprestígio da diplomacia. 

IV. Insegurança jurídica. 

Está correto o que se afirma em: 

 

A) II 

B) I, II, III e IV 

C) I e IV 

D) II e III 
 

 

 

 
 

Observe a frase a seguir retirada do texto: 
 

“Com o tempo, e no desfrute do poder, transformou-se em cópia 

dos demais, sobretudo nos defeitos.” 

A palavra em destaque se classifica, com relação à posição da 

sílaba tônica, em: 
 

A) Oxítona. 

B) Monossílaba. 

C) Paroxítona. 

D) Proparoxítona. 

 
 

Segundo o autor do texto, a ação dos parlamentares 

procurando legendas que lhes assegurem a reeleição afronta 

o princípio constitucional da: 
 

A) Publicidade. 

B) Eficiência. 

C) Moralidade. 

D) Proporcionalidade. 

 

 
 

De acordo com o texto, eram objetivos do FNT 
 

I. Promover a democratização das relações de trabalho por 

meio da adoção de um modelo de organização sindical 

baseado na liberdade e autonomia. 

II. Pretendia, ainda, “modernizar as instituições de regulação 

do trabalho, especialmente a Justiça do Trabalho e o 

Ministério do Trabalho e Emprego”. 

III. Atualizar a legislação do trabalho e torná-la compatível 

com as novas exigências do desenvolvimento nacional, de 

maneira a criar um ambiente propício à geração de emprego 

e renda. 

É verdadeiro o que se afirma em: 
 

A) III 

B) I, II e III 

C) I e II 

D) II e III 

 

 
 

Analise a frase a seguir retirada do texto: 
 

“Quem tiver ouvidos para o clamor do povo, e ganhar a 

confiança das pessoas de bem, será o próximo presidente”.  

Assinale a alternativa que indica corretamente o tempo e o 

modo do verbo em destaque. 
 

A) Futuro do Pretérito do Indicativo. 

B) Futuro do Presente do Indicativo. 

C) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

D) Presente do Indicativo. 

 

 
 

Observe o trecho a seguir 
 

“Apesar de ter conduzido o Brasil à situação em que o 

vemos, a presidente Dilma Rousseff, por um desses 

insondáveis caprichos da vida política, surge como 

favorita no primeiro turno”. 
 

Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de 

encontro vocálico que ocorre na palavra acima destacada. 
 

A) Hiato. 
B) Ditongo. 
C) Tritongo. 

D) Desinência. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 06 

http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/feira-livre/eleicoes-2014-um-texto-de-almir-pazzianotto-filho/
http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/feira-livre/eleicoes-2014-um-texto-de-almir-pazzianotto-filho/
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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  

 

 

A respeito da função Referencial ou Denotativa da Linguagem, 

assinale a opção CORRETA. 

 

A) Geralmente, o texto apresenta-se na terceira pessoa do 

singular ou plural, pois transmite impessoalidade. 

B) Transmite uma informação objetiva, expõe dados da 

realidade de modo objetivo, não faz comentários, nem 

avaliação 

C) A linguagem é denotativa, ou seja, não há possibilidades de 

outra interpretação além da que está exposta. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

 

 

São exemplos de textos que apresentam predominância da 

Função Referencial da linguagem: 

 

I. Textos didáticos. 

II. Textos técnicos. 

III. Textos científicos. 

IV. Textos jornalísticos. 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 

 

Assinale a alternativa em que a Regência Verbal foi feita de 

forma ERRADA. 
 

A) Aqueles funcionários aspiram a chefia. 

B) No jogo de dardos, deve-se visar o centro de um alvo. 

C) Os animais feridos morreram. 

D) Eles querem o aumento dos salários. 

 

 

 

Observe a frase a seguir. 

 

“Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a 

seu poema.” 
 

Na frase acima, pode-se observar que foi utilizada 

predominantemente a seguinte função da linguagem: 

 

A) Função Poética. 

B) Função Metalingüística. 

C) Função Emotiva 

D) Função Apelativa. 

 
 

Observe os itens a seguir: 
 

I. Estou acostumado a correr todos os dias. 

II. Tenho aversão à altura. 

III. É preciso ter amor à vida. 

A regência nominal foi respeitada em: 

 

A) I e II 

B) II e III 

C) I, II e III 

D) I 

 

 
 

Analise a frase a seguir. 
 

“ Beijou sua mulher como se fosse lógico.” 
 

Qual a figura de linguagem que ocorre na frase acima. 

 

A) Comparação. 

B) Alegoria. 

C) Sinestesia  

D) Catacrese. 
 

 

 
 

O pretérito perfeito do Indicativo é um tempo verbal que 

indica: 
 

A) Fato que ocorre no dia-a-dia, corriqueiramente. 

B) Fato que ocorreu no passado em determinado 

momento, observado depois de concluído. 

C) Fato que ocorria com freqüência no passado, ou fato 

que não havia chegado ao final no momento em que 

estava sendo observado. 

D) Fatos que ocorrem depois do momento da fala. 
 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta um verbo Irregular. 
 

A) Gostar. 

B) Fazer. 

C) Ensinar. 

D) Vender. 

 

 
 

Analise o trecho a seguir. 
 

“Toda gente homenageia Januária na janela”. 
 

Qual a figura de linguagem que ocorre no trecho acima? 
 

A) Onomatopéia. 

B) Assonância. 

C) Paronomásia. 

D) Aliteração. 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  

A)  
 

 

 

 
 

 

A tecla de atalho “CTRL” + “S” quando aplicada em um texto do 

Microsoft Word 2007: 

 

A) Remove a formatação de um parágrafo. 

B) Aplica formatação em Sublinhado. 

C) Alinha um parágrafo à direita. 

D) Aplica formatação em itálico. 

 
 

 

 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um grupo da Guia 

Revisão do Microsoft Word 2007. 

 

A) Proteger. 

B) Alterações. 

C) Macros. 

D) Comentários. 

 
 

 

 

Todas as alternativas a seguir apresentam Guias do Microsoft 

Excel 2007, EXCETO: 

 

A) Revisão. 

B) Dados. 

C) Fórmulas. 

D) Formatação. 

 

 

 

 

A respeito da Área de Trabalho de um computador com o 

Sistema Operacional Windows 7, marque a alternativa 

verdadeira. 

 

A) A área de trabalho é a principal área exibida na tela quando 

você liga o computador e faz logon no Windows. 

B) Nela é possível colocar itens, como arquivos e pastas, e 

organizá-los como quiser. 

C) Quando você abre programas ou pastas, eles são exibidos 

na área de trabalho.  

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

 
 

 

 

A respeito da internet e suas principais características, 

assinale a opção INCORRETA. 

 

A) Para usufruir da rede Internet, os sistemas finais 

(hosts) devem conectar-se a uma rede fornecida por um  

Provedor de Serviços Internet (conhecido como  

Internet Service Provider – ISP -). Estes provedores – 

locais – conectam-se a provedores regionais e estes a 

provedores nacionais ou internacionais. 

B) Caso você utilize qualquer conexão acima da velocidade 

padrão dos modems para conexões discadas (500 

Kbps), tem-se uma conexão à Internet em  alta 

velocidade(banda larga). 

C) A Internet é uma WAN,uma rede de redes de 

computadores de alcance mundial, que interliga 

milhões de dispositivos espalhados pelo mundo. 

D) A Internet opera em um modelo cliente-servidor, em 

que os hosts podem participar como clientes 

(solicitando recursos) e/ou servidores (fornecendo 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 

ÁREA LIVRE 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  

 

 
 

 

 
 

Uma empresa que protege a saúde e a segurança dos seus 

trabalhadores promove as seguintes ações, dentre outras 

existentes: 
 

I. Cumpre e faz cumprir todas as normas e regulamentos 

referentes à segurança e à saúde do trabalhador. 

II. Treina e orientar todos os empregados, nos aspectos de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 

III. Vistoria periodicamente todas as operações através de 

fiscalizações internas e externas. 

IV. Previne efeitos danosos ao meio ambiente, agindo sempre em 

conformidade com as leis brasileiras em vigor, aplicáveis a 

matéria. 
 

A quantidade de assertivas corretas é: 
 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 

 

O processo de análise ou avaliação de riscos de acidentes de 

trabalho envolve algumas etapas, dentre as quais podemos citar: 
 

A) Possíveis danos ou consequências para a saúde. 

B) Eficácia das medidas de controle. 

C) A forma de exposição do trabalhador. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

 
 

O saturnismo é uma doença profissional provocada pelo(a): 
 

A) Por substâncias químicas. 

B) Minério de carvão. 

C) Chumbo. 

D) Pela poeira da sílica. 

 

 
 

As ações de prevenção de acidentes de trabalho já muito 
importantes, tendo em vista que: 
 
 

I. Proporciona bem-estar físico e mental aos trabalhadores 
(ginástica,vida saudável). 
II. Proporcionar bem-estar físico e mental aos trabalhadores 
(ginástica,vida saudável). 
III. Previne acidentes e doenças do trabalho. 
IV. Permite maior confiabilidade operacional e um conseqüente 
aumento de produção. 
Assinale a alternativa que indica as assertivas corretas. 
 
 

A) I, II e III 
B) II e IV 
C) I, II, III e IV 
D) I, III e IV 

 

 
 

 

 

 

A respeito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Consideram-se 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. 

B) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito 

de cada estabelecimento da empresa, sob a 

responsabilidade do empregador, com a participação 

dos trabalhadores, sendo sua abrangência e 

profundidade dependentes das características dos 

riscos e das necessidades de controle. 

C) 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 

ionizantes, exceto o infra-som e o ultra-som. 

D) Consideram-se agentes químicos 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 absorvido pelo organismo através da pele ou por 

ingestão. 

 
 

 

 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: 

 

I. Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento 

do PPRA. 

II. Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados. 

III. Planejamento anual com estabelecimento de metas, 

prioridades e cronograma. 

IV. Estratégia e metodologia de ação. 

Está correto o que se afirma em: 
 

A) II e III 

B) I, II, III e IV 

C) I e III 

D) II e IV 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                               QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
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De acordo com a Norma Regulamentadora n° 9, NÃO cabe aos 
trabalhadores: 
 
 

A) Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do 
PPRA como atividade permanente da empresa ou 
instituição. 

B) Informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências 
que, a seu julgamento, possam implicar risco à saúde dos 
trabalhadores. 

C) Seguir as orientações recebidas nos treinamentos 
oferecidos dentro do PPRA. 

D) Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA. 
 
 

 
Acerca da Norma Regulamentadora n° 9 (NR-9), marque a 
alternativa FALSA. 
 
 

A) Sempre que vários empregadores realizem, 
simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho 
terão o dever de executar ações integradas para aplicar as 
medidas previstas no PPRA visando à proteção de todos os 
trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. 

B) O empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos 
ambientais nos locais de trabalho que coloquem em 
situação de grave e iminente risco um ou mais 
trabalhadores, os mesmos possam interromper de 
imediato as suas atividades, comunicando o fato ao 
superior hierárquico direto para as devidas providências.  

C) Os empregadores deverão informar os trabalhadores de 
maneira apropriada e insuficiente sobre os riscos 
ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e 
sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais 
riscos e para proteger-se dos mesmos. 

D) Os trabalhadores interessados terão o direito de 
apresentar propostas e receber informações e orientações 
a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais 
identificados na execução do PPRA. 

 
 
 

Segundo a Norma Regulamentadora n° 9 (NR-9), a utilização de 
EPI no âmbito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
deverá considerar as Normas Legais e Administrativas em vigor 
e envolver no mínimo: 
 

I. Caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, 
com a respectiva identificação dos EPI utilizado para os riscos 
ambientais. 
II. Programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua 
correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção 
que o EPI oferece. 
III. Seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o 
trabalhador está exposto e à atividade exercida, considerando-se 
a eficiência necessária para o controle da exposição ao risco e o 
conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário. 
IV.  Estabelecimento de normas ou procedimento para promover 
o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a 
manutenção e a reposição do EPI, visando a garantir a condições 
de proteção originalmente estabelecidas. 
A quantidade de itens INCORRETOS é: 
 

A) 0 
B) 2 
C) 3 
D) 4 

 

 

Riscos ocupacionais são condições inerentes ao ambiente de 

trabalho ou aos processos de trabalho e que podem ser 

causas de acidentes ou doenças ocupacionais. Assinale a 

alternativa que NÃO apresenta um risco físico. 

 

A) Radiações Ionizantes. 

B) Gases. 

C) Vibração. 

D) Pressões anormais. 

 
 

 

 

Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em 

matéria de segurança e medicina do trabalho: 

 

A) Estabelecer, nos limites de sua competência, normas 

sobre a aplicação dos preceitos do Capítulo da 

Segurança e da Medicina do Trabalho, especialmente os 

referidos no art. 200 da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

B) Coordenar, orientar, controlar e supervisionar a 

fiscalização e as demais atividades relacionadas com a 

segurança e a medicina do trabalho em todo o território 

nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho. 

C) Conhecer, em última instância, dos recursos, 

voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos 

Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de 

segurança e medicina do trabalho. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

 

 

Segundo a CLT, cabe às empresas: 

 

I. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade 

competente. 

II. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo 

órgão regional competente. 

III. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, 

quanto às precauções a tomar no sentido de evitar 

acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 

IV. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e 

medicina do trabalho. 

Está correto o que se afirma em: 

 

A) I e II 

B) I, II e III 

C) I, II, III e IV 

D) III e IV 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  

 
 

Os riscos químicos são aquelas: 

 

A) Diversas formas de energia a que possam estar expostos os 

trabalhadores em seu ambiente de trabalho. 

B) Substâncias, produtos ou compostos químicos de natureza 

tóxica que devido ao contato ou forma de exposição dos 

trabalhadores possam penetrar no organismo pela via 

respiratória, através da pele ou por ingestão. 

C) Relacionadas à organização do trabalho, a forma de 

execução das atividades ou ao modo como o serviço é 

realizado. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

 
 

Nas afirmativas abaixo, assinale a opção verdadeira:  

 

A) Em alguns casos é permitida a reutilização das embalagens 

de produtos químicos.  

B) O cloro, o nitroetano, a anilina, o benzeno, o fenol e o 

tolueno são agentes químicos que, além de exporem os 

trabalhadores através das vias respiratórias, também 

exigem a proteção individual para os membros superiores 

e outras partes do corpo possíveis de propiciarem a 

absorção cutânea do agente químico.  

C) O ácido clorídrico e formaldeído são exemplos de 

substâncias de efeito nocivo extremamente rápidos, 

podendo ser absorvidas pela pele, exigindo, 

necessariamente, a utilização do EPI.  

D) Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou 

fracionado deve ser identificado, de forma legível, por 

etiqueta com o nome do produto, composição química, sua 

concentração, data de envase e de validade, e nome do 

responsável pela manipulação ou fracionamento. 

  

 
 

Todos os trabalhadores têm direito a um trabalho seguro e 

saudável, e também, no caso de prestação de serviço e 

terceirização, devem ser observadas as disposições do capítulo V 

da CLT e das Normas Regulamentadoras – NR. A 

responsabilidade solidária também é aplicada nas questões 

relacionadas à segurança e à saúde dos trabalhadores. Assinale a 

alternativa onde não temos uma dessas obrigações:  

 

A) Representação em sindicatos. 

B) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.  

C) Comunicação de acidentes de trabalho (CAT).  

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

 

Assinale a alternativa INCORRETA:  

 

A) Toda empresa que tenha empregados pelo regime da 

CLT, independentemente da quantidade e grau de risco, 

é obrigada a elaborar o PPRA e o PCMSO.  

B) O médico coordenador do PCMSO não precisa 

obrigatoriamente ter especialização em Medicina do 

Trabalho. 

C) O PCMSO é um documento que não necessita ser 

homologado ou registrado nas Delegacias Regionais do 

Trabalho. Ele ficará arquivado no estabelecimento à 

disposição da fiscalização.  

D) O PCMSO pode ser alterado, a qualquer momento, em 

seu todo ou em parte, sempre que o médico detectar 

mudanças em riscos ocupacionais, decorrentes das 

alterações nos processos de trabalho; novas 

descobertas da ciência médica, em relação a efeitos de 

riscos existentes; mudança de critérios de interpretação 

dos exames; ou, ainda, reavaliações do reconhecimento 

dos riscos.  
 

 

 

 

Sobre o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 

acerca da inspeção prévia e do embargo ou interdição, 

assinale a opção ERRADA. 
 

A) As autoridades federais, estaduais e municipais darão 

imediato apoio às medidas determinadas pelo Delegado 

Regional do Trabalho. 

B) O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo 

técnico do serviço competente que demonstre grave e 

iminente risco para o trabalhador, não poderá 

interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina 

ou equipamento, ou embargar obra, indicando na 

decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência 

exigir, as providências que deverão ser adotadas para 

prevenção de infortúnios de trabalho. 

C) Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas 

atividades sem prévia inspeção e aprovação das 

respectivas instalações pela autoridade regional 

competente em matéria de segurança e medicina do 

trabalho. 

D) Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer 

modificação substancial nas instalações, inclusive 

equipamentos, que a empresa fica obrigada a 

comunicar, prontamente, à Delegacia Regional do 

Trabalho. 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
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Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade com instruções 

expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou 

locais de obra nelas especificadas. A respeito disso, marque a 

alternativa verdadeira. 

 

A) Cada CIPA será composta de representantes da empresa e 

dos empregados. 

B) O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a 

composição e o funcionamento das CIPA (s). 

C) Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, 

serão por eles designados. 

D) Todas as alternativas anteriores são verdadeiras. 

 

 
 

A respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, 

marque a alternativa INCORRETA. 
 

A) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 

1 (um) ano, não sendo permitida uma reeleição. 

B) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, 

serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, 

independentemente de filiação sindical, exclusivamente os 

empregados interessados. 

C) Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) 

não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se 

como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, 

técnico, econômico ou financeiro. 

D) O empregador designará, anualmente, dentre os seus 

representantes, o Presidente da CIPA e os empregados 

elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.  

 

 
 

Sobre a arrumação e limpeza do local de trabalho, observe os 

itens a seguir. 

 

I. Mantenha devidamente arrumados os materiais e as 

ferramentas com que trabalha, principalmente as ferramentas 

de corte. 

II. Se acidentalmente, derramar óleo ou qualquer outro líquido 

no piso ou em qualquer outra superfície, limpe-o imediatamente. 

III. Limpe a sua máquina, as suas ferramentas, os seus 

equipamentos e outros utensílios no fim do expediente, e 

mantenha-os razoavelmente limpos durante o trabalho. 

IV. Ponha todo o lixo, sucata, aparas, etc, nos recipientes que lhes 

são destinados facilitando o trabalho do pessoal encarregado da 

limpeza geral. 
 

A quantidade de assertivas CORRETAS é: 
 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


