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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
06.

Especialista explica como funciona a censura na web

A batalha em torno da liberdade de expressão na internet 
está cada vez mais evidente. Em países como Síria e Vietnã, 
governos combatem ativistas pelo controle do que é dito na web. 
Mesmo em locais como os Estados Unidos, onde os discursos 
políticos não são censurados, novas leis como o SOPA (Stop 
Online Piracy Act – Contra ações de pirataria  on line) são pro-
postas para controlar o que seus cidadãos postam em redes so-
ciais e blogs. Para entender exatamente o que se passa nessa 
disputa, a GALILEU entrevistou Ethan Zuckerman, especialista 
em  liberdade  de  expressão  na  internet,  fundador  de  grupos 
como o Geekcorps e Global Voices e diretor do Centro de Mídia 
Cívica do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) . 

O que exatamente aparece na tela de um computador 
quando  uma  pessoa  tenta  acessar  um  conteúdo 
censurado?

Depende. Normalmente, você vê uma página de bloqueio. 
Por exemplo, na Arábia Saudita, eles são muito honestos quanto 
a isso: Eles dizem: “este conteúdo está bloqueado, se você acha 
que cometemos um erro, pode apelar”. São transparentes quan-
to à censura. Mas alguns países simplesmente mentem quanto 
a isso, e mostram páginas de erro. A Tunísia, por um longo tem-
po, mostrava a página de erro do Internet Explorer, mesmo se 
você estivesse usando o Chrome ou Mozilla.  A página estava 
em francês, mas escrita com erros. Eles tentavam disfarçar a 
censura e fazer o usuário pensar que o navegador estava com 
problemas. 

Como funciona a censura nesses países? 
Em um país como a China, a internet é censurada de três 

modos. Primeiro, o governo bloqueia o acesso a certos sites. É 
muito  difícil  acessar  o  Twitter,  por  exemplo.  Em segundo,  há 
censura extensiva nas ferramentas que a maioria dos usuários 
tem acesso. Então, ao invés de usar Twitter, os chineses usam o 
Weibo, onde há certos termos que não poderão usar. Se usar, 
sua conta será fechada. O terceiro modo é encorajando a visão 
nacionalista  para  dominar  as  conversas  na  internet,  tornando 
mais difícil colocar outras opiniões.

Quando falamos em se livrar da censura, falamos de uma ta-
refa  especializada.  Se você  quiser  acessar  Twitter  na  China, 
você vai precisar de um proxy [servidor que permite conectar-se 
a computadores no exterior, livres da censura] ou de um softwa-
re como o Tor. Alguns chineses que querem ter contato com a 
audiência internacional escolhem fazer isso. O problema é que 
se você for um usuário chinês e usar o Twitter, você vai falar 
com americanos, brasileiros e europeus, mas não estará falando 
com chineses, porque eles usam Weibo. Então você pode pen-
sar como se o país tivesse duas internetes, uma doméstica, con-
trolada principalmente pela censura e, outra internet internacio-
nal, para quem domina a tecnologia.

Então o governo, além de proibir o acesso a certos sites, 
pode partir para uma censura mais... física, prendendo seus 
cidadãos?

Nós  já  discutimos  três  formas  de  censura.  Existem  mais 
duas formas importantes. Uma é intimidando as pessoas, fazen-
do com que elas sintam medo de criar conteúdos e de escrever 
online. Outra forma é fazendo ataques contra sites que incomo-
dam. 

Como você vê o SOPA nessa discussão sobre censura? 
É importante perceber que quase todos os países tentaram 

controlar os discursos na internet de algum modo. Nos EUA não 
há controle na fala política, porque isso é proibido pela constitui-
ção. Mas há um modo de controlar o discurso comercial, que vi-
ole os direitos autorais. Se eu usar o Twitter e colocar o endere-
ço de um vídeo com direitos autorais, eles podem retirar meu 

link do ar. Há mecanismos na lei americana para isso. No entan-
to, os mecanismos que os EUA querem colocar em prática com 
o SOPA podem ser usados por outros países para tentar contro-
lar discursos políticos. A China pode querer tirar um conteúdo do 
ar porque ele viola o copyright do partido comunista, por exem-
plo.

Então os dois lados têm interesses financeiros?
Claro. Os detentores dos direitos autorais querem tirar a pi-

rataria do ar. Eles podem estar certos ou errados (alguém pode 
dizer que a pirataria abre mercados, pode dizer que ela abre no-
vos  modos  de  negócios),  mas  acham  que  a  pirataria  é  uma 
ameaça ao seu negócio. O Google, por outro lado, pensa que se 
puder ser processado só porque sua busca tem um link para um 
conteúdo pirata, será um perigo ao seu negócio. Dos dois lados 
há empresas ameaçadas. O interessante é notar que nos Esta-
dos  Unidos  os  usuários  começaram  a  lutar  em favor  dessas 
companhias da web. Eles simplesmente disseram: “Nós gosta-
mos do Tumblr, Twitter e Google. E vamos pressionar nossos le-
gisladores contra o SOPA.” Pouquíssima gente ficou a favor dos 
estúdios e gravadoras. 

Mas agora que o SOPA caiu, essa discussão acabou? 
O interessante é que logo que a lei foi retirada de votação, o 

Departamento de Justiça americano atacou o Megaupload, um 
negócio que parecia estar fazendo muito dinheiro com pirataria. 
Você pode ver esse ataque como um modo de dizer que os EUA 
não precisam de novas leis, eles já são capazes de ir atrás dos 
donos dessas companhias usando as atuais. É importante en-
tender que o debate sobre o SOPA não é o mesmo da censura 
em países como a China. Eles costumam ser citados juntos por-
que usam algumas técnicas parecidas, mas é importante reco-
nhecer que há diferenças entre os dois e que cada discussão 
terá de ser ganha usando argumentos diferentes. 

Disponível  em:<  http://revistagalileu.globo.com>.  Acesso  em:  23  mar. 
2012. [Adaptado].

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização discursiva da entrevista envolve 

(A) uma justificativa oficial dos motivos que deram origem 
à censura da internet.

(B) um furo jornalístico exclusivo e relativo aos países em 
desenvolvimento.

(C) uma estratégia para acabar com a pirataria no comér-
cio eletrônico.

(D) um par de interlocutores em torno de um assunto po-
lêmico e de interesse público.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o uso do discurso direto e do discurso indireto é 
produtivo para 

(A) marcar um posicionamento crítico do entrevistado a 
respeito da barreira à liberdade em países de regime 
ditatorial.

(B) assegurar a atenção do leitor mediante argumentos 
contra a falta de legislação e da invasão de privacida-
de na rede.

(C) alternar informações adquiridas ao longo da formação 
profissional  do  locutor  e  fatos  recentes  acerca  da 
censura ao uso da internet.

(D) construir argumentos desfavoráveis ao excesso de in-
formações veiculadas na internet por organismos de 
defesa da liberdade de expressão. 
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▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em sua explanação, Ethan Zuckerman descreve os tipos 
de censura virtual aplicados pelos governos,

(A) enumerando as medidas de um governo ao vetar o 
acesso de usuários à internet.

(B) defendendo os interesses das nações com base no 
veto a sites estrangeiros. 

(C) reconhecendo a censura como benéfica aos internau-
tas porque evita o aumento de crimes virtuais.

(D) exemplificando as áreas em que os governos care-
cem de domínio sobre os conteúdos divulgados.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “eles são muito honestos quanto a isso”, o prono-
me indefinido estabelece uma referência

(A) genérica, relacionando o uso do pronome a um ele-
mento nominal indefinido.

(B) anafórica, recuperando o seu sentido no conteúdo da 
oração anterior.

(C) catafórica, apontando para a expressão um erro, pos-
posta ao pronome. 

(D) espacial, localizando o referente nominal em um es-
paço físico.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em contextos como “Normalmente, você vê uma página 
de bloqueio”, o uso de você revela uma

(A) tentativa de aproximação entre o entrevistado e o seu 
entrevistador.

(B) forma típica de descomprometimento do entrevistado 
com o conteúdo afirmado.

(C) interferência da linguagem característica da internet 
em contextos culto.

(D) variação indicativa de indeterminação do sujeito  no 
português.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ethan Zuckerman cria um exemplo hipotético do uso de 
censura na internet chinesa, conforme demonstra o trecho 
“se você for um usuário chinês e usar o Twitter, você vai 
falar com americanos, brasileiros e europeus”. Caso preci-
sasse  afirmar  categoricamente  a  existência  desse  fato, 
uma paráfrase adequada seria: 

(A) um usuário chinês usa o Twitter e fala com america-
nos, brasileiros e europeus.

(B) um usuário chinês que utilizasse o Twitter, falaria com 
americanos, brasileiros e europeus.

(C) um usuário  chinês  ao  usar  o  Twitter,  poderia  falar 
com americanos, brasileiros e europeus.

(D) um usuário chinês usando o Twitter, talvez fale com 
americanos, brasileiros e europeus.

Leia a propaganda para responder às questões de  07 a 
10.

Disponível em:<https://www.janela.com.br/ultimas/>. Disponível em: 02 abr. 
2012. [Adaptado].

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para atingir o público-alvo da propaganda, o texto narrati-
vo traz uma quebra de expectativa quanto ao sentido da 
expressão sombra e água fresca, porque deixa de remeter 
à paz e ao sossego para constituir 

(A) uma evidência direta da inevitável destruição da natu-
reza.  

(B) um jogo de palavras com efeito meramente humorísti-
co. 

(C) um desabafo contra as agressões ambientais sofridas 
pela cidade.

(D) uma descrição  de um comportamento  exclusivo  do 
homem contemporâneo. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No slogan da campanha “Rio. Eu amo. Eu cuido”, a ante-
posição do nome Rio aos verbos amar e cuidar, é uma es-
tratégia enunciativa que 

(A) revela um desvio gramatical ao separar verbo e obje-
to.

(B) enfatiza a importância da cidade para seus habitantes 
e turistas.

(C) propõe uma forma inédita de ordenação oracional e 
discursiva no português.

(D) destaca a população e os governantes por sua inicia-
tiva ecológica. 
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “Se um coco não merece isso, imagine a cidade 
mais bonita do mundo”, a expressão sublinhada tem uma 
conotação

(A) irônica, atribuindo voz enunciativa a um coco.

(B) eufemística, diminuindo a culpa dos poluidores.

(C) paradoxal, mostrando as mazelas ambientais da cida-
de.

(D) hiperbólica,  supervalorizando  as  qualidades  do  Rio 
de Janeiro.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O objetivo principal da propaganda é

(A) tornar a cidade limpa para receber grandes eventos 
esportivos.

(B) alertar a população a respeito da violência urbana.

(C) sugerir um comportamento ambiental adequado.

(D) minimizar  preconceitos por parte de potenciais visi-
tantes das grandes cidades.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os gadgets são pequenos programas que oferecem visua-
lização instantânea de informações e acesso fácil a ferra-
mentas usadas com frequência. Uma forma para localizar 
gadgets que vêm com o Windows é

(A) clicar com o botão direito do mouse na área de traba-
lho e clicar em miniprogramas.

(B) clicar com o botão direito do mouse na área de traba-
lho e clicar em gadgets.

(C) clicar duas vezes na área de trabalho e selecionar 
programas frequentes.

(D) clicar duas vezes na área de trabalho e selecionar 
ferramentas frequentes.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se “arrasta”  um texto  selecionado de um docu-
mento aberto no BrOffice e o solta em outra posição, dife-
rente daquela em que se encontrava, o texto arrastado 

(A) é enviado para a impressora padrão e será totalmen-
te impresso.

(B) é invertido e mantém-se na posição original.

(C) é copiado da posição de destino para a posição origi-
nal.

(D) é inserido na posição de destino e removido de onde 
se encontrava.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se cria  uma nova planilha no  BrOffice,  abre-se 
uma tela contendo uma planilha vazia, ou seja, não preen-
chida. Nesta planilha,

(A) a célula do canto superior esquerdo é a célula A1. 

(B) a célula exibida no canto inferior direito da tela é a cé-
lula A1.

(C) a célula exibida no canto inferior esquerdo da tela é a 
célula Z80.

(D) as colunas são identificadas pelas letras A, B, até a 
letra Z e, após a coluna Z, iniciam-se colunas identifi-
cadas por números, 1, 2, 3 e assim por diante.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A automação de tarefas acelera atividades em um editor 
de texto. No editor de texto Word, por exemplo, é possível 
constituir uma série de comandos e instruções agrupadas 
em um único comando por meio do uso de

(A) renderizações de imagens.

(B) conexões de banco de dados.

(C) macros.

(D) funções de grupo.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere uma planilha eletrônica gerada do Excel, cujas 
células possuem os seguintes valores: A1=1, A2=2, A3=3, 
A4=4,  A5=5  e  A6=6.  Quando  se  aplica  a  fórmula 
=SOMA(A1:A6)-MÍNIMO(A1:A6)-MÍNIMO(1;A6) para a Cé-
lula B1, obtém-se para esta célula o valor

(A) 25

(B) 24

(C) 20

(D) 19

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Navegadores são programas que habilitam seus usuários 
a  interagirem  com  documentos  disponíveis  na  Internet. 
Uma janela  extra  que é aberta  no navegador,  ao visitar 
uma página web ou acessar um hiperlink específico, é de-
nominada

(A) janela pop-up.

(B) janela de segurança.

(C) janela de personalização.

(D) janela weak-up.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

SD (Secure Digital) é um padrão de cartões de memória 
não volátil,  para uso em dispositivos móveis. São exem-
plos de formatos que seguem este padrão:

(A) POP e SDIO.

(B) SDHC e SDXC.

(C) SDHC e DHCP.

(D) DHCP e SDIO.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Janelas  pop-up podem ser bloqueadas em navegadores. 
Bloquear janelas pop-up em navegadores é um instrumen-
to útil para

(A) assegurar que o navegador exiba uma única página 
por vez, em uma única aba.

(B) impedir que a página exibida seja impressa de forma 
equivocada.

(C) reduzir o tráfego de dados na Internet.

(D) propiciar segurança quando se navega na Internet.
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema operacional Windows possui recursos para faci-
litar a localização de informações. A localização de um ar-
quivo  em um disco  local  pode  ocorrer  no Windows  por 
meio

(A) do uso de um navegador e do serviço conhecido por 
Directory oferecido gratuitamente pela empresa Goo-
gle.

(B) do editor de textos Word ao fazer uso combinado das 
teclas CTRL-L (localização) e A (arquivo),  em qual-
quer documento aberto neste editor.

(C) do menu Iniciar, ao digitar, por exemplo, o nome do 
arquivo na caixa de texto disponível neste menu.

(D) do uso do programa EncontreCerto (para instalações 
em português) ou Search (para instalações na língua 
inglesa), disponível no diretório c:\Windows\Apps\Se-
arch.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma máquina já se encontra instalado e em execução 
o sistema operacional  Windows.  Ao ser  conectada uma 
nova impressora, o Windows

(A) tenta  automaticamente  localizar  o  driver  correspon-
dente.

(B) ignora o novo dispositivo.

(C) solicita que o dispositivo seja desconectado da má-
quina e que ela seja reiniciada.

(D) requisita a licença que comprova a aquisição do novo 
dispositivo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-26 Sinalização de Segurança, Porta-
ria  n.  3.214/78 do Ministério  do Trabalho e  Emprego,  o 
produto químico não classificado como perigoso à segu-
rança e à saúde dos trabalhadores, conforme o GHS Sis-
tema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotu-
lagem de Produtos Químicos, deve dispor de

(A) rotulagem  preventiva  simplificada  que  contenha  no 
mínimo, a indicação do nome, a informação que se 
trata de produto não classificado como perigoso e re-
comendações de precaução.

(B) ficha com dados de segurança do produto químico 
elaborada  pelo  empregador,  rotulagem  preventiva 
que contenha pictograma de perigo e palavra de ad-
vertência.

(C) rotulagem preventiva contendo frases indicadoras de 
perigo e de precaução, informações suplementares e 
ficha com dados de segurança e a concentração das 
substâncias químicas.

(D) ficha com dados de segurança do produto químico 
elaborada pelo técnico em segurança do trabalho, es-
crita nos padrões definidos pela Organização das Na-
ções Unidas.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme disposto na NR-32, deve contemplar 
o reconhecimento e a avaliação dos riscos, a localização 
das áreas de riscos biológicos, a vigilância médica dos tra-
balhadores expostos, bem como o programa de 

(A) controle epidemiológico.

(B) controle da obesidade.

(C) vacinação.

(D) treinamentos. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a legislação vigente do MTE, que aprova 
as Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II da 
Consolidação das Leis do Trabalho, relativa à segurança e 
à medicina do trabalho, quantas NR existem em vigência 
atualmente?

(A) 34

(B) 35

(C) 36

(D) 37

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NR-12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipa-
mentos, aprovada pela Portaria n. 3.214/78, com redação 
determinada pela Portaria n. 197, de 17/12/10, quanto ao 
seu conteúdo,

(A) trata especificamente de máquinas e motores elétri-
cos térmicos e a explosão, incluindo tratores,  guin-
dastes, empilhadeiras e similares, relativos a traba-
lhos  na  construção  civil,  naval,  aeroportuária  e  na 
agricultura, silvicultura, aquicultura e pecuária. 

(B) diz respeito a diversos dispositivos mecânicos, térmi-
cos, elétricos e pneumáticos como motosserras, serra 
circular, máquinas de panificação e confeitaria, tornos 
eletroeletrônicos, cilindros de massa e de volume, be-
toneiras e máquinas específicas da construção civil e 
militar.

(C) contempla aspectos relacionados ao pleno desenvol-
vimento de atividades complementares capacitadoras 
do conhecimento didático-pedagógico de cursos téc-
nicos em segurança do trabalho e em engenharia de 
segurança do trabalho.

(D) estabelece requisitos mínimos para a prevenção de 
acidentes e de doenças do trabalho nas fases de pro-
jeto  e de utilização de máquinas e equipamentos de 
todos os tipos, e ainda, requisitos para a fabricação, 
importação e comercialização. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma Unidade de Saúde com 425 trabalhadores que não 
possui  técnico em segurança do trabalho no quadro de 
pessoal passa por uma reforma com previsão de 120 dias 
para o término da obra. Nesse tipo de situação, de acordo 
com a legislação vigente, essa unidade deveria ter 

(A) um técnico em segurança do trabalho com carga ho-
rária de 6 horas, por exigência da NR-5.

(B) dois técnicos em segurança do trabalho com carga 
horária de 8 horas cada um, por exigência da NR-4.

(C) dois técnicos em segurança do trabalho com carga 
horária de 6 horas cada um, por exigência da NR-5.

(D) um técnico em segurança do trabalho com carga ho-
rária de 8 horas, por exigência da NR-4.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo eleitoral da CIPA da Empresa DBA, na conta-
gem de votos para suplente houve empate entre quatro 
candidatos. Analisando a tabela a seguir, qual candidato, 
de  acordo  com a  NR-5,  deverá  assumir  a  condição  de 
membro da CIPA?

Candidato I II III IV
Data Nascimento 10/01/1980 05/09/1978 22/06/1976 25/11/1976
Tempo de Serviço 
na Empresa

12 anos e 8 
meses

9 anos e 5 
meses

6 anos e 3 
meses

6 anos e 8 
meses

Curso Superior não não sim não 

(A)   I

(B)  II

(C) III

(D) IV
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa de médio porte passa por dificuldades fi-
nanceiras e teve que reduzir em 15% o número de empre-
gados. Conforme estabelece a NR-5 CIPA, essa situação 
permite ao empregador

(A) reduzir o número de representantes da CIPA.

(B) desativar  a  CIPA antes  do  término  do mandato  de 
seus membros.

(C) reduzir o mandato da CIPA pela metade. 

(D) desativar a CIPA no término do mandato vigente. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-11, na operação manual de carga e 
descarga de sacos em caminhão ou vagão, o trabalhador 
terá o auxílio de

(A) manobrista.

(B) empilhadeira.

(C) ajudante.

(D) vagonete.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme a legislação vigente, são termos que expressam 
as etapas do método de trabalho da higiene ocupacional, 

(A) antecipação,  reconhecimento,  avaliação  e  controle 
dos riscos ambientais.

(B) sintetização,  neutralização  e  sinalização  dos  riscos 
ambientais.

(C) metodologia, divulgação de dados e medição dos ris-
cos ambientais.

(D) metodologia, sinalização e medição dos riscos ambi-
entais.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-9, o estudo, o desenvolvimento e a 
implantação de medidas de proteção coletiva devem obe-
decer à seguinte hierarquia: 

(A) levantamento, identificação e eliminação dos agentes 
prejudiciais à saúde.

(B) eliminação, prevenção e redução dos agentes no am-
biente de trabalho.

(C) levantamento, eliminação do risco ambiental e absor-
ção dos agentes prejudiciais à saúde.

(D) eliminação, sinalização e tratamento dos agentes pre-
judiciais à saúde.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme  a  NR-9,  para  o  monitoramento  da  exposição 
dos trabalhadores deve ser realizada uma avaliação siste-
mática e repetitiva de exposição a um dado risco, visando, 
sempre que necessário, a modificação da medida de 

(A) controle. 

(B) monitoramento.

(C) registro.

(D) antecipação.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Consideram-se  como principais  causas de  acidentes  do 
trabalho

(A) os comportamentos inseguros e fator pessoal de ris-
cos.

(B) os atos inseguros e fator pessoal de riscos de aciden-
tes.

(C) as condições inseguras e fator pessoal de excesso 
de segurança.

(D) os atos e condições inseguras, e fator pessoal de in-
segurança.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é um recurso 
utilizado para a proteção à saúde e à segurança do traba-
lhador. De acordo com a NR-6, são obrigações do empre-
gador e do empregado, respectivamente, 

(A) adquirir qualquer tipo de EPI; usá-lo durante todo o 
horário  de  trabalho  responsabilizando-se  pela  sua 
guarda.

(B) fornecer ao empregado o EPI importado,  caso não 
exista  o  nacional,  independente  do  Certificado  de 
Aprovação;  responsabilizar-se  pela  higienização  e 
manutenção do EPI. 

(C) tornar obrigatório o uso do EPI, fornecendo-o gratui-
tamente  ao  empregado;  comunicar  ao  empregador 
qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. 

(D) responsabilizar-se  pela  guarda  e  conservação  do 
EPI; usar o EPI apenas para a finalidade a que se 
destina.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme  artigo  n.  131  do  decreto  lei  n.  2.171,  de 
05/03/97,  acidente  do  trabalho  ocorre  pelo  exercício  do 
trabalho a serviço de empresa ou pelo exercício do traba-
lho de segurados - autônomos em geral -, provocando le-
são corporal ou perturbação funcional que cause a morte, 
perda ou redução, permanente ou temporária, da capaci-
dade para o trabalho. Nesse caso, diz-se que

(A) as lesões corporais e as perturbações funcionais ca-
racterizam acidente do trabalho, independente do lo-
cal e horário de sua ocorrência.

(B) o acidente típico ocorre no local de trabalho e, depen-
dendo da jornada, pode ser considerado incidente do 
trabalho.

(C) as doenças ocupacionais, em suas duas variantes, as 
profissionais e as do trabalho, são legalmente tidas 
como acidentes do trabalho.

(D) o problema de saúde não incapacitante para o traba-
lho e aquele inerente ao grupo etário são considera-
dos doença do trabalho.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NR-32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 
Saúde  tem por  finalidade  estabelecer  diretrizes  básicas 
para a implementação de medidas de proteção à seguran-
ça e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. De 
acordo com essa norma, medidas de proteção devem ser 
adotadas

(A) após resultado da avaliação prevista no PCMSO, em 
caso de exposição acidental a material biológico.

(B) imediatamente,  em caso de exposição acidental  ou 
incidental,  independente  de  serem  previstas  no 
PPRA.

(C) apenas em caso de exposição incidental,  se forem 
previstas tanto no PPRA como no PCMSO.

(D) eventualmente,  quando  ocorrer  somente  exposição 
biológica acidental e for prevista no PCMSO. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-32, no PPRA dos serviços de saúde 
deve constar inventário

(A) dos produtos químicos e radioativos que impliquem ris-
cos à saúde e à segurança do trabalhador independen-
te de existir ficha descritiva do produto químico no local. 

(B) das drogas e dos medicamentos de risco que causem 
carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade, in-
dependente da descrição dos riscos no ambiente la-
boral.

(C) das drogas e dos medicamentos de risco que possam 
causar genotoxicidade séria e seletiva sobre órgãos, 
dependendo da descrição das atividades do trabalha-
dor que administra o medicamento. 

(D) dos produtos químicos existentes no local, inclusive 
intermediários e resíduos, com identificação daqueles 
que impliquem em riscos à segurança e à saúde do 
trabalhador.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NR-24 trata das condições sanitárias e do conforto nos 
locais de trabalho. De acordo com essa norma, as áreas 
destinadas aos sanitários devem atender a dimensões mí-
nimas. Para cada 20 trabalhadores em atividade é consi-
derado satisfatório um sanitário de

(A) 1,0 m²

(B) 1,5 m²

(C) 2,0 m²

(D) 2,5 m²

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-25 Resíduos Industriais, os resíduos 
líquidos e sólidos produzidos por processos e operações 
industriais devem ser adequadamente 

(A) manipulados, guardados e encaminhados ao fornece-
dor para adequada disposição final.

(B) coletados, acondicionados, armazenados, transporta-
dos, tratados e encaminhados à adequada disposição 
final pela empresa. 

(C) separados, identificados e encaminhados a entidades 
específicas para a disposição final.

(D) relacionados,  identificados,  separados,  examinados, 
controlados e encaminhados ao fabricante para ade-
quada disposição final.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os anexos da NR-10 Segurança em Instalações e Servi-
ços em Eletricidade são classificados como

(A) índice, análise dos riscos, sinalização de segurança e 
situação de emergência.

(B) sumário, proteção contra incêndio e explosão, sinali-
zação de segurança e de emergência.

(C) glossário, zonas de risco e controlada, treinamento e 
prazos para cumprimento dos itens exigidos pela nor-
ma.

(D) sumário, avaliação do risco, sinalização de segurança 
e situação de emergência.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme a NR-10, os estabelecimentos com carga elétri-
ca instalada superior a 75KW devem constituir e manter

(A) projetos das instalações elétricas.

(B) procedimentos técnicos relativos a instalações elétri-
cas.

(C) instruções técnicas e operacionais.

(D) prontuário de instalações elétricas.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-18, as condições de todos os ele-
mentos do sistema de proteção limitador de quedas de al-
tura, bem como seus pontos de fixação, devem ser sub-
metidos à inspeção

(A) diária.

(B) semanal.

(C) quinzenal.

(D) mensal.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NR-15 trata das atividades e operações insalubres. O 
texto dessa norma define como “Limite de Tolerância”

(A) a concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de exposição 
ao agente que não causará dano à saúde do traba-
lhador durante a sua vida laboral.

(B) a  concentração  ou  quantidade  máxima  ou  mínima 
que, relacionada com o tipo e o tempo de exposição 
ao agente, pode existir no ambiente de trabalho sem 
causar danos ao trabalhador.

(C) o volume da amostra de natureza moderada que, re-
lacionada com o tipo e com o tempo de exposição ao 
agente,  pode  existir  no  ambiente  de  trabalho  sem 
causar danos a saúde do trabalhador.

(D) o volume da amostra de nível máximo admissível re-
lacionada com a natureza e com o tempo de exposi-
ção ao agente que não causará dano à saúde do tra-
balhador durante a sua vida laboral.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NR-16 trata de atividades e operações perigosas. Con-
forme essa norma, é considerado área de risco o espaço 
físico delimitado em função 

(A) do volume do agente perigoso guardado.

(B) da viscosidade do agente perigoso guardado ou da 
exposição do trabalhador ao perigo.

(C) da  quantidade  e potencialidade do agente perigoso 
armazenado ou da atividade exercida. 

(D) da gravidade do agente perigoso estocado.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com a  NR-17,  uma medida  de  prevenção à 
saúde  vocal  dos  trabalhadores  de  teleatendimento/tele-
marketing, é

(A) a neutralização do ruído de fundo.

(B) a promoção de modelos de diálogos redutores de mi-
cropausas.

(C) o estímulo à carga vocal intensiva do operador.

(D) o incentivo à ingestão frequente de água potável.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No item relativo à Gestão de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente de Trabalho Rural, da NR-31, referente às ações 
de melhoria das condições e meio ambiente de trabalho, 
essa norma deixou de abranger os riscos

(A) ergonômicos.

(B) biológicos.

(C) químicos.

(D) mecânicos.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para que as ferramentas manuais de trabalho sejam segu-
ras e eficientes e estejam de acordo com as exigências da 
NR-31, é necessário que elas 

(A) constituam instrumentos de última geração tecnológi-
ca.

(B) sejam adequadas ao trabalho e às condições físicas 
do trabalhador.

(C) tenham um preço compatível com a previsão de gas-
tos da empresa.

(D) recebam um selo de certificação emitido pela CIPA.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a NR-33, é vedada a entrada de pessoas e 
a realização de qualquer trabalho em espaços confinados 
sem a emissão da

(A) Permissão de Procedimentos de Resgate.

(B) Permissão de Procedimentos de Comunicação.

(C) Permissão de Entrada e Trabalho.

(D) Permissão de Entrada e Saída.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para implementar medidas de controle e de avaliação, o 
PPRA das  empresas que fabricam ou utilizam explosivos 
deve contemplar o disposto na NR-9. E, além disso, obri-
gatoriamente, de acordo com a NR-19, deve contemplar 
os riscos de 

(A) vapores e neblinas.

(B) pressões anormais.

(C) radiações não ionizantes.

(D) incêndio e explosão.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o artigo 145, da Lei Complementar n. 11, 
de 11/05/92, o servidor público que exercer irregularmente 
suas atribuições responderá 

(A) civil, penal e administrativamente.

(B) processo no conselho de sua categoria profissional.

(C) processo por violação a direito constitucional.

(D) fiscal, processual e institucionalmente.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A investidura em cargo público municipal ocorrerá median-
te a 

(A) nomeação.

(B) reintegração.

(C) posse.

(D) ascensão.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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