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CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA 
 

CARGO: PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO OPERACIONAL I / TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

EDITAL Nº 001/2014 
DATA: 26/06/2016 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3hs00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Crônica para fazer hora 
 

Leon Eliachar 

1º Bom mesmo é viver salteado, dia sim, dia 
não. A gente viveria menos, mas viveria melhor. 
Pelo menos, um pouco mais descansado. Não 
acrescentar nada do ontem para o hoje nem esperar 
nada do hoje para o amanhã; a verdadeira pausa. 
Seria como se deixasse o relógio sem corda, durante 
vinte e quatro horas; os números estariam ali, nos 
mesmos lugares, e voltariam a funcionar 
normalmente no dia seguinte. Pouparia um pouco o 
desgaste da máquina, daria folga aos ponteiros, 
nesse rotina irremediável que marca as horas, os 
minutos e até os segundos – dividindo a liberdade do 
homem que se diz livre. 
2º O homem é um prisioneiro do tempo, vive 
algemado ______ relógio de pulso. No dia em que 
decidi me libertar do tempo, joguei fora o meu 
relógio. Mas ninguém imitou o meu gesto e minha 
situação piorou: agora estou preso _____ relógio dos 
outros. O homem traz no pulso um relógio como o 
detento traz no peito um número: nenhum dos dois 
pode ir tão longe quanto pensa. Quem tem relógio 
tem a vantagem de atrasar ou adiantar o tempo, 
conforme as suas conveniências. 
3º O relógio é uma convenção social como 
outra qualquer, porque o que é tarde para um é cedo 
para outro e o que é cedo para outro é tarde para um. 
As horas oscilam de acordo com o temperamento de 
cada pessoa e não de cada relógio. Só a “meia-noite” 
é pontual, pode conferir: meia-noite nunca é antes 
nem depois de meia-noite. O relojoeiro é o único 
sujeito que consegue desenguiçar o tempo. Com 
apenas doze números o homem vive uma eternidade, 
O pêndulo nos dá _____ sensação de que o tempo 
passa e volta atrás pra passar de novo. O relojoeiro 
que conserta despertadores dorme _____ prestação. 
Os ponteiros do relógio são a bússola do homem 
civilizado: o pequeno lhe indica para onde deve ir, o 
grande lhe diz se deve ir devagar ou depressa. 

ELIACHAR, Leon. O homem ao cubo. 6. ed. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 

1979. p. 55-6. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) a um – no – a – em. 
b) ao – no – à – a. 
c) num – ao – a – à. 
d) por – pelo – à – à. 
 
02 - Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada no texto esteja exercendo a função de 
objeto direto: 

a) números. 
b) desgaste. 
c) ponteiros. 
d) prisioneiro. 
 
03 - Assinale a alternativa em que NÃO haja 
linguagem figuradas: 
a) O relojoeiro é o único sujeito que consegue 
desenguiçar o tempo. 
b) Os ponteiros do relógio são a bússola do homem 
civilizado. 
c) Os números estariam ali, nos mesmos lugares, e 
voltariam a funcionar normalmente no dia seguinte. 
d) Ninguém imitou o meu gesto e minha situação 
piorou. 
 
04 - Assinale a alternativa que indica 
corretamente a relação semântica que a oração 
sublinhada abaixo estabelece com a oração que a 
antecede “A gente viveria menos, mas viveria 
melhor”: 
a) oposição. 
b) causa. 
c) concessão. 
d) explicação. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O texto traz uma série de reflexões sobre o 
homem e o relógio. 
II - Para o narrador o ideal de vida seria viver 
um dia sim outro não. 
III - O texto ressalta o homem como prisioneiro 
do tempo. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - A Lei Maria da Penha assegura às mulheres 
as condições para o exercício efetivo dos seguintes 
direitos: 
a) Direito à vida, à segurança, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao 
acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 
b) Direito à educação, à saúde, à alimentação, ao 
trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à 
segurança, à previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, e à assistência aos 
desamparados. 
c) Direito à educação, à saúde, à alimentação, ao 
trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à 
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previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, e à assistência aos desamparados. 
d) Direito à vida, à segurança, à saúde, à 
alimentação, à educação, à moradia, ao acesso à 
justiça, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. 
 
07 - No que tange a Lei Maria da Penha, é 
correto afirmar que: 
a) A ofendida deverá ser notificada dos atos 
processuais relativos ao agressor, especialmente dos 
pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem 
prejuízo da intimação do advogado constituído ou do 
defensor público. 
b) Na concessão de medida judicial de urgência, 
poderá a ofendida entregar intimação ou notificação 
ao agressor. 
c) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a 
mulher em situação de violência doméstica e 
familiar deverá estar acompanhada de advogado. 
d) Poderá a Defensoria Pública, quando necessário, 
sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a 
ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 
comunitário de proteção ou de atendimento. 
 
08 - No tocante a Norma Regulamentadora - NR 
10, considere: 
I - O aterramento das instalações elétricas deve 
ser executado conforme regulamentação 
estabelecida pelos órgãos competentes e, na 
ausência desta, deve atender às Normas 
Internacionais vigentes. 
II - As operações elementares como ligar e 
desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa 
tensão, com materiais e equipamentos elétricos 
em perfeito estado de conservação, adequados 
para operação, podem ser realizadas por 
qualquer pessoa não advertida. 
III - Os locais de serviços elétricos, 
compartimentos e invólucros de equipamentos e 
instalações elétricas são exclusivos para essa 
finalidade, permitida, somente, a guarda de 
objetos de reparo e manutenção. 
IV - Os serviços em instalações elétricas 
energizadas em alta tensão somente podem ser 
realizados quando houver procedimentos 
específicos, detalhados e assinados por 
profissional autorizado. 
Está correto o que se afirma apenas em: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV. 

09 - De acordo com a aplicação da Norma 
Técnica ABNT NBR 5410:2004, é correto 
afirmar: 
a) Aplica-se somente às instalações elétricas de 
edificações, qualquer que seja seu uso (residencial, 
comercial, público, industrial, de serviços, 
agropecuário, hortigranjeiro, etc.), incluindo as pré-
fabricadas. 
b) Aplica-se a partir de instalações alimentadas pelo 
concessionário, o que corresponde ao ponto de 
entrega definido através da legislação vigente 
emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), e as instalações alimentadas por fonte 
própria de energia em média tensão. 
c) Aplica-se aos circuitos elétricos, que não os 
internos aos equipamentos, funcionando sob uma 
tensão superior a 1 000 V e alimentados através de 
uma instalação de tensão igual ou inferior a 1 000 V 
em corrente alternada (por exemplo, circuitos de 
lâmpadas a descarga, precipitadores eletrostáticos 
etc.). 
d) Esta Norma estabelece um sistema para o projeto 
e execução de instalações elétricas de média tensão, 
com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à 
frequência industrial, de modo a garantir segurança e 
continuidade de serviço. 
 
10 - Assinale a alternativa correta acerca das 
definições estabelecidas pela Norma Técnica 
ABNT NBR 14039:2005: 
a) Cabos aéreos isolados: Cabos que, com isolação 
adequada, não estando em contato com o solo nem 
instalados em eletrodutos ou canaletas, permanecem 
em contato indireto com o ambiente. Podem ser 
auto-sustentados e não auto-sustentados. 
b) Subestação unitária: Subestação que é alimentada 
pela rede de distribuição de energia do 
concessionário e que contém o ponto de entrega e a 
origem da instalação. 
c) Subestação transformadora: Subestação que 
possui e, ou alimenta apenas um transformador de 
potência. 
d) Barramento blindado: Componente da instalação 
constituído de condutor rígido, sustentado por 
isoladores e protegido por invólucro metálico ou 
material com resistência equivalente. 
 
11 - Em 15 minutos de torneira aberta uma 
banheira de 120 litros foi enchida até um terço de 
sua capacidade. Quanto tempo mais será 
necessário para que ela atinja 100 litros? 
a) 22min 30s. 
b) 22min 50s. 
c) 37min 30s. 
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d) 37min 50s. 
 

12 - Se , então: 

a) . 

b) . 

c) . 

d) . 

 
13 - Dado o triângulo isósceles abaixo com duas 
de suas bissetrizes, determine o valor de α: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 18º. 
b) 36º. 
c) 72º. 
d) 126º. 
 
14 - Uma piscina tem 1,5m de profundidade, 4m 
de largura e 6m de comprimento. Se 1dm3 = 1L, 
quantos centímetros faltam para encher ao 
máximo a piscina se já foram despejados nela 
30.000L de água? 
a) 10cm. 
b) 15cm. 
c) 20cm. 
d) 25cm. 
 
15 - Negociando a compra de um lote consegui 
um desconto de 8%. Se o preço originalmente 
pedido pelo dono era de R$ 120.000,00, quanto 
consegui economizar? 
a) R$ 9.600,00. 
b) R$ 12.000,00. 
c) R$ 96.000,00. 
d) R$ 110.400,00. 
 
16 - De acordo com os dados informados pelo 
IBGE, é CORRETO afirmar sobre as taxas de 
desemprego em Rondônia no primeiro trimestre 
deste ano: 
a) A falta de qualificação não é um entrave para 
agilizar as contratações. 
b) A quantidade de vagas ofertadas pelo SINE não 
atendem a demanda de desempregados. 

c) É uma das menores do Brasil em relação a outros 
grandes centros. 
d) O Diretor Geral do SINE em Rondônia afirmou 
que a economia rondoniense continua decrescendo. 
 
17 - No início de junho deste ano um crime 
abalou a cidade de Monte Negro/RO, Wilson 
Antônio Barbosa foi assassinado a tiros na porta 
de seu estabelecimento comercial. Barbosa era o 
Presidente local de qual Partido Político? 
a) PMDB. 
b) PSC. 
c) PSD. 
d) PSDC. 
 
18 - No período de 15 a 18 de Agosto e de 21 a 25 
de novembro deste ano, haverá uma mobilização 
da Justiça do Estado de Rondônia onde o foco 
estará voltado para que tema abaixo?  
a) Campanhas de adoção e colocação de menores em 
famílias substitutas. 
b) Crimes de menor poder ofensivo com penas de 
até 4 anos de detenção. 
c) Julgamento de homicídios e crimes de mando. 
d) Violência Doméstica contra a Mulher. 
 
19 - Pelo menos seis turbinas, da Usina 
Hidrelétrica Santo Antônio, deverão gerar 
energia elétrica exclusivamente para os Estados 
de Rondônia e Acre a partir do segundo semestre 
deste ano. Esta usina está localizada no rio: 
a) Guaporé. 
b) Ji-Paraná. 
c) Madeira. 
d) Mamoré. 
 
20 - Segundo matéria publicada pelo Portal 
Amazonas, o Manganês é o 12º elemento mais 
abundante da crosta terrestre. “Poucas minas no 
mundo têm o teor de pureza do manganês de 
Rondônia”, O teor de pureza do minério de 
manganês das jazidas em Espigão d’Oeste/RO, 
ultrapassa a casa de: 
a) 50%. 
b) 60%. 
c) 70%. 
d) 80%. 
 
21 - O software Adobe Reader pode ser utilizado 
para visualização de arquivos com o seguinte tipo 
de extensão: 
a) .jpg 
b) .pdf 
c) .doc 
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d) .docx 
 
22 - Todas as alternativas remetem a exemplos de 
softwares compatíveis com o sistema operacional 
Microsoft Windows, entretanto, apenas a 
seguinte resposta pode ser classificada como um 
aplicativo do tipo navegador (browser): 
a) Microsoft Word 2013. 
b) Outlook Express. 
c) Internet Explorer. 
d) Bloco de Notas. 
 
23 - No sistema operacional Microsoft Windows é 
possível ao usuário obter uma amostra das telas 
dos softwares atualmente ativos (conforme 
imagem abaixo) e alternar entre os mesmos, para 
isso a seguinte combinação de teclas (atalho) pode 
ser utilizada:  

 
a) Alt + Tab. 
b) Alt + Shift. 
c) Ctrl + Shift. 
d) Ctrl + Tab.   
 
24 - Todas as alternativas remetem a arquivos 
com extensões associadas a documentos de texto, 
exceto: 
a) documento.txt 
b) texto.doc 
c) arquivo.docx 
d) apostila.mp3 
 
25 - Quando determinado arquivo possui 
extensão .zip (exemplo: musicas.zip), pode-se 
afirmar que:  
a) Trata-se de um arquivo infectado e atualmente em 
quarentena.  
b) Trata-se de um arquivo de mídia associado ao 
software Windows Media Player. 
c) Trata-se de um arquivo em formato compactado.  
d) O arquivo está criptografado. 
 
26 - Conforme a CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho, assinale a alternativa incorreta: 
a) Considera-se empregador a empresa, individual 
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço. 

b) Considera-se empregado toda pessoa física ou 
jurídica que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário. 
c) Considera-se como de serviço efetivo o período 
em que o empregado esteja à disposição do 
empregador, aguardando ou executando ordens, 
salvo disposição especial expressamente consignada. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
27 - A instrução normativa nº 88, de 30 de 
novembro de 2010, que estabelece diretrizes para 
as análises de acidentes de trabalho efetuadas por 
Auditor-Fiscal do Trabalho e modelo de 
relatório, em seu Art. 5º cita as providências para 
as análises de acidente de trabalho que deverão 
ser tomadas, a partir do conhecimento do evento, 
com a urgência requerida por cada caso, e as 
análises serão realizadas in loco. Neste artigo a lei 
estabelece que alguns deveres do Agente 
Fiscalizador do Trabalho. Faz parte destes 
deveres, exceto: 
a) Investigar a existência de irregularidades e 
infrações relativas às Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Saúde no Trabalho – NRs aprovadas 
pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, 
especialmente as de n.º 1, 4, 5, 7 e 9, e a provável 
deficiência na capacitação dos trabalhadores ou 
outros aspectos de gestão de segurança e saúde do 
trabalho que influenciaram a ocorrência do evento. 
b) Investigar a influência de possíveis infrações 
decorrentes do descumprimento da legislação 
disciplinadora da jornada de trabalho e dos períodos 
de descanso na ocorrência do evento. 
c) Entrevistar os trabalhadores e outras pessoas 
direta ou indiretamente envolvidas para a apuração 
dos fatos. 
d) Emitir Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 
firmado entre o agente e o representante legal da 
empresa para que o empregador se comprometa a 
adequar as situações irregulares que poderão 
influenciar na reincidência de acidentes de trabalho 
semelhantes. 
 
28 - Conforme o ANEXO I do QUADRO II da 
NR-07, que trata sobre as DIRETRIZES E 
PARÂMETROS MÍNIMOS PARA 
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA 
AUDIÇÃO EM TRABALHADORES 
EXPOSTOS A NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA 
ELEVADOS, assinale a alternativa que for 
correta: 
a) Devem ser submetidos a exames audiométricos de 
referência e sequenciais, no mínimo, todos os 
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trabalhadores que exerçam ou exercerão suas 
atividades em ambientes cujos níveis de pressão 
sonora ultrapassem os limites de tolerância 
estabelecidos nos anexos 1 e 2 da NR 15 da Portaria 
3.214 do Ministério do Trabalho, e que seja imposto 
o uso de protetor auditivo. 
b) O exame audiométrico será executado por 
profissional habilitado, ou seja, médico, 
fonoaudiólogo ou enfermeiro do trabalho, conforme 
resoluções dos respectivos conselhos federais 
profissionais. 
c) O exame audiométrico será realizado, no mínimo, 
no momento da admissão, no 6º (sexto) mês após a 
mesma, anualmente a partir de então, e na demissão. 
d) O trabalhador permanecerá em repouso auditivo 
por um período mínimo de 12 horas até o momento 
de realização do exame audiométrico. 
 
29 - Muitos dos produtos químicos utilizados nas 
indústrias contém uma substância denominada 
Metil Etil Cetona - MEK, que dissolve muitas 
substâncias e é usada como solvente em processos 
envolvendo gomas naturais, resinas, 
revestimentos de acetato de 
celulose e nitrocelulose e em filmes de vinil. Este 
produto É também usada na indústria de 
borracha sintética, na manufatura de 
plásticos, têxteis, na produção de ceras 
de parafina, em produtos domésticos tais 
como lacas, vernizes, removedores de tinta 
(thinners), colas e como agente de limpeza. O 
MEK consta no quadro I da NR-07 Parâmetros 
para Controle Biológico da Exposição 
Ocupacional a Alguns Agentes Químicos, onde 
cita quais indicadores biológicos devem ser 
analisados nos exames ocupacionais. O MEK tem 
como indicador(es) biológico(s): 
a) Urina. 
b) Urina e sangue. 
c) Sangue. 
d) Urina, sangue e fezes. 
 
30 - De acordo com a NR-07 o empregador tem 
certas responsabilidades que deve cumprir. 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que não 
corresponde a uma responsabilidade do 
empregador: 
a) Garantir a elaboração e efetiva implementação do 
PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. 
b) Custear sem ônus para o empregado todos os 
procedimentos relacionados ao PCMSO. 
c) Indicar, dentre os médicos dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho – SESMT, da empresa, um 
coordenador responsável pela execução do PCMSO. 
d) Participar, em conjunto com o médico do 
trabalho, da determinação dos exames completares 
indicados em cada exame ocupacional, definindo as 
clínicas parceiras para a realização dos exames e a 
periodicidade de cada avaliação. 
 
31 - Conforme a NR-07 e NR-09, de quem é a 
responsabilidade de elaborar e implementar o 
PCMSO – Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional e o PPRA -  Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais: 
a) Empregador. 
b) Técnico em Segurança do Trabalho. 
c) SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho. 
d) Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
 
32 - Algumas atividades da CIPA encontram-se 
citadas em outras Normas Regulamentadoras que 
não na NR-05. Assinale a alternativa que não 
corresponde uma destas atividades não previstas 
na NR-05, ou seja, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Conhecer o documento base do PPRA e suas 
alterações, conforme NR-09 “O documento-base e 
suas alterações e complementações deverão ser 
apresentados e discutidos na CIPA, quando existente 
na empresa, de acordo com a NR-5, sendo sua cópia 
anexada ao livro de atas desta Comissão”. 
b) Participar da renovação do PPRA, conforme NR-
09 “Deverá ser efetuada, sempre que necessário e 
pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do 
PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e 
realização dos ajustes necessários e estabelecimento 
de novas metas e prioridades, com a participação e 
acompanhamento da CIPA ou designado da 
empresa”. 
c) Conhecer o relatório Anual do PCMSO, conforme 
NR-07 “O relatório anual deverá ser apresentado e 
discutido na CIPA, quando existente na empresa, de 
acordo com a NR 5, sendo sua cópia anexada ao 
livro de atas daquela comissão”. 
d) Auxiliar na recomendação os Equipamentos de 
Proteção Individual necessários para as atividades na 
empresa, conforme NR-06 “Compete ao Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho - SESMT, ouvida a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e 
trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o 
EPI adequado ao risco existente em determinada 
atividade”. 
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33 - A NR-05 determina que os membros 
integrantes da CIA, inclusive secretários, deverão 
participar de treinamento antes da posse ou no 
prazo de até 30 dias após a posse, quando se 
tratar de primeiro mandato da CIPA. Em relação 
ao treinamento, assinale a alternativa incorreta: 
a) A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser 
realizado, inclusive quanto à entidade ou 
profissional que o ministrará, constando sua 
manifestação em ata, cabendo à CIPA vigente 
escolher a entidade ou profissional que ministrará o 
treinamento. 
b) O treinamento tem conteúdo mínimo obrigatório 
estabelecido pela NR-5 e carga horária de 20 horas, 
distribuídas de forma a não exceder a carga horária 
máxima de 8 horas por dia e ser realizado em 
expediente normal da empresa. 
c) O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT 
da empresa, entidade patronal, entidade de 
trabalhadores ou por profissional que possua 
conhecimentos sobre os temas ministrados. 
d) Quando comprovada a não observância aos itens 
da NR relacionados ao treinamento, a unidade 
descentralizada do Ministério do Trabalho e 
Emprego, determinará a complementação ou a 
realização de outro, que será efetuado no prazo 
máximo de trinta dias, contados da data de ciência 
da empresa sobre a decisão. 
 
34 - Conforme a portaria N.º 25, de 29 de 
dezembro 1994, a elaboração de mapas de riscos 
devem seguir alguns critérios, um deles é a 
utilização de cores para a classificação dos 
perigos ocupacionais. Assinale a alternativa que 
relaciona corretamente a cor utilizada na 
representação de cada perigo: 
a) Riscos físicos: vermelho. 
b) Risco biológico: marrom. 
c) Riscos ergonômicos: Azul. 
d) Risco químico: verde. 
 
35 - A NR-06, que trata sobre Equipamento de 
Proteção Individual – EPI, também ressalta a 
importância da adoção de medidas de proteção 
coletiva antes mesmo da adoção de medidas 
individuais. Com base nos conhecimentos 
técnicos sobre riscos ambientais e medidas de 
controle existentes para cada risco, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Agende físico - Ruído. 
EPI: Protetor auditivo e EPC: Manutenção 
preventiva de maquinas, isolamento da fonte de 
ruído, entre outras. 
b) Agente físico - Radiação ionizante. 

EPI: vestimenta plumbífera (avental, luva, protetor 
de gônadas e protetor de tireóide) e EPC: Paredes 
baritadas, sinalização de segurança, entre outras. 
c) Agente químico - Gases ácidos. 
EPI: Respirador semi facial ou facial inteiro tipo 
PFF3 e EPC: Isolamento da fonte geradora, 
ventilação e/ou exaustão, substituição do agente 
nocivo, entre outros. 
d) Agente químicos - Poeiras metálicas. 
EPI: Respirador semi facial PFF1 e EPC: Isolamento 
da fonte geradora ou definição de local específico 
para realização da atividade que gere o risco, entre 
outras. 
 
36 - Conforme a NR-06, Todo EPI deverá 
apresentar em caracteres indeléveis e bem 
visíveis algumas informações, exceto quando 
houver a impossibilidade de cumprir esta 
determinação e o órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho 
autorizar forma alternativa de gravação. Dentre 
as alternativas abaixo, assinale a que contém as 
informações corretas que devem estar 
apresentadas no EPI: 
a) Nome comercial da empresa fabricante, o lote de 
fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI 
importado, o nome do importador, o lote de 
fabricação e o número do CA. 
b) Nome comercial e CNPJ da empresa fabricante, o 
lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de 
EPI importado, o nome do importador, o lote de 
fabricação e o número do CA. 
c) Razão social da empresa fabricante, o lote de 
fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI 
importado, o nome do importador, o lote de 
fabricação e o número do CA. 
d) Razão social, Nome comercial e CNPJ da 
empresa fabricante, o lote de fabricação e o número 
do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do 
importador, o lote de fabricação e o número do CA. 
 
37 - A NR-13, que trata de caldeiras e vasos de 
pressão, determina que as caldeiras devem 
possuir um livro de Registro de Segurança, 
constituído por livro de páginas numeradas, 
pastas ou sistema informatizado com 
confiabilidade equivalente. Neste registro devem 
ser marcadas algumas inspeções, as quais são 
classificadas em 3 categorias. São inspeções 
obrigatórias as listadas abaixo, exceto: 
a) Inspeções de segurança inicial. 
b) Inspeções de segurança de válvulas. 
c) Inspeções de segurança periódica. 
d) Inspeções de segurança extraordinária. 
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38 - Assinale a alternativa que está correta em 
relação a NR-26, item 26.2.2.2 A rotulagem 
preventiva deve conter os seguintes elementos: 
a) Identificação e composição do produto químico; 
pictograma(s) de perigo; palavra de advertência; 
frase(s) de perigo; frase(s) de precaução; 
informações suplementares. 
b) Identificação do produto químico; pictograma(s) 
de perigo; palavra de advertência; informações 
suplementares. 
c) Identificação e composição do produto químico; 
pictograma(s) de perigo; palavra de advertência. 
d) Indicação do nome, a informação de que se trata 
de produto não classificado como perigoso e 
recomendações de precaução. 
  
39 - De acordo com a OSHAS 18001:1999, que 
trata sobre o Sistema de Gestão de Segurança e 
Saúde Ocupacional, os funcionários da empresa 
também possuem participação importante. 
Conforme o item 4.4.3 – Consulta e 
Comunicação, assinale a alternativa incorreta. Os 
funcionários devem ser: 
a) Envolvidos no desenvolvimento e análise crítica 
das políticas e procedimentos para a gestão de 
riscos. 
b) Consultados quando existirem quaisquer 
mudanças que afetem sua segurança e saúde no local 
de trabalho. 
c) Informados sobre quem é(são) seu(s) 
representante(s) nos assuntos de SSO, e sobre o 
representante nomeado pela administração.  
d) Representados nos assuntos de segurança e saúde, 
bem como sugerir melhorias para o ambiente de 
trabalho, auxiliar na elaboração de relatórios de 
melhorias e participar da implementação das 
medidas de controle. 
 
40 - Ainda em relação ao Sistema de Gestão em 
SSO, definido pela OSHAS 18001, a 
organização/empresa deve estabelecer e manter 
procedimentos para definir responsabilidade e 
autoridade em algumas situações. São elas, 
exceto: 
a) Tratar e investigar acidentes e não-conformidades 
apenas, desconsiderando os incidentes/quase 
acidentes. 
b) Adotar medidas para reduzir quaisquer 
consequências oriundas de acidentes, incidentes ou 
não-conformidades. 
c) Iniciar e concluir ações corretivas e preventivas. 
d) Confirmar a eficácia das ações corretivas e 
preventivas adotadas. 

 
 


