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ORIENTAÇÕES: A aplicação terá duração prevista de uma hora;

Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação 
entre os candidatos nem a utilização de eletrônicos, máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer material de consulta. Smartwatches deverão 
ser retirados e guardados, assim como aparelhos celulares;

Todos os candidatos receberão um caderno de questões e uma 
folha de respostas, que deverá ser preenchida conforme 
orientações dadas no momento da aplicação e entregue ao fiscal ao 
fim do preenchimento;

Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por 
erro do candidato. Exceto por erro de impressão ou ausência de 
dados essenciais à resposta;

Os candidatos que, ao finalizarem a prova e o preenchimento da 
folha de respostas, quiserem levar consigo seus cadernos de prova, 
só poderão fazê-lo ao ausentar-se definitivamente do ambiente de 
aplicação decorridos 30 minutos do início da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa que indica o uso correto da
concordância verbal.

A) Precisam-se de pintores.

B) Fazia sete anos que eles estavam no Brasil.

C) Existia muitos ratos no local do evento.

D) Haviam muitos homens com fome nas ruas.

___________________________________________________

2. De acordo com as figuras de linguagem, assinale a
alternativa em que apresenta metáfora.

A) Aquele aluno parece um anjo.

B) Ficou vermelho de raiva, como um camarão.

C) A velhice merece respeito.

D) Berenice é uma flor de garota.

___________________________________________________

3. Assinale a alternativa incorreta em relação à pontuação.

A) De forma firme, os indignados representantes
apresentavam suas razões para as autoridades.

B) A inflação, isto é, a redução do poder aquisitivo da moeda,
é antiga no Brasil.

C) Conforme as pessoas chegavam, todas as outras que
estavam presentes, espremiam-se no salão.

D) Não havia, porém, motivos para ela abandonar o cargo.

___________________________________________________

4. "Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e
desolo-me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de
acabar; deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-
me e faço. O que consigo é um produto, em mim, não de
uma aplicação de vontade, mas de uma cedência dela. Começo
porque não tenho força para pensar; acabo porque não tenho
alma para suspender. Este livro é a minha cobardia.

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com
um trecho de paisagem, que de algum modo se integra no
esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa
paisagem é uma porta por onde fujo ao conhecimento da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das
conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar
de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de tê-
la de lado; ao agitar brando das árvores altas na encosta citadina,
que parecem perto, numa possibilidade de desabamento mudo;

aos cartazes sobrepostos das casas ingremadas, com janelas por
letras onde o sol morto doira goma húmida.

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de mim
se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a mim
mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, porque
tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia um quarto
escuro. Sou como os que prezam a medalha mais que o esforço,
e gozam a glória na peliça [...].

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na foz
para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia pela
maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar.

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por
Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa.
Org. Richard Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras,
2011.)"

"A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento
com um trecho de paisagem, que de algum modo
se integra no esquema, real ou suposto, das minhas
impressões..." (2º§). As vírgulas que separam "real ou
suposto" encontram a mesma correspondência de utilização
em:

A) Larissa, me procure, após sua aula.

B) Cuidado, Matheus, para não se machucar.

C) Em minha cidade, Florianópolis, o sol brilha.

D) César, antes de ir à aula, passa na casa da avó.

___________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

5. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA -
tem por atribuição:

A) esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes
do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor
da prevenção.

B) analisar todos os acidentes ocorridos na empresa ou
estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de
doença ocupacional, registrando-os em documento específico.

C) divulgar e promover o cumprimento das Normas
Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e
convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde
no trabalho.

D) promover a realização de atividades de conscientização,
educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de
campanhas quanto de programas de duração permanente.

___________________________________________________
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6. Analise as assertivas abaixo, considerando as Normas
Regulamentadoras (NR) sobre segurança e saúde no trabalho:

I - Para efeito da NR-09, consideram-se riscos ambientais os
agentes físicos, químicos, ergonômicos 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.

II - De acordo com a NR-35, considera-se trabalhador
capacitado para trabalho em altura, ou seja, aquele executado
acima de 3,00 m (três metros) do nível inferior, onde haja risco
de queda, aquele que foi submetido e aprovado em treinamento,
teórico e prático, com carga horária mínima de 8 horas, e
cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto
para executar essa atividade e que possua anuência formal da
empresa.

III - De acordo com a NR-24, com a redação da Portaria
SEPRT nº 1.066/2019, vestimenta de trabalho é toda peça ou
conjunto de peças de vestuário, destinada a atender exigências
de determinadas atividades ou condições de trabalho que
impliquem contato com sujidade, agentes químicos, físicos ou
biológicos ou para

permitir que o trabalhador seja mais bem visualizado, sendo
considerada uniforme, mas não Equipamento de Proteção
Individual - EPI.

IV - O trabalhador poderá ser punido caso se recuse
injustificadamente a colaborar com a organização na aplicação
das Normas Regulamentadoras relativas à segurança e saúde no
trabalho.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

B) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

D) Apenas a assertiva IV está correta.

___________________________________________________

7. Um profissional de Saúde e Segurança do Trabalho
recém-contratado por uma empresa, que precisa montar um
programa de controle médico de saúde ocupacional, analisar
equipamentos de proteção individual — EPI e auditar questões
sobre ergonomia, deverá se amparar nas seguintes Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, respectivamente:

A) 09, 06 e 12.

B) 09, 05 e 06.

C) 07, 05 e 17.

D) 07, 06 e 17.

___________________________________________________

8. Um profissional acaba de ser contratado, em regime Celetista,
por uma empresa da área de Instalação Elétrica Industrial. De
acordo com as atividades e operações perigosas, artigo 193 da
CLT, é correto afirmar que este profissional terá direito à 30%
do adicional de periculosidade que incide sobre o salário

A) base e sobre este não é acrescido de outros adicionais devido
aos riscos de acidente elétrico.

B) base e sobre este é acrescido de outros adicionais devido ao
contato com agentes nocivos (químicos, físicos ou biológicos).

C) mínimo e sobre este é acrescido de outros adicionais devido
aos riscos adicionais, conforme descrito na NR 10, trabalho em
altura, descargas atmosféricas e espaço confinado.

D) mínimo e sobre este não é acrescido de outros adicionais
devido aos riscos de acidente elétrico.

___________________________________________________

9. De acordo com a NBR 14.280 (Cadastro de Acidente do
Trabalho-Procedimento e classificação), marque a alternativa
INCORRETA:

A) Acidente de trajeto é o acidente sofrido pelo empregado
no percurso da residência para o local de trabalho ou deste
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive
veículo de propriedade do empregado, mesmo que haja
interrupção ou alteração de percurso por motivo alheio ao
trabalho.

B) Acidente impessoal é o acidente cuja caracterização
independe de existir acidentado, não podendo ser considerado
como causador direto da lesão pessoal.

C) Acidente do trabalho é a ocorrência imprevista e indesejável,
instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de
que resulte ou possa resultar lesão pessoal.

D) Fator pessoal de insegurança (fator pessoal) é a causa relativa
ao comportamento humano, que pode levar à ocorrência do
acidente ou à prática do ato inseguro.

___________________________________________________

10. Os dispositivos leitores biométricos, conectados a um
computador, podem ser classificados de qual forma?

A) Periféricos de entrada.

B) Periféricos de saída.

C) Periféricos de entrada e saída.

D) Scanners de saída.

___________________________________________________
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