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Conhecimentos Específicos 
 

01| Um trabalhador, no seu local de trabalho, expõe-se a uma intensidade sonora de 85 dB(A) durante 4 

horas, e a 100 dB(A) durante 4 horas. Sabendo-se que a máxima exposição diária para 85 dB(A) = 8 horas, 
e 100 dB(A) = 1 hora, relativamente ao que preconiza a NR-15,  pode-se afirmar que: 
a) o limite de tolerância foi ultrapassado  
b) a atividade é insalubre, de grau máximo  
c) a exposição está dentro dos limites legais 
d) a soma das frações não excede a unidade 
 

02| De acordo com experiências de laboratório, o tempo necessário para que um trabalhador consiga 

discriminar bem um objeto é, na maioria dos casos, de 1 segundo, desde que o mesmo não esteja em 
movimento.  
Nesse caso, quanto maior for a velocidade com que o objeto se deslocar, mais reduzida será a eficiência 
visual para a discriminação, podendo vir a passar despercebidos aqueles que não tiverem boas condições 
de: 
a) tamanho, refletância e saturação das cores  
b) contraste, refletância e saturação das cores  
c) tamanho, contraste e nível de i luminamento 
d) tamanho, refletância e nível de iluminamento 
 

03| Uma medida de controle da exposição a hidrocarbonetos aromáticos, tais como: xileno e tolueno, a ser 

aplicada no trabalhador, é: 
a) ordem e limpeza 
b) segregação do processo 
c) ventilação local exaustora  
d) limitação do tempo de exposição 
 

04| Considere as atribuições, a seguir, referentes ao Cap. V, da Segurança e da Medicina do Trabalho da 

CLT, na seção I, em suas disposições gerais: 
I) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho 
II) Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente 
III) Usar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa 
IV) Observar as normas de segurança e medicina do trabalho 
 

As atribuições determinadas pelo Art. 158 da CLT que cabem aos empregados são: 
a) II – I    
b) I – IV  
c) II – III  
d) III – IV  
 

05| A partir da década de 1940, o homem aprendeu a dominar o átomo e a nossa sociedade tem 

enfrentado o desafio de lidar com os seus resíduos ou rejeitos radioativos.  
Como não foi possível, até então, a destruição da radioatividade, a estratégia utilizada no gerenciamento 
dos rejeitos líquidos e gasosos, para posterior lançamento no meio ambiente ou o tratamento como rejeito 
sólido, tem sido:  
a) redução do nível de atividade ou separação dos contaminantes 
b) redução do nível de atividade ou compactação dos contaminantes   
c) separação dos contaminantes ou ativação dos elementos naturais 
d) ativação dos elementos naturais ou compactação dos contaminantes 
 

06| Em um frigorífico, existe uma atividade que é executada por trabalhadores em local alagado, com 

umidade excessiva. Conforme a NR-15, Anexo 10, para atividades desse tipo, a caracterização de possível 
adicional de insalubridade deverá ser feita através do seguinte instrumento: 
a) mapeamento de risco elaborado pela CIPA  
b) relatório do técnico de segurança do trabalho  
c) laudo de inspeção realizada no local de trabalho  
d) avaliação quantitativa acima do Limite de Tolerância 

 



Concurso      Público
______________________________ 

__________________ 

Técnico em Segurança do Trabalho 

2 

07| O sistema de gestão de SST preconizado na OHSAS 18001:2007 constitui-se de diversas etapas. 

Aquela em que são estabelecidos procedimentos para identificação de perigos, avaliação de riscos e 
implementação de medidas de controle necessárias é a etapa: 
a) da ação corretiva 
b) do planejamento  
c) de implementação 
d) da política de trabalho 
 

08| A capacidade do levantamento manual de cargas varia bastante de uma pessoa para outra. No 

entanto, existem algumas características utilizadas para esse trabalho que influenciam favoravelmente o 
trabalhador, tais como, a facilidade de manuseio do volume, sua forma e dimensões.   
Considerando-se que todas elas devem proporcionar o levantamento da carga com a coluna na posição 
vertical, a musculatura que deve ser utilizada é a: 
a) do dorso  
b) do peitoral  
c) das pernas  
d) dos braços 
 

09| O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário é um instrumento jurídico que está limitado às 

hipóteses de doença: 
a) não produtora de incapacidade laboral 
b) profissional e do trabalho 
c) inerente a grupo etário 
d) degenerativa 
 

10| De acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio de Janeiro, os 

extintores de incêndio portáteis deverão ser fixados de maneira que nenhuma de suas partes, acima do 
piso, fiquem a mais de: 
a) 1,50 m 
b) 1,60 m 
c) 1,70 m 
d) 1,80 m 
 

Responda às questões 11 e 12, de acordo com o relato do caso a seguir: 

Um trabalhador exerce atividade pesada durante algumas horas, de forma contínua, exposto a uma fonte de 
calor.  A avaliação desse agente no local de trabalho revelou os seguintes aspectos: 

• Tbn = 30º C 

• Tg = 32º C 

• Tbs = 35º C 

• IBUTGt: 30º C 

• IBUTGd: 24º C 

• Tt: 34 minutos 

• Td: 26 minutos 

11| Se a atividade exercida pelo trabalhador ocorrer em ambiente interno sem carga solar, o IBUTG,  

em 
o
C, será igual a: 

a) 24,5 
b) 27,4 
c) 30,6 
d) 30,9 
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12| Para determinação do limite de tolerância do calor, um dos parâmetros considerados é o IBUTG médio 

ponderado para 1h que, de acordo com os dados apresentados, em 
o
C, é igual a: 

a) 26,6 
b) 26,7 
c) 27,4 
d) 27,8 

 

13| Quando a atividade de trabalho exige a utilização de produtos químicos, é necessária a indicação 

criteriosa de EPIs, o que é de suma importância para assegurar a prevenção de acidentes com o 
trabalhador, como é o caso das luvas, que devem ser escolhidas de acordo com vários requisitos.  
Considerando que cada situação está relacionada ao tipo de atividade e ao produto usado, no caso da 
escolha do material e da espessura das luvas, a circunstância que se refere ao requisito resistência é: 
a) alergia 
b) permeação   
c) solubilidade 
d) deformidade 

 

14| A forma mais eficaz de prevenção à poluição é: 
a) reduzir a geração 
b) reverter a logística  
c) reusar os produtos 
d) reciclar os materiais 

 

15| O tubo colorimétrico é o instrumento utilizado na avaliação de gases e vapores que consiste em passar 

uma quantidade conhecida de ar: 
a) por meio de bomba gravimétrica, em um líquido absorvente e posterior análise em laboratório 
b) utilizando bomba gravimétrica, por meio de filtros específicos, tais como PVC ou fibra de vidro  
c) através de uma bomba gravimétrica, por tubo de carvão ativado e posterior análise em laboratório 
d) através de um reagente, que sofrerá alteração de cor, caso a substância contaminante esteja presente 

 

16| A construção de um Mapa de Riscos deve ser feita em duas etapas: pelo levantamento, com 

sistematização do processo de trabalho, e pela representação gráfica dos riscos encontrados.  
Se a gravidade desses riscos é representada por círculos com diâmetros que indicam gravidades pequena, 
média e grande, as proporções relacionadas às gravidades desses círculos são, respectivamente: 
a) 1, 2, 3 
b) 1, 2, 4 
c) 1, 3, 5 
d) 1, 3, 6 

 

17| Conforme o Anexo 11, da NR-15, o ácido fórmico apresenta um limite de tolerância de 4 ppm. De 

acordo com a NR-9, o nível de ação para essa substância química, em ppm, é de: 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 

 

18| O Fator Acidentário Previdenciário é o documento que permite reduzir ou aumentar, até determinado 

limite, o valor porcentual de determinada contribuição previdenciária patronal.  
Os limites de redução e aumento e essa contribuição previdenciária são, respectivamente: 
a) 50%, 100%, auxílio doença  
b) 100%, 50%, auxílio doença  
c) 50%, 100%, seguro de acidente do trabalho 
d) 100%, 50%, seguro de acidente do trabalho 
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19| O direito dos trabalhadores urbanos e rurais à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança, está textualmente garantido no Artigo 7º, do capítulo II, da: 
a) Norma Regulamentadora 1 
b) Constituição Federal de 1988 
c) Consolidação das Leis do Trabalho 
d) Lei de Benefícios da Previdência Social 
 

20| Para efeito da NR-17, a organização do trabalho deve levar em consideração, no mínimo, além das 

normas de produção, modo operatório e exigências de tempo, outros requisitos como:  
a) ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas e avaliação de desempenho  
b) conteúdo das tarefas, pausas de descanso e avaliação de desempenho 
c) ritmo de trabalho, pausas de descanso e determinação do conteúdo de tempo  
d) conteúdo das tarefas, r i tmo de trabalho e determinação do conteúdo de tempo 
 

21| O controle audiométrico dos trabalhadores expostos ao ruído é primordial na prevenção de danos 

auditivos. Nas empresas onde a exposição ao ruído é mais intensa, deverá ser elaborado um programa 
específico para esse agente, denominado de: 
a) PPR  
b) PCA 
c) PPRA 
d) PPEOB 
 

22| O conceito legal de acidente do trabalho preceitua que, para sua caracterização e concessão de 

benefícios previdenciários, deve(m) ser considerado(s), precipuamente, a ocorrência de:  
a) perda de tempo útil 
b) danos materiais decorrentes do acidente  
c) lesão no trabalhador a serviço da empresa 
d) custos indiretos da empresa com o acidente 
 

23| A limpeza de motores com óleo diesel aplicado sob pressão e o abastecimento de aeronaves são 

atividades consideradas, respectivamente: 
a) perigosas e penosas 
b) insalubres e penosas   
c) penosas e insalubres 
d) insalubres e perigosas 
 

24| A finalidade principal do LTCAT e do PPP, junto ao INSS, é instruir processos de: 
a) aposentadoria por tempo de contribuição 
b) aposentadoria especial 
c) pensão por morte 
d) auxílio acidente 
 

25| Um trabalhador se expõe a uma substância química perigosa, no seu local de trabalho, que se 

encontra relacionada no Quadro 1, do Anexo 11, da NR-15. Realizadas as avaliações ambientais, 
encontrou-se o seguinte: 
• Limite de tolerância da substância = 30 ppm 

• Fator de desvio = 1,5 

• Avaliação das concentrações: 10 amostragens, sendo a maior concentração amostrada = 25 ppm 

• Concentração média = 20 ppm 

Um dos parâmetros utilizados na caracterização da insalubridade por agentes químicos é o Valor Máximo, 
conforme definido no Anexo citado acima, e que, de acordo com os dados mencionados, é igual a: 
a) 45 
b) 50 
c) 60 
d) 75 
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26| Na inspeção de extintores de incêndio, quando for encontrado lacre violado ou vencido, segundo NBR 

específica, o nível de manutenção recomendado é o de número: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 

27| Segundo a NR-23, o extintor de incêndio que é constituído de uma unidade extintora é o:  
a) CO2 - 2 kg 
b) CO2 - 4 kg 
c) PQS - 2 kg 
d) PQS - 4 kg 
 

28| A Inglaterra foi a precursora dos Sistemas de Gestão Ambiental normalizados, dando origem à Norma 

BS-7750. Com o aumento crescente do interesse pelas questões ambientais, foi implantado pela 
Organização Internacional para Padronização (ISO), o Comitê Técnico 207 (TC-207), que elaborou uma 
série de normas direcionadas ao meio ambiente.  
O número que deu origem a mais uma série normativa ISO, correspondente ao Meio Ambiente, é: 
a) 9.000  
b) 10.000 
c) 14.000 
d) 18.000 
 

29| Em pesquisas realizadas em postos de trabalho para a posição sentada, em especial aqueles que têm 

equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo, a condição que 
serve como base geral válida para determinação da altura da superfície de trabalho é alcançada da 
seguinte forma: 
a) cotovelos altos e braços inclinados para baixo 
b) cotovelos baixos e braços inclinados para cima  
c) cotovelos altos e braços dobrados em ângulo reto  
d) cotovelos baixos e braços dobrados em ângulo reto 
 

30| Um trabalhador exerce atividade em um ambiente exposto ao calor com IBUTG acima dos 

estabelecidos no Anexo 3, da NR-15. Ao mesmo tempo, expõe-se a uma concentração de sílica, nesse 
ambiente, acima dos limites de tolerância regulamentados.  
Nessas circunstâncias, de acordo com a Norma, o valor do adicional que é devido a esse trabalhador é o 
relativo à insalubridade de grau: 
a) médio, apenas  
b) máximo, apenas   
c) médio somado à de grau mínimo 
d) médio somado à de grau máximo 
 

31| Nas atividades industriais em que a concentração de um contaminante gasoso é superior ao limite de 

tolerância, recomenda-se como medida de proteção individual do trabalhador: 
a) o uso de respirador com filtro químico  
b) o uso de respirador com filtro mecânico  
c) o isolamento da fonte geradora do contaminante  
d) o enclausuramento do processo gerador do contaminante 
 

32| De acordo com a NR-32, os tipos de substâncias que, além dos gases, exigem autorização escrita do 

médico responsável pelo PCMSO, para liberação da trabalhadora gestante, em área com possibilidade de 
exposição, são: 
a) antineoplásicos 
b) quimioterápicos 
c) anticonvulsivantes 
d) vapores anestésicos 
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33| Seguindo as recomendações da NBR 12779, mangueiras de incêndio, quando em uso, deverão ser 

inspecionadas com a seguinte periodicidade:  
a) anualmente 
b) mensalmente 
c) bimestralmente 
d) trimestralmente  

 

34| Baseada na NR-26, as canalizações industriais que conduzem líquidos e gases devem ser 

identificadas por cores. A cor alumínio é empregada na canalização que contenha: 
a) água 
b) ar comprimido 
c) ácido sulfúrico 
d) óleo lubrificante 

 

35| A árvore de causas é um método de investigação de acidentes em que a árvore, normalmente, é 

construída a partir do seguinte momento: 
a) último evento, o acidente, a partir do qual são definidos os antecedentes imediatos 
b) evento seguinte à provável causa, a partir do qual são definidos os fatos seguintes, até chegar ao 

acidente  
c) evento intermediário, a partir do qual são definidos os antecedentes e os fatos seguintes, até chegar ao 

acidente 
d) primeiro evento, provavelmente a causa do acidente, a partir do qual são definidos os fatos seguintes, 

até chegar ao acidente 

 

36| Alguns agentes biológicos têm capacidade de transmissão por via respiratória, causando doenças 

potencialmente letais, para as quais existem, usualmente, medidas de tratamento e/ou de prevenção. Além 
disso, esses agentes representam risco individual elevado e risco coletivo baixo, se disseminados na 
comunidade e no meio ambiente, propagando-se de pessoa a pessoa. 
Esses agentes pertencem à seguinte classe de risco: 
a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 

 

37| Conforme a NR-15, para trabalhadores que não estejam adequadamente protegidos, não é permitida  

a exposição a níveis de ruído contínuo superior a, em dB(A): 
a) 85 
b) 90 
c) 110 
d) 115 

 

38| Em uma empresa que não possua SESMT, nem CIPA, a indicação técnica dos tipos de EPI a serem 

fornecidos aos empregados é competência do: 
a) empregador 
b) sindicato da categoria 
c) empregado designado 
d) Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 

 

39| O dosímetro de filme de bolso é utilizado como controle individual, a fim de avaliar a radiação: 
a) ionizante 
b) ultravioleta 
c) micro-ondas 
d) infravermelha 
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40| A degradação ambiental do planeta gera incertezas sobre as possibilidades de sobrevivência e 

perpetuação da espécie humana na Terra, levando-nos a rever o modelo de desenvolvimento escolhido.  
Além do controle do crescimento populacional e da poluição, do uso racional da matéria e da energia, com 
seu suprimento contínuo por fontes renováveis, a base de funcionamento que um desenvolvimento 
sustentável também deveria ter é: 
a) implantação de campanhas para o consumo individual 
b) estímulo permanente ao aumento da população mundial  
c) aumento da capacidade de absorção de recursos naturais 
d) promoção contínua da reciclagem e do reuso dos materiais 
 

41| A técnica de análise de risco do HAZOP é aquela que: 
a) dedutivamente, parte de um evento topo selecionado para estudo e estabelece combinações de falhas 

e condições capazes de causar esse evento  
b) procura detectar desvios de variáveis de processos operacionais e utiliza  palavras-guias para estimular 

a criatividade para a detecção desses desvios 
c) consiste em identificar os modos de falha dos componentes de um sistema e os seus efeitos, definindo 

como falhas, entre outras, a de omissão e a temporal 
d) identifica eventos perigosos, causas e consequências, estabelecendo as adequadas medidas de 

controle e utilizando categorias de frequência e de consequência 
 

42| Algumas substâncias químicas provocam danos irreparáveis quando entram em contato com os 

tecidos vivos, também provocando efeitos adversos às instalações metálicas, aos equipamentos e aos 
instrumentos científicos. Elas exigem sempre a indicação criteriosa de EPIs para corpo, olhos, pele e 
roupas, além do uso dos gabinetes de segurança química. 
Essas substâncias químicas pertencem à seguinte classificação: 
a) irritantes 
b) oxidantes 
c) corrosivas  
d) explosivas 
 

43| Considere as informações abaixo sobre combate a incêndio:  
I. A água deve ser utilizada nos incêndios de classe A. 
II. O extintor tipo espuma é usado nos incêndios de classes A e B. 
III. O extintor dióxido de carbono deve ser usado nos incêndios de classe C e D. 
IV. Abafamento com limalha de ferro fundido é eficaz nos incêndios classes B e D. 
As informações que se enquadram como eficazes no combate ao incêndio são: 

a) I e III 
b) II e I  
c) III e IV 
d) IV e II 
 

44| A causa do estresse relacionada à pressão no ritmo de trabalho ou para alcançar prazos na entrega de 

tarefas, além das exigências de responsabilidade excessiva, conflitos e outras fontes de insatisfação na 
realização das atividades, está: 
a) nos conteúdos do trabalho 
b) nas condições de trabalho 
c) nos fatores organizacionais 
d) nos sentimentos de incapacidade 
 

45| Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no Cap. V, da Segurança e da Medicina do 

Trabalho, Seção XIV, que trata da prevenção da fadiga, Art. 198, o peso máximo que um empregado pode 
remover individualmente, em kg, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho da mulher e do 
menor, é de:  
a) 35 
b) 40 
c) 50 
d) 60 
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46| Estudos neurofisiológicos e de outros campos da ciência, que pesquisam a atividade mental, 

esforçam-se para obter informações a respeito dos correspondentes processos básicos nela envolvidos. As 
atividades mentais que são importantes para esse estudo na ergonomia são: 
a) captação da informação, tempo de reação e tempo de resposta  
b) tempo de resposta, memória e manutenção do estado de alerta 
c) captação da informação, memória e manutenção do estado de alerta 
d) tempo de resposta, tempo de reação e manutenção do estado de alerta 
 

Responda às questões 47 e 48, de acordo com o relato do caso a seguir: 

 

Uma empresa registrou, em determinado mês, 10 acidentes do trabalho, sendo 08 típicos e 02, de trajeto, 
resultando, para um acidentado, em uma incapacidade permanente, que gerou 13 dias perdidos e 600 dias 
debitados. A empresa tem 760 empregados que cumprem uma jornada mensal de trabalho de 200 horas. 

47| A taxa de frequência de acidentes da empresa, no período mencionado, é: 
a) 52 
b) 52,63 
c) 65 
d) 65,78 
 

48| A taxa de gravidade da empresa, no período mencionado, é: 
a) 3947 
b) 3947,36 
c) 4032 
d) 4032,89 
 

49| Com os recentes avanços da moderna biotecnologia, o uso de processos físicos e químicos, na 

manipulação dos agentes, pode provocar-lhes alterações ou adaptações nas características altamente 
patogênicas para o ser humano e os animais.  
Os agentes afetados por essas possíveis transformações são: 
a) ergonômicos 
b) biológicos 
c) químicos 
d) físicos 
 

50| Um trabalhador exerce atividade laboral em ambiente com ruído e poeira de sílica acima dos limites de 

tolerância previstos em lei. Nesse caso, e não havendo possibilidades de eliminação e neutralização, o 
adicional devido sobre o salário mínimo, tal como definido na NR-15, deve equivaler ao seguinte percentual:  
a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 60 

 
Conhecimentos de Informática 
 

51| No Windows, o aplicativo responsável pela manipulação de arquivos e pastas é:  
a) Word 
b) Bloco de Notas  
c) Internet Explorer 
d) Windows Explorer 
 

52| No Word, é possível mudar o tipo de fonte usada, seu tamanho e cor. Esse procedimento denomina-

se:  
a) revisão de texto 
b) seleção de texto  
c) formatação de texto 
d) substituição de texto 
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53| O componente do computador responsável pelo armazenamento permanente das informações 

inseridas no mesmo é:  
a) processador 
b) disco  r íg ido  
c) placa de rede 
d) memória RAM 
 

54| No Word, a combinação de teclas de atalhos usadas para selecionar todo o texto digitado é:  

a) CTRL + T 
b) CTRL + B 
c) CTRL + C 
d) ALT + TAB 
 

55| A tecla Caps Lock, presente no teclado, possui a função de:  
a) criar uma tabulação de parágrafo 
b) ligar e desligar o teclado numérico  
c) colocar o computador no modo repouso 
d) ativar o modo caixa alta no teclado, fazendo com que todos os caracteres do tipo letra digitados fiquem 

em maiúsculo 
 

56| Um pendrive ou um disco rígido externo, quando acoplados a um computador, podem ser 

considerados exemplos de: 
a) periféricos de saída de dados somente 
b) dispositivos de armazenamento  
c) aparelhos de acesso remoto 
d) mídias não regraváveis 
 

57| No Windows XP, a barra de tarefas é utilizada, também, para controlar os aplicativos que estão: 
a) em uso 
b) agendados 
c) inacessíveis 
d) na pasta Meus Documentos 
 

58| No Word 2007, para alinharmos um texto de um parágrafo de forma centralizada, podemos selecionar 

esse texto e pressionar a seguinte combinação de teclas:  
a) CTRL + Q 
b) CTRL + C 
c) CTRL + E 
d) CTRL + J 
 

59| No Windows, para personalizar diversas configurações do computador, o usuário deverá acessar:   

a) o painel de controle 
b) a Internet Explorer 
c) o bloco de notas 
d) o Word 
 

60| O Windows é um sistema operacional multiusuário. Sobre as contas de usuário no Windows XP,  

é correto afirmar que:   
a) somente haverá um usuário por computador 
b) para trocar de usuário é necessário desligar o computador 
c) cada conta é constituída por um login e uma senha obrigatória  
d) a criação de contas de usuário é útil para preservar a privacidade dos arquivos e configurações  

dos usuários  


