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PROVA TIPO 1 
MARQUE O TIPO DE PROVA ACIMA NO SEU CARTÃO RESPOSTA. 

MARCAÇÃO INCORRETA OU NÃO MARCAÇÃO DO TIPO DE PROVA, ASSIM 
COMO A NÃO TRANSCRIÇÃO DA FRASE NO CARTÃO RESPOSTA, SÃO DE 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO, IMPLICANDO NA SUA 
ELIMINAÇÃO. 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA, destinado à 
marcação das respostas das questões. 

2. Confira se o seu número de inscrição, nome e data de nascimento constam no seu CARTÃO 
RESPOSTA. Em caso de erros comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que este 
proceda o registro na Ata de Sala, que deverá ser assinada por você, ao lado da modificação. 

3. Somente em caso de urgência peça ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do 
fiscal itinerante, devendo, no percurso, permanecer absolutamente calado, podendo, nesse 
momento, sofrer revista com detectores de metais. Ao término da sua prova, você não poderá 
mais utilizar o banheiro. 

4. É obrigatório que você preencha e assine o cabeçalho desta prova, assine a LISTA DE 
PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como está assinado no seu documento 
de identificação. 

5. Você deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da sua prova, por, no 
mínimo, 01 (uma) hora após o seu início, e somente poderá retirar-se levando sua prova, nos 
últimos 60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova.  

6. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA encontra-se como 
exemplo no próprio cartão, e deverá ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. 

7. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A 

substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 

8.Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala aguardando até que todos 

concluam a prova para assinarem a ata de sala e saírem conjuntamente. 

9. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocado 
embaixo de sua carteira. O descumprimento dessa medida, assim como de outras constantes 
no Edital do concurso e nesta capa de prova, implicará na sua eliminação, constituindo tentativa 
de fraude. 

Boa Prova!  

 

Nome do(a) Candidato(a): ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: __________ 
________________________________ 

                     Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 10. 
 

População pode impedir propagação de fake news nas mídias sociais 
Hérica Teixeira | Sesp-MT 

01              A disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, tem colocado a vida  
02  de pessoas inocentes em risco, pela rapidez com que estas veiculações tomam as mídias  
03  sociais e por criarem uma verdade que não existe. Segundo informações de técnicos  da  
04  Adjunta de Inteligência da  Secretaria  de  Estado  de  Segurança  Pública  (Sesp),   uma  
05  solução para frear o avanço de notícias falsas é checar a fonte e,   em caso de dúvida se  
06  o assunto é verdadeiro ou não, o correto a fazer é não compartilhar. 
07              Nas últimas semanas,   o estado de Mato Grosso  foi alvo de algumas fake news,  
08  que colocaram as forças de segurança em alerta. Um dos casos apontava uma onda de  
09  sequestros de crianças e adolescentes em Cuiabá e Várzea Grande. Contudo, a Polícia  
10  Judiciária Civil  confirmou  que  apenas  um  boletim de ocorrência foi registrado sobre o  
11  caso em Cuiabá,   onde a mãe narra que tentaram levar  sua filha enquanto passava por  
12  um ponto de ônibus,   na região do Residencial Aricá.   A  denunciante  já foi ouvida pela  
13  polícia. 
14               Ainda sobre o caso,    a Polícia  Judiciária  Civil  informou  que  não  há nenhum  
15  registro de criança desaparecida  na  região metropolitana,   junto ao Núcleo de Pessoas  
16  Desaparecidas,   da   Delegacia  Especializada  de  Homicídios  e  Proteção  a  Pessoas  
17  (DHPP). 
18               Diante dos fatos que envolvem notícias falsas, a Coordenadoria de Infraestrutura  
19  Estratégica da Sesp  apontou alguns  cuidados a serem tomados pelos usuários da rede  
20  mundial de internet. 
21               O primeiro deles é ler com atenção a notícia e não focar o título, pois segundo os  
22  técnicos, há sites voltados só para criar notícias falsas  e  o  artifício para atrair leitores é  
23  criar chamadas de impacto e o texto não conter nenhum embasamento lógico. 
24               Outro cuidado é checar a fonte.  Quando o usuário receber uma informação pelo  
25  aplicativo de mensagem, como o WhatsApp,  que apareça a chamada da matéria e logo  
26  abaixo o endereço do site (URL) e um resumo do título,  o correto a fazer é verificar se o  
27  site é confiável. 
28               O terceiro passo é constatar se a informação recebida já consta em veículos de  
29  comunicação oficial, seja ele nacional ou local, dependendo da amplitude da notícia.    A  
30  quarta instrução é fazer buscas por sites de checagens livres.    Há vários disponíveis no  
31  mercado, a exemplo de boatos.org, aos fatos, projeto comprova, dentre outros. 
32               A  quinta instrução  é que  os sites  oficiais apresentam um cadeado na barra de  
33  notícia (região superior da tela). Essa é uma medida a ser verificada pelo usuário. A sexta  
34  pontuação da equipe de inteligência da Sesp aponta que apesar do número de fake news  
35  ser predominante nas mídias sociais,  a sociedade  tem o poder de ampliar a divulgação  
36  de um boato.    “Uma pessoa que ouviu falar algo e sai reproduzindo a informação,   por  
37  exemplo, é uma das atitudes que mobilizam esforços e causam pânico desnecessário”. 
38               Ainda  segundo os técnicos,   o mais importante cuidado é o bom senso e o zelo  
39  ao próximo.     O  cidadão  precisa  ter  a consciência  de  que  uma  pessoa inocente ser  
40  envolvida em uma história falsa poderá acarretar em danos sociais, morais, psicológicos  
41  e até mesmo à vida. 
42               Os autores de fake news poderão responder por comunicação falsa de crime ou  
43  denunciação caluniosa. 

 
Disponível em http://www.sesp.mt.gov.br/-/populacao-pode-impedir-propagacao-de-fake-news-nas-midias-sociais 

Acessado em 24/10/2022 Texto adaptado. 

  

http://www.sesp.mt.gov.br/-/populacao-pode-impedir-propagacao-de-fake-news-nas-midias-sociais
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01 De acordo com o texto, a notícia da onda de sequestros de crianças e adolescentes em Cuiabá 
e Várzea Grande era 
(A) absolutamente tendenciosa. 
(B) totalmente mentirosa.  
(C) parcialmente verdadeira. 
(D) potencialmente perigosa. 
 

02 Com o intuito de diminuir a ocorrência de fake news, a Sesp enumerou 
(A) direitos a serem exigidos.  
(B) precauções a serem tomadas. 
(C) ordens a serem obedecidas. 
(D) deveres a serem cumpridos. 
 

03 Para a Sesp, um indício de que uma notícia é verdadeira é 
(A) conter uma chamada que cause impacto. 
(B) referir-se a um fato surpreendente. 
(C) partir de uma fonte que goze de prestígio. 
(D) constar em veículo de comunicação confiável. 
 
04 A autora do texto sugere que 
(A) a maioria das notícias que circulam nas redes sociais é falsa.  
(B) as notícias falsas são reproduzidas por pessoas criminosas. 
(C) existe uma tendência a acreditar em notícias inverídicas. 
(D) veículos de comunicação oficial podem publicar notícias falsas. 
 

05 Em Contudo, a Polícia Judiciária Civil confirmou que apenas um boletim de ocorrência foi 
registrado sobre o caso em Cuiabá, onde a mãe narra que tentaram levar sua filha enquanto 
passava por um ponto de ônibus, na região do Residencial Aricá (linhas 9 a 12), a palavra grifada 
se refere a 
(A) Cuiabá e Várzea Grande. 
(B) Polícia Judiciária Civil. 
(C) boletim de ocorrência. 
(D) Cuiabá. 
 

06 Em O primeiro deles é ler com atenção a notícia e não focar o título, pois segundo os técnicos, 
há sites voltados só para criar notícias falsas e o artifício para atrair leitores é criar chamadas de 
impacto e o texto não conter nenhum embasamento lógico (linhas 21 a 23), o termo focar é 
sinônimo de 
(A) considerar. 
(B) distinguir. 
(C) destacar. 
(D) mirar. 
 

07 Uma preposição foi omitida em  
(A) Um dos casos apontava uma onda de sequestros de crianças e adolescentes em Cuiabá e 
Várzea Grande (linhas 8 e 9). 
(B) Ainda sobre o caso, a Polícia Judiciária Civil informou que não há nenhum registro de criança 
desaparecida na região metropolitana, junto ao Núcleo de Pessoas Desaparecidas, da Delegacia 
Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) (linhas 14 a 17). 
(C) Quando o usuário receber uma informação pelo aplicativo de mensagem, como o WhatsApp, 
que apareça a chamada da matéria e logo abaixo o endereço do site (URL) e um resumo do título, 
o correto a fazer é verificar se o site é confiável (linhas 24 a 27). 
(D) O terceiro passo é constatar se a informação recebida já consta em veículos de comunicação 
oficial, seja ele nacional ou local, dependendo da amplitude da notícia (linhas 28 e 29). 
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08 Uma vírgula obrigatória deixou de ser empregada em 
(A) Segundo informações de técnicos da Adjunta de Inteligência da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp), uma solução para frear o avanço de notícias falsas é checar a fonte e, 
em caso de dúvida se o assunto é verdadeiro ou não, o correto a fazer é não compartilhar (linhas 
3 a 6). 
(B) Ainda sobre o caso, a Polícia Judiciária Civil informou que não há nenhum registro de criança 
desaparecida na região metropolitana, junto ao Núcleo de Pessoas Desaparecidas, da Delegacia 
Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) (linhas 14 a 17). 
(C) O primeiro deles é ler com atenção a notícia e não focar o título, pois segundo os técnicos, há 
sites voltados só para criar notícias falsas e o artifício para atrair leitores é criar chamadas de 
impacto e o texto não conter nenhum embasamento lógico (linhas 21 a 23). 
(D) A quarta instrução é fazer buscas por sites de checagens livres (linhas 29 e 30). 
 
09 A palavra grifada é preposição em 
(A) A disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news, tem colocado a vida de pessoas 
inocentes em risco, pela rapidez com que estas veiculações tomam as mídias sociais e por criarem 
uma verdade que não existe (linhas 1 a 3). 
(B) Ainda sobre o caso, a Polícia Judiciária Civil informou que não há nenhum registro de criança 
desaparecida na região metropolitana, junto ao Núcleo de Pessoas Desaparecidas, da Delegacia 
Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) (linhas 14 a 17). 
(C) O primeiro deles é ler com atenção a notícia e não focar o título, pois segundo os técnicos, há 
sites voltados só para criar notícias falsas e o artifício para atrair leitores é criar chamadas de 
impacto e o texto não conter nenhum embasamento lógico (linhas 21 a 23). 
(D) O cidadão precisa ter a consciência de que uma pessoa inocente ser envolvida em uma história 
falsa poderá acarretar em danos sociais, morais, psicológicos e até mesmo à vida (linhas 39 a 41). 
 
10 Uma regra de regência foi desobedecida em 
(A) Nas últimas semanas, o estado de Mato Grosso foi alvo de algumas fake news, que colocaram 
as forças de segurança em alerta (linhas 7 e 8). 
(B) Diante dos fatos que envolvem notícias falsas, a Coordenadoria de Infraestrutura Estratégica 
da Sesp apontou alguns cuidados a serem tomados pelos usuários da rede mundial de internet 
(linhas 18 a 20). 
(C) Há vários disponíveis no mercado, a exemplo de boatos.org, aos fatos, projeto comprova, 
dentre outros (linhas 30 e 31). 
(D) O cidadão precisa ter a consciência de que uma pessoa inocente ser envolvida em uma história 
falsa poderá acarretar em danos sociais, morais, psicológicos e até mesmo à vida (linhas 39 a 41). 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11 Suponha que uma pessoa tenha um boleto de R$ 1.350,00 que, ao ser pago após o 
vencimento, é acrescido de juros e multa. Os juros são calculados sobre o total do boleto, em 
regime de juros simples, a uma taxa de 1,2% ao dia, e a multa é definida por um valor fixo de R$ 
2,70. Se este boleto for pago com 10 dias de atraso, o novo valor será de 
(A) R$ 1.357,70. 
(B) R$ 1.358,90. 
(C) R$ 1.510,50. 
(D) R$ 1.514,70. 
 

RASCUNHO 
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12 O Boletim de Urna de uma seção eleitoral informou que, dos 360 eleitores aptos votar, 306 
compareceram à votação, entre os quais 12 anularam ou votaram em branco. Com base nessas 
informações, é possível afirmar que o percentual de eleitores ausentes é igual a 
(A) 10%. 
(B) 15%. 
(C) 20%. 
(D) 25%. 
 
13 Em um grupo de 22 pessoas, sabe-se que 14 delas gostam de abacate e 12 gostam de maçã. 
Com base nessas informações, é possível afirmar que 
(A) todas as pessoas gostam de apenas uma fruta. 
(B) há pessoas que não gostam de ambas as frutas. 
(C) todas as pessoas gostam das duas frutas. 
(D) há pessoas gostam de ambas as frutas. 
 
14 No quadro a seguir, apresenta-se o número de alunos que solicitaram transferência de uma 
escola, no período de 2015 a 2022. 

ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nº DE ALUNOS 
TRANSFERIDOS 

06 14 18 19 23 20 25 40 

      Com base nessas informações, conclui-se que 
(A) o número de transferências em 2017 é o triplo da quantidade de transferências em 2015. 
(B) o número de transferências em 2019 é 50% menor em relação ao ano de 2022.  
(C) 2016 foi o ano com o menor número de transferências no período de 2015 a 2018. 
(D) o número de transferências manteve-se constante de 2019 a 2022. 
 
15 A evolução do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil de 1995 a 2020 é apresentada no gráfico 
a seguir. 

 
Fonte: https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-minimiza-queda-do-pib-e-um-dos-paises-que-menos-caiu-no-mundo/ 

 

Com base nas informações apresentadas no gráfico, é possível afirmar que o PIB do Brasil 
(A) não ultrapassou 4% no período de 1995 a 2002. 
(B) atingiu patamares negativos em três anos no período de 2016 a 2020. 
(C) atingiu o maior valor no período de 2004 a 2011. 
(D) não superou a marca de 1,5% no período de 2016 a 2020.  

https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-minimiza-queda-do-pib-e-um-dos-paises-que-menos-caiu-no-mundo/
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

16 O artigo 41 da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, define o ato pelo qual o servidor 
passa a ter exercício em outro órgão da Administração Municipal, no âmbito do mesmo quadro de 
pessoal, como 
(A) Remoção. 
(B) Transferência. 
(C) Cedência. 
(D) Cessão. 
 

17 O Estatuto dos Servidores do Município de Parauapebas em seu artigo 26 estabelece que, ao 
entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por um período de 
(A) 24 (vinte e quatro) meses. 
(B) 36 (trinta e seis) meses. 
(C) 12 (doze) meses. 
(D) 18 (dezoito) meses. 
 

18 A Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, determina no seu artigo 26 que durante o 
estágio probatório a aptidão e a capacidade do servidor serão avaliadas para o desempenho do 
cargo, sendo observados, além de outros fatores, a 
(A) isenção. 
(B) criatividade. 
(C) comunicabilidade. 
(D) produtividade. 
 

19 O artigo 35 da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, define Readaptação como o(a) 
(A) retorno do servidor concursado estável ao cargo anteriormente ocupado. 
(B) retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, 
declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 
(C) elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela a que pertence, na mesma 
carreira, desde que comprovada, mediante avaliação prévia, sua capacidade para exercício das 
atribuições da classe correspondente. 
(D) investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. 
 
20 O Estatuto dos Servidores do Município de Parauapebas, no seu artigo 182, veda a acumulação 
remunerada de cargos públicos, exceto 
(A) dois cargos de técnico pedagógico; um cargo de fiscal com outro científico; dois cargos 
privativos da área da saúde. 
(B) um cargo de técnico com outro de advogado; dois cargos de enfermeiro; dois cargos privativos 
de contador. 
(C) dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; dois cargos 
privativos de médico. 
(D) um cargo de médico com outro de pesquisador; dois cargos de advogado; dois cargos 
privativos de gerência. 
 
21 De acordo com o artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Parauapebas, a Câmara Municipal 
só poderá funcionar com a presença mínima de 
(A) 1/3 (um terço) dos seus membros. 
(B) 30% (trinta por cento) dos seus membros. 
(C) 2/3 (dois terços) dos seus membros. 
(D) 50% (cinquenta por cento) dos seus membros. 
  



7 

22 No artigo 108 da Lei Orgânica do Município de Parauapebas reza que ele atuará para que a 
ordem econômica e social seja fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados, entre outros, o princípio do(a) 
(A) estímulo ao mercado e o desenvolvimento econômico. 
(B) função privada da propriedade. 
(C) redução das desigualdades sociais. 
(D) exploração comercial do meio ambiente. 
 

23 De acordo com a Lei Orgânica do Município de Parauapebas, em seu artigo 115, o instrumento 
básico da política urbana é o(a) 
(A) Regulamento Urbano promulgado pela Secretaria Municipal de Urbanismo. 
(B) Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal. 
(C) Regimento Urbano deferido pelo Gabinete do Prefeito. 
(D) Instrução Normativa de Desenvolvimento emitida pela Secretaria de Obras. 
 

24 O artigo 119 da Lei Orgânica de Parauapebas determina que o município, nos limites de sua 
competência, estabeleça uma política agrícola, que vise à assistência aos trabalhadores rurais e 
às suas organizações, fixada a partir de planos plurianuais de desenvolvimento, e que contemple, 
entre outras ações, 
(A) restrição ao desenvolvimento da agroindústria. 
(B) programas de eletrificação, telefonia e irrigação. 
(C) descarte sistemático de todo e qualquer resíduo orgânico. 
(D) ampliação do uso de agrotóxicos para proteção da agricultura. 
 

25 Tendo em vista agregar a Casa da Cultura, o Centro de Convenções e o Museu Municipal, que 
deverão abrigar documentos e objetos importantes para a preservação da memória de 
Parauapebas, a Lei Orgânica, em seu artigo 146, prescreve a criação do(a) 
(A) Centro Cultural Municipal. 
(B) Instituto Municipal de Cultura. 
(C) Fundo Municipal de Apoio à Cultura. 
(D) Fundação Cultural de Parauapebas. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

26 Com relação à licença GPL (licença pública geral), considere verdadeira (V) ou falsa (F) cada 
uma das afirmativas a seguir. 

I. A licença GPL utiliza os princípios do direito autoral para proteger o software livre e 
assegurar que ninguém possa torná-lo proprietário.   
II. A licença GPL assegura as quatro liberdades para o software livre, ou seja, o uso para 
qualquer fim, o estudo de seus códigos, a sua melhoria e a sua redistribuição. 
III. Dentro da licença GPL existe o conceito de copyright, que garante apenas ao proprietário 
do software livre o direito de acessar o seu código-fonte. 

A sequência correta é  
(A) I – F, II – V, III – V.  
(B) I – V, II – F, III – V.  
(C) I – V, II – V, III – F. 
(D) I – F, II – F, III – F. 
 

27 A assistente virtual de produtividade pessoal do sistema operacional Windows 10 é chamada 
de 
(A) Alexa. 
(B) Cortana. 
(C) Siri. 
(D) Bixby.  
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28 A funcionalidade oferecida pelo serviço de webmail Gmail que permite definir uma data de 
validade para as mensagens enviadas é chamada de 
(A) modo confidencial. 
(B) assinatura. 
(C) citação. 
(D) Cco. 
 
29 Com relação aos conceitos de armazenamento em nuvem, é correto afirmar que 
(A) o modelo de implementação multi-cloud utiliza uma combinação de nuvens, que pode ser 
apenas nuvens públicas, para melhorar a redundância, reduzir os custos e aumentar o 
desempenho. 
(B) o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft é o iCloud, que oferece produtos como 
o Hotmail e versões on-line do pacote de escritório Office. 
(C) a característica da computação em nuvem associada à ampliação ou redução dos recursos 
de acordo com a demanda é chamada de interoperabilidade. 
(D) o modelo de implementação híbrido permite que uma nuvem privada tenha seus recursos 
ampliados a partir de uma reserva de recursos em uma nuvem pública. 
 
30 No Microsoft Word 365, versão desktop em Português (Brasil) para Windows, uma  função que 
cria textos de acordo com o tamanho desejado pelo usuário é a 
(A) ABS. 
(B) MOD. 
(C) RAND. 
(D) ROUND. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TEC EM SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

31 A NR – 1, que trata das disposições gerais e do gerenciamento de riscos ocupacionais, tem 
como objetivo estabelecer diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e 
as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST. Julgue as seguintes 
afirmativas. 

I - As NR são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos da 
administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário 
e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
II - A observância das NR não desobriga as organizações do cumprimento de outras 
disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou 
regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios, bem como daquelas oriundas de 
convenções e acordos coletivos de trabalho. 
III – Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares 
sobre segurança e saúde no trabalho. 

Pode-se afirmar que estão corretas as afirmativas 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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32 A NR 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que 
objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos 
processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção. Sobre o 
item que trata sobre Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção – PCMAT, é correto afirmar que 
(A) são obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 
(vinte) trabalhadores ou mais, contemplando-se os aspectos desta NR e outros dispositivos 
complementares de segurança. 
(B) o PCMAT não precisa ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do 
Ministério do Trabalho e Emprego – TEM. 
(C) a ABPA (Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes) foi criada somente em 1941, 
impulsionada pelo setor privado. 
(D) o PCMAT pode ser elaborado por qualquer profissional da empresa. 
 
33 O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é considerado como dispositivo de segurança a 
ser utilizado pelo trabalhador contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. 
Desta forma, um EPI para proteção da cabeça é o/a 
(A) protetor auditivo tipo concha. 
(B) mosquetão. 
(C) balaclava. 
(D) protetor facial. 
 
34 Toda organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndios em conformidade com 
a legislação estadual e, quando aplicável, de forma complementar com as normas técnicas 
oficiais. De acordo com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, é 
correto afirmar que a 
(A) altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a 
parte inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10 m do piso acabado, quando os extintores 
forem instalados em paredes ou divisórias. 
(B) saída de emergência deve ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho, para 
não permitir a entrada de pessoas, mas somente a saída. 
(C) iluminação de emergência de aclaramento é iluminação de sinalização com símbolos e/ou 
letras que indicam a rota de saída em caso de emergência. 
(D) sinalização básica de proibição visa alertar para áreas e materiais com potencial de risco de 
incêndio. 
 
35 Acidente de trabalho ocorre quando um empregado sofre algum tipo de lesão, temporária ou 
permanente, durante seu trabalho ou em decorrência dele. Em caso de acidente no ambiente de 
trabalho, são necessários cuidados na realização de atendimento de forma organizada. A primeira 
etapa básica na prestação de primeiros socorros é 
(A) manter contato com o serviço de emergência. 
(B) verificar o pulso do acidentado. 
(C) avaliar o local do acidente. 
(D) verificar a respiração do acidentado. 
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36 Quanto ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), julgue as afirmativas a 
seguir. 

I - O PPRA não é mais válido e não pode ser mantido em substituição ao Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR) desde 03/01/2022.  
II - Não é permitido esperar o vencimento do PPRA para só então passar as informações 
para o PGR.  
III - O PGR substitui o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou o 
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). São documentos com as mesmas finalidades e 
regulamentações. 
IV - Cada etapa do PPRA pode ser aproveitada para os processos do Gerenciamento de 
Riscos Ocupacionais (GRO) e constituir o PGR. Os agentes físicos, químicos e biológicos e 
as medidas de prevenção do PPRA devem migrar para o PGR. 

Pode-se afirmar que estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e III. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, II e IV. 
(D) II e IV, apenas. 
 
37 No Brasil, em 2020, foram registrados 700 mil casos de acidentes do trabalho. A cada 3 horas 
e 40 minutos, morre um trabalhador devido a acidentes em serviço. Segundo a Norma 
Regulamentadora 9 (NR 9), que trata da avaliação e do controle das exposições ocupacionais a 
agentes de risco à saúde do trabalhador, seja pela sua natureza, intensidade ou concentração, 
estabelecem-se medidas de prevenção e controle de risco. A classificação dos riscos ambientais, 
de acordo com a NR9, inclui os componentes 
(A) químicos, ambientais e ergonômicos. 
(B) ergonômicos, biológicos e químicos. 
(C) psicológicos, mecânicos e ergonômicos. 
(D) físicos, químicos e biológicos. 
 
38 De acordo com as condições de trabalho e o tipo de atividades, os trabalhadores podem ficar 
expostos a riscos ocupacionais nos ambientes laborais. Considerando-se essa possibilidade, é 
correto afirmar que a(s) 
(A) avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 5 (cinco) anos. 
(B) gradação da severidade das lesões ou dos agravos à saúde deve levar em conta a magnitude 
da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. 
(C) medidas de prevenção devem ser corrigidas a cada 2 (dois) anos, pela CIPA, quando os dados 
obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia ou eficácias em seu desempenho. 
(D) organizações contratantes não devem fornecer às organizações contratadas informações 
sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão, pois essas informações podem impactar nas 
atividades das organizações contratadas. 
 
39 Sobre a competência, a composição e o funcionamento do SESMT - Serviços Especializados 
em Segurança e Medicina do Trabalho, é correto afirmar que 
(A) o Engenheiro de Segurança do Trabalho, o Nutricionista do Trabalho e o Enfermeiro do 
Trabalho devem dedicar, no mínimo, vinte horas (tempo parcial) ou quarenta horas (tempo 
integral) por semana, para as atividades do SESMT. 
(B) é permitido, aos profissionais da área de engenharia do SESMT, o exercício de atividades que 
não façam parte das atribuições previstas nas normas regulamentares, durante o horário de 
atuação neste serviço, para dedicação de tempo parcial. 
(C) o SESMT deverá ser constituído minimamente, dependendo da gradação do risco e do número 
de empregos, por Médico, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro de Segurança, Psicólogo do 
Trabalho, Assistente Social e Odontólogo do Trabalho. 
(D) deve ser considerada como preponderante aquela atividade com maior grau de risco em 
atividades econômicas distintas com o mesmo número de trabalhadores.  

https://www.metadados.com.br/blog/emissao-ppp-saiba-quando-fazer-e-quais-sao-suas-obrigacoes
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40 A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 
modo a tornar compatível, de forma permanente, o trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador.  Segundo a NR-5, a CIPA tem as seguintes atribuições:  

I - elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança 
e saúde no trabalho; 
II - acompanhar a implementação do plano de ação do Programa de Gerenciamento de 
Riscos - PGR; 
III - promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT, conforme programação definida pela CIPA. 

Pode-se afirmar que está(estão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) II, apenas.  
(B) III, apenas. 
(C) I e II. 
(D) I e III. 
 
41 Em 2019 foram registrados 39 mil trabalhadores com afastamento decorrente de adoecimento 
causado por LER/DORT (www.gov.br/fundacentro). Com relação aos riscos ergonômicos, a NR 9 
prevê o estabelecimento de parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente. É INCORRETO afirmar que 
(A) transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado 
inteiramente por um só trabalhador, compreendendo somente a deposição da carga.  
(B) o registro eletrônico de pausas deve ser disponibilizado impresso para a fiscalização do 
trabalho no curso da inspeção, sempre que exigido. 
(C) deve ser observada a concessão de 01 pausa de descanso contínua de 10 (dez) minutos para 
tempos de trabalho efetivo de teleatendimento/telemarketing de até 04 (quatro) horas diárias. 
(D) as condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 
 
42 Em relação à Norma Regulamentadora NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos, NÃO se aplicam 
(A) máquinas para fabricação de calçados e afins. 
(B) máquinas e implementos para uso agrícola e florestal. 
(C) equipamentos de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura. 
(D) ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis (semiestacionárias), operadas 
eletricamente. 
 
43 A NR 24 estabelece condições mínimas de higiene e de conforto nos locais de trabalho, através 
de um conjunto de regras para promoção do bem-estar do trabalhador. Sobre essas regras, é 
correto afirmar que 
(A) os estabelecimentos construídos a partir de 24/09/2019 devem possuir mictórios na proporção 
de uma unidade para cada 10 (dez) trabalhadores ou fração, até 100 (cem) trabalhadores, e de 
uma unidade para cada 40 (quarenta) trabalhadores ou fração, no que excede. 
(B) os vestiários devem ter assentos em material lavável e impermeável em número compatível 
com o de trabalhadores. 
(C) os compartimentos destinados aos chuveiros masculinos devem ser coletivos e mantidos em 
condição de conservação, limpeza e higiene. 
(D) deve ser atendida a proporção mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 30 
(trinta) trabalhadores ou fração, separadas por sexo. 
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44 Os riscos de acidente em trabalho em altura existem em várias atividades e tarefas. Em virtude 
desse cenário, a NR – 35 determinou diretriz para segurança do empregado. Sobre a NR - 35, é 
correto afirmar que 
(A) cabe aos trabalhadores assegurar a realização da Análise de Risco – AR. 
(B) considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e 
aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas. 
(C) o empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores para a realização 
de trabalho em altura. 
(D) cabe ao trabalhador interromper suas atividades, exercendo o direito de recusa, sempre que 
constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras 
pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as 
medidas cabíveis. 
 
45 Sobre a NR – 07, O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO é parte 
integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde de seus 
empregados. Sobre os exames médicos periódicos, é correto afirmar que 
(A) devem ser realizados antes que o empregado assuma suas atividades, após homologação do 
contrato de trabalho. 
(B) devem ser realizados a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável, 
para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para 
portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos. 
(C) só serão aplicados nos ambientes que já apresentaram empregados doentes, pois exame 
admissional e demissional são suficientes para avaliar a saúde do trabalhador. 
(D) é o médico responsável que definirá o período para a realização do exame periódico, sempre 
que o empregado apresentar algum sintoma de doença. 
 
46 O período de Pandemia do Covid-19 evidenciou a importância do uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) nos diversos ambientes de trabalho, como medida eficaz de proteção à 
saúde dos trabalhadores. Analise as afirmativas abaixo sobre as recomendações dos 
equipamentos de proteção e segurança do trabalho nas empresas brasileiras.  

I -  O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá 
ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido 
pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 
II - Compete à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA e aos trabalhadores 
usuários selecionar o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade, conforme 
determinação da agência reguladora. 
III - Quanto ao EPI, cabe ao empregado adquirir e substituir imediatamente, quando 
danificado ou extraviado, observada a capacidade financeira do empregado. 

Pode-se afirmar que está(estão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II. 
(D) I e III. 

 
47 A perda auditiva induzida por ruído relacionada ao trabalho é uma diminuição gradual da 
acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora. De 
acordo com as normas referentes à insalubridade e periculosidade e aos indivíduos que não 
estejam adequadamente protegidos, o limite máximo de exposição aos níveis de ruído é de 
(A) 60 dB(A). 
(B) 80 dB(A). 
(C) 115 dB(A). 
(D) 120 dB(A). 
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48 O prazo determinado para realização de uma nova eleição, antes do término do mandato da 
CIPA, quando houver esta Comissão, é de  
(A) 15 dias. 
(B) 30 dias.  
(C) 45 dias.  
(D) 60 dias. 
 
49 De acordo a NR – 18, é INCORRETO afirmar que 
(A) são obrigatórias a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, 
contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. 
(B) o fornecimento de água potável deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao 
bebedouro ou ao dispositivo equivalente, não haja deslocamento superior a 100 m (cem metros) 
no plano horizontal e 15 m (quinze metros) no plano vertical. 
(C) as escavações com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) 
devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por 
profissional legalmente habilitado. 
(D) a proteção, quando constituída de anteparos rígidos com fechamento total do vão, deve ter 
altura mínima de 0,8 m (oitenta centímetros). 
 
50 Para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, quando 
identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-1, a organização 
deve adotar medidas de prevenção, de modo que a exposição ocupacional ao calor não cause 
efeitos adversos à saúde do trabalhador. Nesse contexto a organização NÃO DEVE orientar os 
trabalhadores especialmente quanto a(à) 
(A) fatores que influenciam os riscos relacionados à exposição ao calor. 
(B) medidas de prevenção relacionadas à exposição ao calor, de acordo com a avalição de risco 
da atividade. 
(C) necessidade, primeiramente, de comunicar o companheiro de trabalho, pois irá explicar para 
ao superior hierárquico ou ao médico a ocorrência de sinais e sintomas relacionados ao calor. 
(D) informações sobre o ambiente de trabalho e suas características. 


