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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
1. De acordo com a NR-1, Disposições Gerais, cabe a 

quem elaborar ordens de serviço sobre segurança e 
medicina do trabalho, dando ciência aos 
empregados? 

 
 

A) Ao empregador. 
B) À CIPA. 
C) À DRT. 
D) Ao sindicato. 
E) À DTM. 

 
 

2. De acordo com a NR-1, a delegacia regional do 
Trabalho, nos limites de sua jurisdição, é competente 
para executar a CANPAT.  
 
O significado de CANPAT é: 

  
A) Campanha Nacional de Prevenção de Atentados. 
B) Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes 

do Trabalho. 
C) Companhia Nacional de Prevenção de Acidentes. 
D) Campanha Nacional de Prevenção de Tratados. 
E) Companhia Natural de Tratados. 

 
 
3. De acordo com a NR-6, a sigla EPI significa: 

 
A) Equipamento de Prevenção de Incêndio. 
B) Equipe de Prevenção de Incêndio. 
C) Equipamento de Proteção Individual. 
D) Equipamento de Proteção de Incêndio. 
E) Equipe de Postos de Incêndio. 

 
 
4. De acordo do com a NR-1, as empresas que tenham 

empregados regidos pela CLT, devem observar as 
normas de segurança e medicina do trabalho.  
 
A sigla CLT significa: 

 
A) Consolidação das Leis do Trabalho. 
B) Consolidação das Leis do Tratado. 
C) Conselho legal do trabalho. 
D) Conselho legal dos tratados. 
E) Consolidação das lides relativas ao tratado. 

 
 
5. De acordo com a NR-6 - EPI, os capacetes para a 

proteção da cabeça podem ser: 
 

A) Somente Classe A e Classe B. 
B) Somente Classe A e Classe C. 
C) Somente classe A. 
D) Somente classe C. 
E) Classe A, Classe B e Classe C. 

 
 
6. De acordo com a NR-6, todo equipamento de 

proteção individual deverá ter o seu CA. O significado 
de CA é: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Certificado de Aptidão. 
B) Cancelamento de Ação. 
C) Conferência de Ação. 
D) Certificado de Aprovação. 
E) Certificado de Alternância. 

 
 

7. O equipamento de proteção individual para proteção 
da cabeça contra choques elétricos é o capacete: 
 
A) Classe B. 
B) Classe A. 
C) Classe C. 
D) Classe D. 
E) Classe E. 

 
 

8. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis 
e bem visíveis: 
 
I. O nome comercial da empresa fabricante. 
II. O lote de fabricação. 
III. O número do Certificado de Aprovação. 
IV. O nome do importador no caso de EPI importado. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Somente a afirmativa III está correta. 
C) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
D) Somente a afirmativa IV está correta. 
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 
 

9. Cabe ao empregado com relação ao EPI: 
 
I. Usar apenas para a finalidade a que se destina. 
II. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
III. Comunicar ao empregador qualquer alteração 

que o torne impróprio para o uso. 
IV. Cumprir as determinações do empregador sobre 

o uso adequado. 
V. Responsabilizar-se pela imediata substituição 

quando danificado ou extraviado por sua conta. 
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Assinale a única alternativa INCORRETA: 
 

A) Alternativa IV. 
B) Alternativa III. 
C) Alternativa V. 
D) Alternativa II. 
E) Alternativa I. 

 
 

10. Nas empresas desobrigadas de constituir CIPA, cabe 
a quem, mediante orientação de profissional 
tecnicamente habilitado, recomendar o EPI adequado 
à proteção do trabalhador? 
 
A) Ao designado. 
B) Ao empregador. 
C) Ao sindicato. 
D) À associação.  
E) Ao vendedor. 

 
 

11. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, nas 
seguintes circunstâncias: 
 
I. Sempre. 
II. Para atender às situações de emergência. 
III. Enquanto as medidas de proteção coletiva 

estiverem sendo implantadas. 
IV. Sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes de trabalho ou de doenças 
profissionais e do trabalho. 

 
Assinale a(s) alternativa(s) INCORRETA: 

 
A) Apenas a alternativa I. 
B) Apenas a alternativa II. 
C) Apenas a alternativa III. 
D) Apenas a alternativa IV. 
E) Apenas as alternativas II e IV. 

 
 

12. De acordo com a NR-6, Cabe ao SESMT ou à CIPA 
indicar o EPI adequado à proteção do trabalhador. A 
sigla CIPA significa: 
 
A) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
B) Comissão Interna de Proteção de Ações. 
C) Comissão Interna de Proteção de áreas. 
D) Comissão Interna de Proteção de Atentados. 
E) Comissão Interna de Partículas de Aço. 

 
 
 
 
 
 

13. De acordo com a NR-6, entende-se como 
Equipamento Conjugado de Proteção Individual: 

 
A) Todo aquele que seja simples e individualizado, 

que o fabricante tenha associado contra um risco 
que possa ocorrer e que seja suscetível de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

B) Todo aquele que seja simples e individualizado, 
que possa ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho. 

C) Todo aquele composto por vários dispositivos os 
quais sejam suscetíveis de ameaçar a segurança 
e a saúde no trabalho. 

D) Todo aquele composto por vários dispositivos, 
que possa ameaçar simultaneamente a 
segurança e a saúde no trabalho. 

E) Todo aquele composto por vários dispositivos, 
que o fabricante tenha associado contra um ou 
mais riscos que possam ocorrer simultaneamente 
e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança 
e a saúde no trabalho. 
 
 

14. De acordo com a NR-17 - Ergonomia, a quem cabe 
avaliar a adaptação das condições de trabalho às 
características dos trabalhadores? 
 
A) Ao empregado. 
B) Ao contador. 
C) Ao empregador. 
D) Ao chefe de oficina. 
E) Ao chefe da contabilidade. 

 
 

15. Toda a atividade realizada de maneira contínua ou 
que inclua, mesmo de forma descontínua, o 
transporte manual de cargas é designada de: 

 
A) Transporte manual regular de cargas. 
B) Transporte manual irregular de cargas. 
C) Transporte manual normal de cargas. 
D) Transporte manual anormal de cargas. 
E) Transporte manual descontínuo de cargas. 

 
 

16. De acordo com a NR-17, trabalhador jovem designa 
todo trabalhador com idade: 
 
A) Inferior a 18 anos. 
B) Inferior a 16 anos e superior a 14 anos. 
C) Inferior a 16 anos. 
D) Inferior a 14 anos. 
E) Inferior a 18 anos e superior a 14 anos. 
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17. De acordo com a NR-17, quando mulheres e 
trabalhadores jovens forem designados para o 
transporte manual de cargas, o peso máximo dessas 
cargas deverá ser nitidamente: 
 
A) Inferior àquele admitido para os homens, para 

não comprometer a sua saúde ou sua segurança. 
B) Igual àquele admitido para os homens, para não 

comprometer a sua saúde ou sua segurança. 
C) Superior àquele admitido para os homens, para 

não comprometer a sua saúde ou sua segurança. 
D) Inferior àquele admitido para os idosos 

aposentados, para não comprometer a sua saúde 
ou sua segurança. 

E) Igual àquele admitido para os idosos 
aposentados, para não comprometer a sua saúde 
ou sua segurança. 
 
 

18. De acordo com a NR-17, com relação à iluminação 
geral, podemos afirmar que ela deve ser: 
 
A) Uniformemente distribuída e pontual. 
B) Uniformemente distribuída e difusa. 
C) Linearmente distribuída e difusa. 
D) Variavelmente distribuída e pontual. 
E) Distribuída de qualquer forma. 

 
 

19. Os parâmetros previstos na NR-17, com relação aos 
níveis de ruído nos ambientes de trabalho, devem ser 
medidos e determinados: 
 
A) Distantes da zona auditiva do trabalhador. 
B) Próximos à cintura do trabalhador. 
C) Próximos à perna do trabalhador. 
D) Próximos à porta de acesso desse ambientes. 
E) Próximos à zona auditiva do trabalhador. 

 
 

20. Na NR-17 – Ergonomia, a unidade de pressão sonora 
utilizada para medir o conforto do ser humano quanto 
a ruído é o: 
 
A) Decibel. 
B) Lux. 
C) Watt. 
D) Pascal. 
E) Metro por segundo. 

  
  
  
  
  
  

  
LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

 
 

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO 
 

 O Shopping Popular conta com o armazém da 
família, o qual funciona de segunda a sexta-feira, das 9 
às 19 horas, e aos sábados das 9 às 14 horas, além de 
abrigar uma área de hortifrutigranjeiros com 20 (vinte) 
bancas. 
 O local possui um estacionamento destinado aos 
clientes do Shopping com 138 vagas, o qual funciona no 
horário do Shopping Popular, que é das 9 às 21 horas. 

(Fonte: 

www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/equipamentos/index.php?pagina=shoppingp

opular. Acesso 03/03/2010). 

 
21. Pelo texto, entende-se que o Armazém da Família:  
  

A) O horário é igual em todos os dias da semana, 
inclusive nos sábados. 

B) O horário só é diferente aos domingos. 
C) Possui horário diferente entre os sábados e os 

outros dias da semana.  
D) Só funciona durante o dia. 
E) Só funciona no período da noite.  

 
 
22. Lendo o texto, pode-se entender que o Armazém da 

Família do Shopping Popular funciona: 
 

A) Todos os dias da semana, menos aos domingos. 
B) Todos os dias da semana, menos aos sábados. 
C) Somente aos sábados. 
D) Somente de segunda à sexta-feira. 
E) Somente à noite. 

 
 
23. O Shopping Popular abriga uma área de 

hortifrutigranjeiros.  
 

Isso quer dizer que lá se pode comprar: 
 
A) Somente verduras e legumes. 
B) Somente frutas. 
C) Somente produtos de hortas. 
D) Somente produtos das granjas.  
E) Verduras, frutas, ovos, por exemplo. 

 
 
24. No texto, a palavra abrigar  significa: 
 

A) Conter. 
B) Construir. 
C) Alugar. 
D) Comprar. 
E) Vender. 
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25. No texto, duas palavras possuem sentido 
semelhante. São elas: 

 
A) Shopping  e armazém . 
B) Possui  e funciona . 
C) Bancas  e vagas . 
D) Conta  e abriga . 
E) Família  e clientes . 

 
 
26. A palavra estacionamento  começa com a letra e, 

que é uma vogal. 
 

Marque a palavra que começa por vogal : 
 

A) Shopping. 
B) Família. 
C) Área. 
D) Vaga. 
E) Rua. 

 
 
27. No texto, a palavra hortifrutigranjeiro  começa 

corretamente com a letra h. 
 

 Marque a palavra em que se deve colocar a letra h no 
espaço em branco. 

 
A) __ oje, eu vou ao Armazém da Família. 
B) __ amanhã, eu não irei. 
C) Aos domingos, eu vou à __igreja. 
D) A minha casa fica fora da zona __urbana. 
E) O Shopping Popular se encontra em uma grande 

__área da cidade. 
 
 
28. Observe no texto as duas palavras juntas: 

 
 estacionamento destinado . 
 

Essas duas palavras estão concordando 
(combinando) corretamente entre si. 

 
Assinale a opção em que se deve colocar no espaço 
em branco a palavra destinados , para que ela 
concorde (combine) com a outra palavra: 
 
A) Vagas ______________________. 
B) Armazém ____________________. 
C) Shopping ____________________. 
D) Estacionamento ______________. 
E) Locais _______________________. 

  
 
29. Observe no texto a frase: 

 
“O local  possui  um estacionamento.” 
 
Se mudarmos para o plural (que significa mais de um), 
a frase CORRETA ficará sendo: 

A) Os locais possuem um estacionamento. 
B) O local possui dois estacionamentos. 
C) Eu possuo muitos estacionamentos. 
D) O local não possui estacionamento algum. 
E) O gerente dos locais não possui vagas no 

estacionamento. 
 

 
30. Veja:  

 
• A palavra carro  dá a ideia de apenas um.  
• Se a palavra fosse carros  daria a ideia de mais 

de um.  
 

Portanto: 
 
• A palavra carro  está no singular  
• A palavra carros  se encontra no plural. 

 
 Marque a alternativa em que as duas palavras estão 

no plural : 
 

A) Armazém – local. 
B) Ruas – avenida. 
C) Hortifrutigranjeiros – vagas.   
D) Operário – trabalhadores.  
E) Praça - jardim.  

 
 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
  

31. Uma coleção de 10 livros, com 200 páginas mais 
capa e contracapa cada um, é disposta da esquerda 
para a direita em uma prateleira, em ordem 
crescente, do primeiro até o décimo. Quantas folhas 
de papel (considerando capa e contracapa contam 
uma folha cada) há entre a décima primeira página 
do primeiro livro e a antepenúltima página do décimo 
livro? 

 
A) 824 
B) 1.616 
C) 808 
D) 1624 
E) 1648 

 
 
32. Seja a figura geométrica plana a seguir, em que 

todos os ângulos são retos: 
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É CORRETO afirmar que: 
 

A) Se a = 2 e b = 3, o perímetro corresponde a 22. 
B) Se a = 1 e b = 3, o perímetro corresponde a 15. 
C) Se a = 2 e b = 3, o perímetro corresponde a 12. 
D) Se a = 1 e b = 3, o perímetro corresponde a 18. 
E) Se a = 1 e b = 3, o perímetro corresponde a 14. 

 
 
33. O resto da divisão de 94537 por 233 é igual a: 

 
A) 405 
B) 0,738 
C) 405,738 
D) 172 
E) Não é possível fazer este cálculo sem uma 

calculadora. 
 
 
34. Itamar é dono da Mar Oficina de Barcos e tem dois 

funcionários: Josmar e Mirosmar. Na última semana, 
Itamar consertou 3 barcos, Josmar consertou 4 e 
Mirosmar consertou 5. Deste total, 2 barcos foram 
consertados em conjunto por Josmar e Mirosmar. 
Qual o número total de barcos consertados na oficina 
na última semana? 
 
A) 10 barcos. 
B) 12 barcos. 
C) 8 barcos. 
D) 6 barcos. 
E) 14 barcos. 

 
 
 
35. No ano de 2005, a empresa WXYZ faturou R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). Daquele ano em 
diante, houve um aumento no faturamento da ordem 
de 10% sobre o ano imediatamente anterior.  
 
É CORRETO afirmar que, em relação ao ano de 
2005, no ano de 2009 o faturamento foi: 
 
A) Cerca de R$ 610.000,00 superior. 
B) 46,41% maior. 
C) 50% maior. 
D) R$ 331.0000 superior. 
E) 40% maior. 

 
 
36. Dois compadres jogam uma partida de Bocha e três 

bolas já foram lançadas. No início de um jogo de 
bocha é lançada na “cancha” uma bola pequena, e os 
jogadores devem lançar as bolas maiores de modo 
que elas parem mais próximas da bola pequena do 
que as bolas lançadas pelo adversário. Uma das 
bolas lançadas está a 1 metro e meio de distância da 
bola pequena; outra está a 0,7 metro da bola 
pequena; e a terceira está a 30 centímetros da bola 
pequena. A primeira distância mais a terceira menos 
a segunda é igual a: 

A) 1,2 m. 
B) 2 metros. 
C) 1,9 m. 
D) 1,1 m. 
E) 2 metros e meio. 

 
 

37. O resultado da expressão 
3
1

2
1

2
3

8
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2
×


















+
+

 

corresponde a: 
 
A) 1,333 
B) 1 
C) 0,75 
D) 1,25 
E) 2,625 

 
 
38. José e sua esposa Josefina vendem pastéis na feira. 

Seu filho Zezinho, muito estudioso, construiu um 
gráfico que mostra a quantidade de pastéis vendidos 
e o lucro que a família tem com o negócio. 
 

 
Observando o gráfico, pode-se concluir que: 

 
 

A) Se José vender 40 pastéis, lucrará mais de R$ 
15,00. 

B) Se José vender 20 pastéis, seu lucro será de R$ 
6,00. 

C) José ganha R$ 2,00 em cada cinco pastéis 
vendidos. 

D) José ganha R$ 1,00 em cada três pastéis 
vendidos. 

E) Se José vender 70 pastéis, lucrará R$ 25,00. 
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39. Carlos foi ao posto de combustíveis abastecer seu 
veículo, gastando 60% do dinheiro que tinha.  
20% do valor não gasto, Carlos deu à sua filha e 
dividiu os R$ 48,00 restantes com sua esposa. O 
valor que Carlos gastou no posto de combustíveis foi 
igual a: 
 
A) R$ 117,00 
B) R$ 86,40 
C) R$ 90,00 
D) R$ 195,00 
E) R$ 150,00 

 
 
40. Para se deslocar entre as cidades X e Y existem as 

seguintes opções: três empresas de ônibus, duas 
cooperativas de táxis, uma operadora de viagens 
ferroviárias e duas companhias aéreas. 
Considerando que não se pretende contratar a ida e 
a volta com o mesmo fornecedor, de quantas 
maneiras diferentes a viagem pode ser feita? 
 
A) 12 
B) 56 
C) 24 
D) 28 
E) 64 

 


