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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Viva a dona Maria 
 

Pesquisas confirmam que a mulher é  
melhor ao volante que o homem. 

 

Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, dispu-
tar espaço com uma mulher no trânsito, pense duas vezes antes 
de soltar aquela frase machista: “Vai pra casa, dona Maria!”. A 
quantidade de pesquisas que atestam a superioridade feminina 
ao volante é impressionante. Pelo menos no que diz respeito à 
capacidade de evitar acidentes. O mais recente desses levanta-
mentos, feito por uma firma paulista especializada em vistoria 
de automóveis acidentados, mostra que as mulheres causam 
apenas 25% das ocorrências. E, em geral, as batidas são peque-
nas. Essas duas razões estão fazendo com que elas sejam 
contempladas com descontos maiores na hora de fazer o seguro 
do carro. A mesma pesquisa traça um perfil do motorista ideal: 
mulher, com mais de 35 anos, casada e mãe de filhos pequenos.  

De acordo com um estudo feito pelo professor de estatís-
tica David Duarte Lima, da Universidade de Brasília, a proporção 
de mortes em decorrência de acidentes de trânsito é de quatro 
homens para uma mulher. Cerca de 80% das ocorrências graves 
são causadas por imprudência. Incluem-se aqui aquelas práticas 
execráveis como dirigir embriagado, abusar da velocidade e 
andar colado ao veículo da frente. “Esse é o comportamento 
típico de homens que começam a dirigir”, afirma o psicólogo 
Salomão Rabinovich, diretor do Centro de Psicologia Aplicada ao 
Trânsito, Cepat, de São Paulo. Para a maioria dos marmanjos, o 
carro é uma continuidade de seu próprio ser, uma forma de 
afirmar a virilidade. Por isso mesmo, as campanhas publicitárias 
enfatizam tanto o papel do automóvel como um instrumento 
de sedução. Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais 
desejáveis. As mulheres, por seu turno, costumam ter apenas 
uma visão utilitária do automóvel. Isso não impede, no entanto, 
que elas também extravasem suas neuroses ao volante. “Em 
geral, as mulheres são muito fominhas quando estão na dire-
ção”, admite a piloto de corridas Valéria Zoppello.  

Os especialistas são unânimes em afirmar que elas pode-
riam evitar os pequenos acidentes se treinassem um aspecto no 
qual apresentam grande deficiência – o reflexo. E se prestassem 
mais atenção aos trajetos. Muitos dos acidentes envolvendo 
mulheres acontecem porque as motoristas tentam virar à direita 
ou à esquerda repentinamente, sem dar chance ao carro de trás 
de frear a tempo. Além disso, elas estão abusando do telefone 
celular enquanto dirigem – o que é uma infração prevista no 
Código Nacional de Trânsito. Conhecer as características gerais de 
homens e mulheres ao volante só tem sentido se um estiver 
disposto a copiar o que o outro tem de melhor. Do contrário, a 
discussão cairá no vazio sexista. O piloto Luiz Carreira Junior, 
colega de competições de Valéria Zoppello, é quem dá a receita. 
“Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto as 
mulheres. E elas seriam melhores motoristas se fossem mais 
atentas ao que acontece à sua volta”, diz ele.  

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/101199/p_210.html. Em: 
20/04/2014. Adaptado.) 

Questão 01 
Sobre o título do texto “Viva a dona Maria” é possível de-
preender que: 
A) É sugerido a todas as mulheres que dirigem. 
B) Denota que há muitos acidentes no trânsito envolvendo 

mulheres. 
C) Enfatiza uma discussão sexista, ou seja, uma afirmação da 

virilidade. 
D) Anuncia que o carro é a continuidade do próprio “ser” das 

mulheres. 
E) Retrata que a proporção de mortes em decorrência de aci-

dentes no trânsito é maior entre as mulheres.  
 

Questão 02 
Considerando as informações textuais, assinale a afirma-
tiva correta. 
A) No trânsito, ao pisar fundo, as mulheres se sentem mais 

potentes, mais desejáveis. 
B) Diversas pesquisas confirmam que os homens são melhores 

ao volante que as mulheres. 
C) Geralmente, os homens demonstram um comportamento 

machista em relação às mulheres. 
D) A maioria das ocorrências graves no trânsito são causadas 

por uma grande deficiência – o reflexo. 
E) Normalmente, as mulheres dirigem embriagadas, abusam 

da velocidade e andam coladas ao veículo da frente. 

 
Questão 03 
No excerto “Vai pra casa, dona Maria!” (1º§), a vírgula tem 
como finalidade: 
A) Isolar o vocativo. 
B) Evidenciar uma imprecisão.  
C) Intercalar expressão explicativa. 
D) Suspender o pensamento do leitor. 
E) Enfatizar a opinião do autor da reportagem. 
 

Questão 04 
Assinale a afirmativa transcrita do texto que evidencia uma 
ação verbal habitual. 
A) “E, em geral, as batidas são pequenas.” (1º§) 
B) “E se prestassem mais atenção aos trajetos.” (3º§) 
C) “Do contrário, a discussão cairá no vazio sexista.” (3º§) 
D) “E elas seriam melhores motoristas se fossem mais atentas 

[...]” (3º§) 
E) “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes quanto 

as mulheres.” (3º§) 
 

Questão 05 
No trecho “Além disso, elas estão abusando do telefone celular 
enquanto dirigem – o que é uma infração prevista no Código 
Nacional de Trânsito.” (3º§), o travessão tem como propósito: 
A) Ressaltar uma indagação. 
B) Encerrar oração imperativa. 
C) Enfatizar um esclarecimento. 
D) Evidenciar uma possibilidade. 
E) Marcar uma pausa de longa duração. 
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Questão 06 
Considerando que pronomes são palavras que acompanham os 
substantivos, podendo substituí-los (direta ou indiretamente), 
retomá-los ou se referir a eles, assinale a expressão destacada 
que NÃO se trata de tal classe gramatical. 
A) “Ao pisar fundo, eles se sentem mais potentes, mais dese-

jáveis.” (2º§) 
B) “Para a maioria dos marmanjos, o carro é uma continui-

dade de seu próprio ser, [...]” (2º§) 
C) “Para a maioria dos marmanjos, o carro é uma continui-

dade de seu próprio ser, [...]” (2º§) 
D) “Na próxima vez que você, leitor do sexo masculino, dis-

putar espaço com uma mulher no trânsito, [...]” (1º§) 
E) “Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir 

embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao 
veículo da frente.” (2º§) 

 

Questão 07 
“Incluem-se aqui aquelas práticas execráveis como dirigir 
embriagado, abusar da velocidade e andar colado ao veí-
culo da frente.” (2º§) Considerando o contexto em que se 
encontra empregada, a expressão “execráveis” significa: 
A) Improváveis; duvidosas. 
B) Sórdidas; enxovalhadas. 
C) Dramáticas; comoventes. 
D) Inexplicáveis; inconcebíveis. 
E) Condenáveis; reprováveis. 
 

Questão 08 
No excerto “Muitos dos acidentes envolvendo mulheres 
acontecem porque as motoristas tentam virar à direita ou 
à esquerda repentinamente, sem dar chance ao carro de 
trás de frear a tempo.” (3º§), o sinal indicativo de crase foi 
adequadamente aplicado. Entretanto, a crase é facultativa 
em: 
A) A reunião refere-se à população irresponsável no trânsito. 
B) Todos chegaram à tempo para a reunião sobre legislação 

de trânsito. 
C) A redução de acidentes de trânsito está relacionada às ope-

rações da Lei Seca. 
D) Cresce, às escondidas, o número de acidentes por causa 

de imprudência no trânsito. 
E) Estatisticamente, os homens têm desobedecido conside-

ravelmente às leis de trânsito. 
 

Questão 09 
Considerando que o sujeito é o termo de uma frase que 
sofre uma determinada ação, assinale a afirmativa citada 
no texto que apresenta sujeito oculto. 
A) “E se prestassem mais atenção aos trajetos.”  
B) “Pesquisas confirmam que a mulher é melhor ao volante 

que o homem.” 
C) “Os homens teriam a ganhar se fossem tão prudentes 

quanto as mulheres.”  
D) “As mulheres, por seu turno, costumam ter apenas uma 

visão utilitária do automóvel.”  
E) “[...] a proporção de mortes em decorrência de acidentes 

de trânsito é de quatro homens para uma mulher.”  

 

Questão 10 
Considerando a adequação linguística, identifique a afir-
mativa que evidencia ERRO de concordância. 
A) Faz exatamente dois meses que não dirijo. 
B) Obedeceram-se aos severos regulamentos de trânsito. 
C) As aulas de legislação de trânsito começam quando batem 

oito horas. 
D) Existem, certamente, diversas multas devido à imprudência 

no trânsito. 
E) Especialistas temem que motoristas possam cometer excesso 

de infrações. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Questão 11 
Em um processo seletivo para desempenhar um cargo público 
foram inscritos 1.200 candidatos. Sabe-se que a quantidade de 
mulheres inscritas nesse concurso foi de 200 unidades a mais 
do que o número de homens e que, entre os homens, 85% 
apresenta idade inferior a 30 anos. Em relação às mulheres, 
constatou-se que 50% possuem idade inferior a 30 anos. Com 
base nessas informações, pode-se concluir que a porcentagem 
dos inscritos nesse processo seletivo com idade inferior a 30 
anos está compreendida entre: 
A) 50% e 55% 
B) 55% e 60% 
C) 60% e 65% 
D) 65% e 70% 
E) 70% e 100% 
 

Questão 12 
Marcelo é um atleta corredor que disputa maratonas e está 
treinando para alcançar uma performance suficiente para 
competir com chances de medalha. Durante os treinos, ele 
constatou que era capaz de percorrer 3.200 metros em 15 
minutos. Com base nessa situação, mantendo-se o mesmo 
ritmo dos treinos, qual será a distância percorrida por 
Marcelo em duas horas?  
A) 25,6 km 
B) 26,4 km 
C) 27,2 km 
D) 28,8 km 
E) 30,0 km 
 

Questão 13 
Patrícia decidiu matricular suas três filhas: Pâmela, Paola e 
Petrina em três esportes – natação, vôlei e ciclismo. Considere 
que cada uma das irmãs nasceu em um ano diferente e que: 
 A filha mais velha será matriculada no ciclismo; 
 Pâmela será matriculada no vôlei; e, 
 Petrina é mais nova do que Pâmela. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que: 
A) A filha do meio será matriculada na natação. 
B) Paola será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã do 

meio. 
C) Petrina será matriculada na natação e Paola é a irmã mais 

nova. 
D) Paola será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã mais 

nova. 
E) Petrina será matriculada no ciclismo e Pâmela é a irmã 

mais velha. 
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Questão 14 
Iniciado o ano de 2022, a prefeitura do Município Zeta aplicou 
um reajuste no salário de todos os servidores, que é composto 
por vencimento-base, auxílio-transporte, auxílio-alimentação 
e auxílio-saúde. Os reajustes foram os seguintes: 

 10% de aumento sobre o vencimento-base; 

 ampliação do auxílio-transporte em 1/5 de seu valor anterior; 

 15% de aumento no auxílio-saúde; e, 

 aumento de R$ 150,00 do auxílio-alimentação. 
Considere que José, servidor da Secretaria de Esportes, tenha um 
salário total de R$ 1.500,00 antes do reajuste de 2022, composto 
pelas parcelas: R$ 1.000,00 de vencimento-base; R$ 100,00 de 
auxílio-transporte; R$ 300,00 de auxílio-saúde; e, R$ 100,00 de 
auxílio-alimentação. Dessa forma, pode-se concluir que o salário 
total de José, composto por todas as parcelas mencionadas, terá 
um reajuste percentual que está compreendido entre: 
A) 11,0% e 15,0% 
B) 15,1% e 18,0% 
C) 18,1% e 20,0% 
D) 20,1% e 22,0% 
E) 22,1% e 25,0% 
 

Questão 15 
Considere as premissas a seguir como verdadeiras: 

 Se o Brasil venceu a copa do mundo, então houve come-
moração. 

 Não houve comemoração ou o carnaval foi cancelado. 

 O carnaval não foi cancelado. 
É possível inferir que a seguinte afirmativa também possui 
valor lógico verdadeiro: 
A) Houve comemoração ou o Brasil venceu a copa do mundo. 
B) O carnaval foi cancelado ou o Brasil venceu a copa do mundo. 
C) Se houve comemoração, então o Brasil venceu a copa do 

mundo. 
D) O Brasil não venceu a copa do mundo e o carnaval foi 

cancelado. 
E) O carnaval foi cancelado, o Brasil venceu a copa do mundo e 

houve comemoração. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO 
 
Questão 16 
Licitação é o processo por meio do qual a Administração Pública 
contrata obras, serviços, compras e alienações. Em igualdade 
de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos seguintes bens e serviços: 
A) Antiguidade da empresa. 
B) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
C) Produtos produzidos em regime de economia familiar.  
D) Produzidos ou prestados por empresas que empregam 

pessoas com invalidez. 
E) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

funções típicas da Administração. 

 
 

Questão 17 
A Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
A) O prazo de validade do concurso público será de até dois 

anos, podendo ser superior, desde que seja previsto no 
edital do concurso. 

B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
apenas aos brasileiros natos que preencham os requisitos 
estabelecidos em Lei.    

C) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de con-
vocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou 
de provas e títulos será convocado, desde que não exista 
novos concursados para assumir cargo ou emprego na 
carreira. 

D) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servi-
dores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão 
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais livres, destinam-se apenas às atri-
buições de direção, chefia e assessoramento. 

E) A investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de 
livre nomeação e exoneração. 

 

Questão 18 
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contri-
buinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios instituir impostos sobre: 
A) Templos de qualquer culto. 
B) Importação de medicamentos. 
C) Patrimônio, renda ou serviços dos particulares. 
D) Máquinas e veículos para produção de alimentos e agri-

cultura. 
E) Pessoas jurídicas de direito privado com faturamento 

anual inferior a R$ 250.000,00. 

 
Questão 19 
Sobre as circunstâncias de promoção na carreira do servidor 
público, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Mu-
nicípio de Jequié, assinale a afirmativa correta. 
A) Poderá ser promovido por merecimento o funcionário 

em estágio probatório. 
B) Poderá ser promovido o funcionário, mesmo que esteja 

no interstício de 365 dias de efetivo exercício na classe. 
C) O funcionário transferido para a carreira da mesma deno-

minação levará o merecimento apurado no cargo a que 
pertencia. 

D) A promoção obedecerá ao critério de antiguidade de classe 
e ao merecimento, podendo ser requerida a promoção pelo 
mesmo critério de forma reiterada. 

E) Caducará o direito de promoção do funcionário que vier 
a falecer sem que tenha sido decretada, no prazo legal, a 
promoção de que lhe cabia por antiguidade. 
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Questão 20 
O Município de Jequié, considerando a Lei Orgânica, na sua 
circunscrição territorial e dentro de sua competência cons-
titucional, assegurará a todos, dentro dos princípios da 
ordem econômica, fundamentada na valorização do traba-
lho e na livre iniciativa, existência digna, observados os 
seguintes princípios, EXCETO: 
A) Propriedade privada. 
B) Autonomia municipal. 
C) Busca do pleno emprego. 
D) Redução das desigualdades regionais e sociais.  
E) Tratamento favorecido para empresas brasileiras de capi-

tal estrangeiro de pequeno porte e microempresas. 
 

Questão 21 
O direito à saúde é assegurado a todos, sendo dever do Muni-
cípio de Jequié garantí-lo mediante políticas sociais, econômi-
cas e ambientais que visem à eliminação ou redução dos riscos 
de doenças e outros agravos à saúde e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção, recu-
peração e reabilitação da saúde, inclusive serviços médico-              
-hospitalares e internações gratuitas. Considerando o disposto 
na Lei Orgânica do Município de Jequié, no âmbito da saúde, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Município integra, com a União e o Estado, o Sistema 

Único de Saúde (SUS), cujas ações e serviços públicos, na 
sua circunscrição territorial, são por eles dirigidos. 

B) O Sistema Único de Saúde (SUS), no Município, será finan-
ciado com recursos do orçamento da seguridade social, da 
União, do Estado e do Município, dentre outras fontes.  

C) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete, além de outras 
atribuições nos termos da Lei, executar as ações de vigilân-
cia sanitária e epidemiológica, bem como a política preven-
tiva de saúde. 

D) Para atender às necessidades locais, poderá o Município 
de Jequié destinar recursos públicos para auxílios e sub-
venções a instituições privadas com fins lucrativos, de 
modo que estas atendam ao público em geral de forma 
gratuita. 

E) Será constituído o Conselho Municipal de Saúde, órgão 
deliberativo e fiscalizador, composto de representantes 
das entidades profissionais de saúde, prestadores de ser-
viços sindicais, associações comunitárias, gestores do sis-
tema de saúde e do Poder Legislativo Municipal. 

 
Questão 22 
De acordo com a Lei Orgânica, cabe à Câmara Municipal de 
Jequié, com a sanção do Prefeito, legislar sobre todas as maté-
rias de competência do Município, especialmente sobre: 
A) Elaborar e votar o seu Regimento Interno. 
B) Eleger sua Mesa e destituí-la na forma regimental.  
C) Organização e funcionamento da Guarda Municipal, fixação 

e alteração do seu efetivo. 
D) Resolver, definitivamente, sobre convênios, consórcios, ou 

acordos que acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio municipal. 

E) Dispor sobre sua organização, funcionamento, política, cria-
ção, transformação ou extinção de cargos, empregos e fun-
ções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Questão 23 
O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jequié 
dispõe que, durante o estágio probatório, apurar-se-ão os se-
guintes requisitos, EXCETO: 
A) Eficiência. 
B) Disciplina. 
C) Assiduidade.  
D) Idoneidade moral.  
E) Relações interpessoais. 
 

Questão 24 
Considerando os termos da Lei Municipal nº 1.552/2002, 
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura 
Municipal de Jequié, tal estrutura deverá ser composta por 
quantos órgãos colegiados? 
A) 07 
B) 08 
C) 09 
D) 10 
E) 11 
 

Questão 25 
Considerando a Estrutura Organizacional do Município de 
Jequié, qual é o órgão de assessoramento político-adminis-
trativo, cuja finalidade é prestar assistência direta ao Pre-
feito Municipal em suas atividades políticas, sociais, técni-
cas e administrativas? 
A) Procuradoria-Geral do Município.  
B) Secretaria Municipal de Governo.  
C) Controladoria-Geral do Município. 
D) Secretaria Municipal de Administração.  
E) Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 
 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 

Questão 26 
O dimensionamento da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) centralizada da organização prestadora de 
serviços a terceiros nos canteiros de obras ou frentes de traba-
lho deve considerar o número de empregados da organização 
distribuídos nos diferentes locais de trabalho onde presta ser-
viços, tendo como limite territorial, para o dimensionamento 
da CIPA Centralizada, o(a): 
A) Setor de trabalho. 
B) Unidade da Federação. 
C) Posto de trabalho do trabalhador. 
D) Município de instalação da empresa. 
E) Empresa e suas filiais em todos os locais. 
 

Questão 27 
“São usados em incêndios de classes B e C; são utilizados 
bicarbonato de sódio e um agente propulsor que fornece a 
pressão, que pode ser o gás carbônico ou o nitrogênio. Esses 
extintores são mais eficientes que o de gás carbônico e seme-
lhantes no aspecto aos extintores de água.” As informações se 
referem ao seguinte tipo de extintor: 
A) PQS. 
B) CO2. 
C) Água. 
D) Hidrante. 
E) Água pulverizada. 
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Questão 28 
De acordo com o normativo técnico, considera-se Equipa-
mento de Proteção Individual (EPI) todo dispositivo ou pro-
duto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 
saúde no trabalho. São considerados EPIs para proteção dos 
membros superiores, EXCETO: 
A) Luva. 
B) Manga. 
C) Dedeira. 
D) Vestimenta. 
E) Creme protetor. 
 

Questão 29 
De acordo com os conceitos da NR-07 – Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), “a câmara através da 
qual o trabalhador passa do ar livre para a câmara de trabalho 
em túneis pressurizados e vice-versa é um termo utilizado nos 
trabalhos em perfuração de túneis, também conhecidas como 
‘Shield’, em referência ao nome da marca do equipamento de 
perfuração de túneis, que tem acoplada uma câmara hiperbá-
rica para a compressão. É a câmara onde o trabalhador aguarda 
enquanto a pressão é aumentada no início da atividade laboral 
e a pressão é diminuída no final da atividade laboral”. Tal câ-
mara denomina-se: 
A) Campânula. 
B) Eclusa de pessoal. 
C) Atividades críticas. 
D) Túnel pressurizado. 
E) Câmara de superfície. 
 

Questão 30 
A NR-09 estabelece os requisitos 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 (disposições gerais), e subsidiá-lo quanto às 
medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. Nesta NR, as 
medidas de prevenção podem ser preventivas e corretivas. Con-
siderando o exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Disponibilizar água fresca potável (ou outro líquido de 

reposição adequado) e incentivar a sua ingestão. 
II. Programar os trabalhos mais pesados (acima de 414 W), 

preferencialmente nos períodos com condições térmicas 
mais amenas, desde que nesses períodos não ocorram 
riscos adicionais. 

III. Adequar os processos, as rotinas ou as operações de trabalho. 
IV. Alternar operações que gerem exposições a níveis mais 

elevados de calor com outras que não apresentem expo-
sições ou impliquem exposições a menores níveis, resul-
tando na redução da exposição. 

V. Disponibilizar acesso a locais, inclusive naturais, termica-
mente mais amenos, que possibilitem pausas espontâ-
neas, permitindo a recuperação térmica nas atividades 
realizadas em locais abertos e distantes de quaisquer 
edificações ou estruturas naturais ou artificiais.  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) IV e V. 
D) I, II e III. 
E) III, IV e V. 

Questão 31 
Conforme as normas do Ministério do Trabalho, “constituem-        
-se em um conjunto de funções de recepção, descarga, carrega-
mento, arrumação, conservação etc., realizadas em espaço 
destinado para o fluxo e deposição de chapas de rochas orna-
mentais, com o objetivo de controle e proteção dos materiais”. 
Tal informação trata-se de: 
A) Fueiro. 
B) Palitos. 
C) Ventosa. 
D) Procedimento. 
E) Armazenamento. 

 
Questão 32 
Observe a tirinha a seguir: 
 

 
(Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/51/c7/aa/51c7aa 

73974d37e4ada1d64f9adc696a.jpg. Acesso em: 08/05/2022.) 
 

De acordo com a norma regulamentadora de ergonomia, as 
empresas devem estabelecer as diretrizes e os requisitos que 
permitam a adaptação das condições de trabalho às caracte-
rísticas psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a propor-
cionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no 
trabalho. Para fins de elaboração de programas preventivos, 
devem ser considerados os seguintes aspectos da organização 
do trabalho, EXCETO: 
A) Monitoramento de desempenho. 
B) Períodos para adaptação ao trabalho. 
C) Pressões aumentadas de tempo em horários de maior 

demanda. 
D) Compatibilização de metas com as condições de trabalho, 

sem o tempo ofertado, pois o trabalhador deve trabalhar 
por metas e não por tempo. 

E) Repercussões sobre a saúde dos trabalhadores decorrentes 
de todo e qualquer sistema de avaliação para efeito de re-
muneração e vantagens de qualquer espécie. 

 

Questão 33 
A disposição física e o número de checkouts em atividade 
(abertos) e de operadores devem ser compatíveis com o 
fluxo de clientes, de modo a adequar o ritmo de trabalho 
às características psicofisiológicas de cada operador, por 
meio da adoção de, pelo menos, um dos seguintes itens, 
cuja escolha fica a critério da organização, EXCETO:  
A) Pausas durante a jornada de trabalho. 
B) Filas múltiplas por grupos de checkouts. 
C) Pessoas para apoio ou substituição, quando necessário. 
D) Rodízio entre os operadores de checkouts com caracte-

rísticas diferentes. 
E) Checkouts especiais (idosos, gestantes, deficientes, clientes 

com pequenas quantidades de mercadorias). 
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Questão 34 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

O conceito da imagem estabelece normas de segurança e meca-
nismos de fiscalização sobre a construção; o cultivo; a produção; 
a manipulação; o transporte; a transferência; a importação; a 
exportação; o armazenamento; a pesquisa; a comercialização; o 
consumo; a liberação no meio ambiente; e, o descarte de Orga-
nismos Geneticamente Modificados (OGM) e seus derivados, 
tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área, a 
proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal bem como 
a observância do princípio da precaução para a proteção do 
meio ambiente. Considerando o exposto, é correto afirmar que 
se trata do símbolo de: 
A) Biossegurança. 
B) Radioatividade. 
C) Segurança privada. 
D) Comércio e serviço. 
E) Produção industrial. 
 

Questão 35 
Conforme as condições sanitárias e de conforto nos locais 
de trabalho, as empresas devem obedecer à norma regula-
mentadora do Ministério do Trabalho acerca do tema. Con-
siderando as condições sanitárias e de conforto aplicáveis 
a trabalhadores em transporte público rodoviário coletivo 
urbano de passageiros em atividade externa, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Os locais para refeição deverão ser protegidos contra in-

tempéries, estar em boas condições e atender a todos os 
trabalhadores. 

B) A água potável deve ser disponibilizada nos pontos inicial 
ou final e nos terminais por bebedouro ou equipamento 
similar que permita o enchimento de recipientes indivi-
duais ou o consumo no local, sendo proibido o uso de copos 
coletivos. 

C) Para efeito de dimensionamento das instalações sanitárias e 
do local para refeição, deverá ser considerado o número 
máximo existente de trabalhadores presentes ao mesmo 
tempo no referido ponto inicial ou final, de acordo com a 
programação horária oficial das linhas de ônibus. 

D) As trocas de recipientes estarão sob a responsabilidade 
da empresa permissionária ou concessionária, cujas re-
composições se darão numa frequência que leve em 
consideração as condições climáticas e o número de tra-
balhadores, de tal modo que haja sempre suprimento de 
água a qualquer momento da jornada de trabalho. 

E) Nos casos de linhas de transporte público coletivo de 
passageiros por ônibus que não possuem nenhum dos 
pontos iniciais e finais em edifício terminal, deverão ser 
garantidos pelo empregador, próximos a pelo menos um 
dos referidos pontos, instalações sanitárias, local para 
refeição e hidratação, em distância não superior a 100 m 
de deslocamento a pé. 

Questão 36 
Para avaliar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), é necessário que os auditores tenham conhecimentos 
sobre higiene ocupacional, principalmente na identificação 
dos riscos ambientais e interpretação de laudos quantitativos. 
São considerados tópicos a serem abordados pela auditoria 
em um PPRA: 
I. Monitoramento ambiental: desenvolvimento dos levan-

tamentos quantitativos. 
II. Dados: registro de dados e eficácia destes registros, bem 

como sua disponibilidade em termos de acesso. 
III. Cronograma: identificação do cumprimento do planeja-

mento e, em caso negativo, determinação dos fatores 
impeditivos. 

IV. Normas regulamentadoras: interação do PPRA com outros 
programas nas demais NRs. 

V. Administração: envolvimento em fase de planejamento 
(virtual) da administração nas atividades do PPRA no que 
concerne ao cumprimento da política de segurança da 
empresa, às necessidades do PPRA e à estratégia para 
sua implantação. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) II e V, apenas. 
C) I, IV e V, apenas. 
D) II, III e V, apenas. 
E) I, II, III e IV, apenas. 

 

Questão 37 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Conforme as diretrizes básicas para a implementação de medi-
das de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde, bem como daqueles que exercem ativida-
des de promoção e assistência à saúde em geral, entende-se 
por serviços de saúde qualquer edificação destinada à presta-
ção de assistência à saúde da população, bem como todas as 
ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e en-
sino em saúde em qualquer nível de complexidade. Consi-
derando a imagem, bem como o respectivo normativo téc-
nico e seus conceitos, é correto afirmar que se trata do 
seguinte símbolo: 
A) Toxina. 
B) Teratogenicidade. 
C) Radiação ionizante. 
D) Serviço de radioterapia. 
E) Serviço de medicina nuclear. 
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Questão 38 
Conforme a sinalização de segurança nas empresas, devem ser 
adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais 
de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos exis-
tentes. A rotulagem preventiva do produto químico classifi-
cado como perigoso à segurança e à saúde dos trabalhadores 
deve utilizar procedimentos definidos pelo Sistema Global-
mente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos 
Químicos (GHS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A 
rotulagem preventiva é um conjunto de elementos com infor-
mações escritas, impressas ou gráficas, relativas a um produto 
químico, que deve ser afixada, impressa ou anexada à embala-
gem que contém o produto. A rotulagem preventiva deve 
conter os seguintes elementos, EXCETO: 
A) Frases de perigo. 
B) Frases de precaução. 
C) Pictogramas de perigo. 
D) Palavra de aviso prévio. 
E) Identificação e composição do produto químico. 
 

Questão 39 

A fiscalização do cumprimento das disposições legais e/ou 
regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador será 
efetuada obedecendo à legislação vigente. Aos processos 
resultantes da ação fiscalizadora é facultado anexar quaisquer 
documentos, tanto de pormenorização de fatos circunstanci-
ais quanto comprobatórios, podendo o agente, no exercício 
das funções de inspeção do trabalho, usar de todos os meios, 
inclusive audiovisuais, necessários à comprovação da infração. 
Considerando o exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. O agente da inspeção do trabalho, com base em critérios 

técnicos, poderá notificar os empregadores concedendo 
prazos para a correção das irregularidades encontradas. 

II. O prazo para cumprimento dos itens notificados deverá 
ser limitado a, no máximo, noventa dias. 

III. A empresa poderá recorrer ou solicitar prorrogação de 
prazo de cada item notificado até, no máximo, cinco dias 
a contar da data de emissão da notificação. 

IV. Os agentes da inspeção do trabalho poderão, ainda, lavrar 
auto de infração pelo descumprimento dos preceitos legais 
e/ou regulamentares sobre segurança e saúde do traba-
lhador, à vista de laudo técnico emitido por técnico de segu-
rança do trabalho, devidamente habilitado. 

V. A concessão de prazos para recursos superiores a cento e 
vinte dias fica condicionada à prévia negociação entre o 
notificado e o sindicato representante da categoria dos 
empregados com a presença da autoridade regional com-
petente. 

É correto o que se afirma apenas em 
A) I. 
B) I e II. 
C) I e V. 
D) III e IV. 
E) I, II e III. 
 
 
 

 

Questão 40 
O choque elétrico é a passagem de uma corrente elétrica através 
do corpo utilizando-o como um condutor. Essa passagem de 
corrente pode não causar nenhuma consequência mais grave 
além de um susto; porém, também pode causar queimaduras, 
fibrilação cardíaca ou até mesmo a morte. Em casos de primeiros 
socorros com choque elétrico ao trabalhador, recomenda-se: 
A) Pisar no chão seco, sempre usando botas de borracha. 
B) Desligar, caso necessário, o interruptor ou chave elétrica. 
C) Puxar a vítima pela cabeça sem tocar-lhe a pele, usando 

material não condutor. 
D) Dependendo do contato, não é necessário interromper o 

contato da vítima com a corrente elétrica. 
E) Afastar o fio ou condutor elétrico com um material não 

condutor bem seco, pedaço de pau, cabo de vassoura ou 
pano grosso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda 
que terapêuticos) e similares, etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e 40 (quarenta) 
questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, Médio e Médio Técnico, e 1 (um) texto dissertativo-argu-
mentativo para os cargos de Nível Superior. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para os cargos de Nível Superior e; 3 (três) horas para os demais cargos. Este período 
abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos 
(Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva somente para os cargos de Nível Superior) devidamente 
assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso 
Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições 
contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




