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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO  

LAGOA DA PRATA / MINAS GERAIS
Edital n°. 01 /2015

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Código: 301

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 – Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2 – Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno APENAS para marcar o 
Gabarito.
3 – Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

4 – ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, mantendo 
as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“A moda sai de moda, o estilo jamais.” Coco Chanel

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5 – Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:

• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, 
questões não assinaladas ou questões rasuradas. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas da PROVA OBJETIVA não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 
decorrida 1(uma) hora do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas 
às suas respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios [...] Os candidatos não 
poderão utilizar, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou lápis-borracha ou outro material distinto.
Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, 
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens 
de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico [...] assim como não será permitido o uso de óculos escuros, 
boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie 
de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim 
como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Será 
vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial 
de licença para o respectivo porte. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que tratar com falta de urbanidade os 
examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três 
últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a 
Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico 
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 15 de fevereiro de 2016.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,  
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de  
4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de 
Língua Portuguesa,10 (dez) questões de Atualidades e 20 (vinte) questões de 
Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou  
recursos posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 1 a 10.

O que é falso e o que é verdade nas mensagens de 
Whatsapp sobre Zika

Nas últimas semanas, mensagens escritas e 
em áudio nas redes sociais – especialmente no 
WhatsApp – têm criado alarme na população ao 
narrar cenários catastróficos sobre o surto de zika 
vírus e sua relação com a epidemia de microcefalia 
no país.
Até o dia 5 de dezembro, o Ministério da Saúde registrou 
1.761 casos de microcefalia, uma má-formação que 
prejudica o desenvolvimento do cérebro do bebê, em 14 
Estados. Já foi confirmada a relação entre a explosão 
dos casos e a proliferação do zika vírus, transmitido pelo 
mosquito Aedes aegypti.
Dizendo ter informações “de fonte segura”, os autores 
das mensagens falam em um suposto aumento de 
casos de complicações neurológicas graves, atingindo 
especialmente crianças até os sete anos e idosos, que 
não poderiam ser revelados, a pedido das autoridades.
O Ministério da Saúde, a Fiocruz e especialistas 
consultados pela BBC Brasil explicam o que é falso, 
o que é verdadeiro e o que ainda não está totalmente 
confirmado entre as afirmações dessas mensagens.
Falso: Crianças de 1 a 7 anos e idosos estão 
apresentando ‘sequelas neurológicas graves’ após 
zika
Segundo as autoridades de saúde, a informação não é 
verdadeira simplesmente porque pessoas de qualquer 
idade podem ter casos mais graves após serem 
infectados por diversos vírus e bactérias.
“O vírus da zika e outros, como varicela, herpes vírus, 
enterovírus e até dengue, podem causar outros danos 
neurológicos – encefalites, cerebelites e neurites 
(inflamações no sistema nervoso) –, mas no cenário 
atual não está havendo aumento desses casos. Isso 
acontece talvez em 1% dos casos totais e geralmente 
em pacientes com baixa imunidade”, diz a neuropediatra 
Maria Durce Carvalho, que acompanha casos de 
microcefalia e outras infecções no Hospital Oswaldo 
Cruz, em Recife.
[...]
O Ministério da Saúde, por sua vez, diz que “entre 
pessoas infectadas pelo vírus da zika, cerca de 80% 
não desenvolvem sintomas, sejam adultos ou crianças. 
Dentre essas pessoas, apenas uma pequena parcela 
pode vir a desenvolver algum tipo de complicação, que 
deverá ser avaliada pelos médicos, uma vez que o zika é 
uma doença nova e suas complicações ainda não foram 
descritas”.
Não há confirmação: Há aumento expressivo de 
casos de síndromes neurológicas associadas à zika
Ao menos seis Estados do Nordeste registraram, 
em 2015, aumento no número de casos registrados 
de Síndrome de Guillain-Barré, uma rara doença 
neurológica autoimune que pode ser provocada por 
diversos vírus e bactérias, incluindo o zika vírus, a 
dengue e a chikungunya.

A doença, que tem tratamento, provoca paralisia 
muscular e, em casos graves, pode paralisar os músculos 
do pulmão e impedir a respiração.

Mas essa síndrome passou a ser registrada com mais 
frequência depois que foi confirmado que o zika vírus 
poderia causá-la. Normalmente, os serviços de saúde 
não são obrigados a notificar ocorrências da doença 
para as secretarias estaduais.

Por causa disso, o Ministério da Saúde diz não ter 
registros da síndrome no país. Já alguns Estados têm 
dados sobre a ocorrência da doença em 2015, mas não 
em anos anteriores. Isso torna mais difícil saber se o 
aumento dos casos é realmente fora do que ocorreria 
normalmente após o surto de um vírus como o zika.

[...]

Não há confirmação: Zika pode ser transmitida por 
fluidos corporais (sêmen, leite materno, etc.)
Alguns trabalhos científicos internacionais identificaram 
a presença do vírus da zika no sêmen e no leite materno, 
mas os cientistas ainda pesquisam se a doença 
realmente pode ser transmitida por eles. Até o momento, 
a única forma confirmada de transmissão do vírus é pelo 
mosquito.

“A transmissão sexual seria possível, porque já 
há publicação e relato de pessoas com quem isso 
aconteceu. Mas é uma situação única, porque a pessoa 
tem que estar infectada, doente e ter relação exatamente 
nessa época. Não seria uma forma principal de infecção, 
mas é importante se prevenir”, diz o microbiólogo Davis 
Ferreira.

[...]

Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, ainda 
não existem provas suficientes de que o vírus possa ser 
transmitido pelo leite materno para que se recomende 
interromper a amamentação. Além da nutrição do bebê, 
o leite materno é importante para protegê-lo de doenças.

Além disso, os especialistas esclarecem que, ainda 
que infectado pelo vírus, o bebê recém-nascido não 
desenvolveria microcefalia, porque seu cérebro já está 
praticamente formado.

Verdade: Pode haver mais de 2 mil casos de 
microcefalia até o fim do ano
O Brasil já tem 1.761 casos notificados de microcefalia 
até o dia 5 de dezembro. O número de notificações tem 
crescido em cerca de 500 por semana até o momento, 
mas nem todas são de bebês recém-nascidos. Alguns 
deles tiveram a suspeita de microcefalia notificada algum 
tempo depois do nascimento.
Diante deste cenário, segundo o Ministério da Saúde, é 
razoável supor que até o final do mês de dezembro haja 
cerca de 2 mil notificações.
No entanto, é preciso lembrar que nem todos os casos 
notificados são confirmados – às vezes o bebê nasce 
pequeno como um todo e, em outros casos, pode não 
ter lesões no cérebro que caracterizam os casos de 
microcefalia.
Em Pernambuco, onde há 804 notificações, 251 casos 
foram confirmados e 16 foram descartados até agora, 
segundo o boletim divulgado na quarta-feira pela 
Secretaria de Saúde.
Por isso, apesar do número alto de notificações, existe 
a possibilidade de que o número de casos confirmados 
seja menor.
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Verdade: A melhor proteção contra a zika é combater 
o mosquito Aedes aegypti
Até o momento, não há vacina contra o zika vírus no 
mundo. E o processo de desenvolvimento e aprovação 
de uma pode levar até 10 anos, segundo o Ministério da 
Saúde.
Além disso, atualmente é difícil até mesmo diagnosticar 
a doença e diferenciá-la com certeza da dengue e da 
febre chikungunya.
Portanto, a melhor forma de se prevenir continua sendo 
evitar o contato com o mosquito Aedes aegypti, que 
transmite todas elas.
Além de evitar manter água parada em reservatórios 
sem tampa ou em utensílios domésticos, é essencial 
usar repelente tanto em adultos quanto em crianças 
após os seis meses de idade.
Para gestantes e recém-nascidos, recomenda-se 
também usar roupas longas, que deixem menos partes 
do corpo expostas.
Algumas mensagens no WhatsApp recomendam o uso 
de repelentes caseiros, mas, segundo os médicos, não 
há comprovação de que eles são eficientes.
Nas farmácias, há repelentes à base de substâncias 
como DEET, EBAAP e Icaridina, em concentrações 
diferentes. Todos eles podem ser usados por gestantes 
e por crianças a partir dos 2 anos. Para as crianças, no 
entanto, é recomendado repelentes menos concentrados.
Os médicos recomendam passar o produto na pele e 
por cima das roupas, especialmente nos horários que os 
mosquitos mais atacam, à noite e no início da manhã.
*Colaborou Marina Wentzel, da Basileia (Suíça), para a BBC Brasil.

COSTA, Camila. O que é falso e o que é verdade nas 
mensagens de WhatsApp sobre zika. BBC Brasil.  

Disponível em: <http://zip.net/bvsw9P >.  
Acesso em: 11 dez. 2015. (Adaptação).

QUESTÃO 1

Ao relatar que “A transmissão sexual seria possível, 
porque já há publicação e relato de pessoas com quem 
isso aconteceu.”, o tempo e o modo em que se encontra 
o verbo “ser” indica: 

A) uma certeza.

B) uma ordem.

C) uma dúvida.

D) uma surpresa.

QUESTÃO 2

O principal objetivo do texto é:

A) alertar para a importância do combate ao 
mosquito Aedes aegypti.

B) informar sobre a gravidade das doenças 
decorrentes da infecção pelo zika vírus.

C) esclarecer algumas informações sobre a doença 
que têm circulado em meios virtuais.

D) divulgar medidas de combate ao mosquito 
transmissor da nova doença.

QUESTÃO 3

Com base na leitura do texto, analise as afirmativas a 
seguir.

I. As pessoas que contraem o zika vírus 
desenvolvem sintomas semelhantes aos da 
dengue.

II. Os indícios de que o zika vírus pode ser transmitido 
através de fluidos corporais são conclusivos.

III. O número de casos de microcefalia no Brasil 
ultrapassará os 2 mil.

Estão INCORRETAS as afirmativas:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 4

Releia o trecho a seguir.

“O vírus da zika e outros, como varicela, herpes vírus, 
enterovírus e até dengue, podem causar outros danos 
neurológicos – encefalites, cerebelites e neurites 
(inflamações no sistema nervoso) –, mas no cenário 
atual não está havendo aumento desses casos.”

A função dos travessões no trecho anterior é:

A) enumerar ações relacionadas ao período 
anterior.

B) marcar uma mudança no assunto desenvolvido.

C) esclarecer, com exemplos, o que foi dito 
anteriormente.

D) iniciar citação de um interlocutor diferente do que 
escreveu o texto.

QUESTÃO 5

Releia o trecho a seguir.

“Até o momento, não há vacina contra o zika vírus no 
mundo. E o processo de desenvolvimento e aprovação 
de uma pode levar até 10 anos, segundo o Ministério da 
Saúde.

Além disso, atualmente é difícil até mesmo diagnosticar 
a doença e diferenciá-la com certeza da dengue e da 
febre chikungunya.

Portanto, a melhor forma de se prevenir continua sendo 
evitar o contato com o mosquito Aedes aegypti, que 
transmite todas elas.”

A palavra “portanto” confere a esse período, em relação 
aos anteriores do trecho, uma ideia de: 

A) conclusão.

B) causa.

C) tempo.

D) exceção.
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QUESTÃO 6

Releia o trecho a seguir.

“Além disso, os especialistas esclarecem que, ainda 
que infectado pelo vírus, o bebê recém-nascido não 
desenvolveria microcefalia, porque seu cérebro já está 
praticamente formado.”

Sem prejuízo de seu sentido original, esse trecho pode 
ser reescrito da seguinte forma:

A) Apesar disso, os especialistas esclarecem que, 
ainda que infectado pelo vírus, o bebê recém-
nascido não desenvolveria microcefalia, porque 
seu cérebro já está praticamente formado.

B) Além disso, os especialistas esclarecem que, 
ainda que infectado pelo vírus, o bebê recém-
nascido não desenvolveria microcefalia, embora 
seu cérebro já esteja praticamente formado.

C) Outrossim, os especialistas esclarecem que, 
mesmo que infectado pelo vírus, o bebê recém-
nascido não desenvolveria microcefalia, pois 
seu cérebro já está praticamente formado.

D) Portanto, os especialistas esclarecem que, visto 
que infectado pelo vírus, o bebê recém-nascido 
não desenvolveria microcefalia, já que seu 
cérebro já está praticamente formado.

QUESTÃO 7

Considere os seguintes trechos:

I. “Não há confirmação: Há aumento expressivo de 
casos de síndromes neurológicas associadas à 
zika”

II. “No entanto, é preciso lembrar que nem todos os 
casos notificados são confirmados – às vezes 
o bebê nasce pequeno como um todo e, em 
outros casos, pode não ter lesões no cérebro que 
caracterizam os casos de microcefalia.”

III. “Nas farmácias, há repelentes à base de 
substâncias como DEET, EBAAP e Icaridina, em 
concentrações diferentes.”

IV. “Os médicos recomendam passar o produto na 
pele e por cima das roupas, especialmente nos 
horários que os mosquitos mais atacam, à noite e 
no início da manhã.”

Os trechos nos quais o uso do acento indicativo de crase 
é obrigatório, de acordo com a norma padrão, são:

A) I, II e III, apenas.

B) III e IV, apenas.

C) I e IV, apenas.

D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 8

Releia o trecho a seguir:

“A doença, que tem tratamento, provoca paralisia 
muscular e, em casos graves, pode paralisar os músculos 
do pulmão e impedir a respiração.”

Preservando o sentido original, esse trecho pode ser 
reescrito, de acordo com a norma padrão, da seguinte 
forma:

A) A doença, que tem tratamento, provoca paralisia 
muscular e pode paralisar os músculos do 
pulmão e impedir a respiração em casos graves.

B) A doença que tem tratamento, provoca paralisia 
muscular e em casos graves, pode paralisar os 
músculos do pulmão e impedir a respiração.

C) A doença, que tem tratamento provoca paralisia 
muscular e pode paralisar os músculos do 
pulmão e impedir a respiração, em casos graves.

D) A doença provoca paralisia muscular, que tem 
tratamento, e em casos graves pode paralisar os 
músculos do pulmão e impedir a respiração.

QUESTÃO 9

Releia o trecho a seguir.

“Isso torna mais difícil saber se o aumento dos casos 
é realmente fora do que ocorreria normalmente após o 
surto de um vírus como o zika.”

A palavra destacada no trecho pode ser substituída, com 
as devidas adequações de concordância, por:

A) aparecimento

B) epidemia

C) surgimento

D) ocorrência
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QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que indica a charge que não possui 
relação com o texto O que é falso e o que é verdade nas 
mensagens de Whatsapp sobre zika.

A) 

Disponível em: <http://zip.net/bksPNh>.  
Acesso em: 3 fev. 2016 (Adaptação).

B) 

Disponível em: <http://zip.net/bcsx70>.  
Acesso em: 16 dez. 2015 (Adaptação).

C) 

Disponível em: <http://zip.net/bcsx74>.  
Acesso em: 16 dez. 2015 (Adaptação).

D) 

Disponível em: <http://zip.net/bysyCj>.  
Acesso em: 16 dez. 2015 (Adaptação).

ATUALIDADES

QUESTÃO 11

Analise os requisitos necessários para celebrar contrato 
de emprego público no SAAE, assinalando com V os 
verdadeiros e com F os falsos. 

(   ) Ser brasileiro. 

(   ) Comprovar quitação com as obrigações eleitorais 
e militares, se do sexo masculino.

(   ) Ter completado 18 anos de idade. 

(   ) Comprovar fluência na língua inglesa. 
Assinale a sequência CORRETA.

A) V V F F

B) F F V F

C) F V V V

D) V V V F

QUESTÃO 12

O Plano de Empregos e Salários do Empregado Público 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 
da Prata – SAAE, regulado pela Lei Complementar  
Nº 22/1997 e suas alterações, estabelece a aprovação 
em concurso público como um dos requisitos para a 
celebração de contrato para o exercício de empregos 
permanentes. 

Com base nessa afirmação, assinale a alternativa 
CORRETA.   

A) O concurso público do SAAE tem validade por 
apenas um ano, sendo vedada sua prorrogação.

B) O concurso público do SAAE tem validade por 
até dois anos, sendo vedada sua prorrogação 
em qualquer hipótese.

C) O concurso público do SAAE tem validade por 
até dois anos, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período.

D) O concurso público do SAAE tem validade por 
até dois anos, podendo ser prorrogável uma 
única vez por até três anos. 

 QUESTÃO 13

Com relação ao regime disciplinar a que estão sujeitos 
os empregados do SAAE, é CORRETO afirmar:  

A) Os empregados têm direito a conduzir os 
veículos da empresa para fins particulares. 

B) O porte de armas é autorizado.

C) É vedada a condução de pessoas estranhas 
em veículos da empresa, a não ser que seja 
autorizada.

D) O empregado poderá fazer uso de bebida 
alcoólica no ambiente de trabalho, desde que em 
pequenas quantidades. 
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QUESTÃO 14

Fernando é empregado do SAAE e costuma levar para 
o serviço salgados e doces que sua esposa faz e os 
comercializa durante o horário de trabalho. 

Com base nessa afirmação, assinale a alternativa 
CORRETA.    

A) Fernando tem o direito de comercializar os 
salgados e doces, desde que não atrapalhe suas 
atividades e nem as de seus colegas.

B) Fernando não pode comercializar salgados e 
doces no horário de expediente, já que essa 
atividade é proibida pelo SAAE.

C) Não há previsão de sanção administrativa no 
caso de Fernando comercializar salgados e 
doces no horário de expediente da empresa.

D) Em hipótese alguma Fernando poderá 
comercializar salgados e doces, já que essa 
atividade é proibida aos empregados do SAAE.

QUESTÃO 15 

Sobre a carreira dos empregados do SAAE, assinale a 
alternativa CORRETA.

A) O sistema de carreira do SAAE visa, entre 
outros, valorizar o empregado no âmbito de suas 
atividades na empresa.

B) O desenvolvimento do empregado na carreira 
será por progressão e demissão.

C) A progressão do empregado na carreira se 
dará, obrigatoriamente, a cada interstício de 730 
(setecentos e trinta) dias.

D) A promoção do empregado se dará a cada dois 
anos.

QUESTÃO 16

Analise a seguintes afirmativas sobre o processo de 
promoção na carreira dos empregados do SAAE e 
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

(   ) A promoção na carreira não implica em melhoria 
de salário. 

(   ) Na hipótese de ter sofrido pena disciplinar 
nos últimos anos que antecedem a promoção,  
o empregado não poderá concorrer à mudança 
de classe. 

(   ) O período em que o empregado estiver exercendo 
cargo em comissão não poderá ser contado para 
fins de promoção na carreira.   

(   ) A promoção na carreira não depende da 
existência de vagas.

Assinale a sequência CORRETA.

A) V F V F

B) F V F F

C) F F V V

D) F F V F

QUESTÃO 17

Sobre a avaliação de desempenho estabelecida 
para os empregados do SAAE, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) A avaliação de desempenho tem periodicidade 
anual. 

B) O resultado da avaliação de desempenho é 
definitivo, não cabendo recurso ao empregado 
que dele discordar.

C) Um empregado indisciplinado perderá pontos 
em sua avaliação de desempenho.

D) O empregado deverá ter conhecimento dos 
fatores considerados para a sua avaliação de 
desempenho.

QUESTÃO 18

João tem 24 anos de idade e Maria tem 39. Ambos 
possuem o mesmo cargo e nível de escolaridade. Maria 
trabalha há oito anos na empresa e João há quatro. Em 
dezembro de 2014, João foi repreendido por escrito pela 
sua Chefia e Maria, em janeiro de 2015, foi punida com 
suspensão. Em janeiro de 2016, o SAAE deverá abrir um 
processo de promoção para duas vagas. 

Com base nessas informações, assinale a alternativa 
CORRETA.

A) Apenas João estará habilitado a participar do 
processo de promoção. 

B) Não há restrição à participação de Maria no 
processo de promoção.

C) Pelas regras da promoção, João e Maria não 
estão habilitados a participarem do processo de 
promoção.

D) João não poderá participar do processo porque 
recebeu uma advertência por escrito.

QUESTÃO 19

Sobre os salários e a remuneração dos empregados do 
SAAE, assinale a alternativa CORRETA. 

A) O empregado do quadro permanente do SAAE 
que for designado para cargo comissionado 
receberá cumulativamente os salários dos dois 
cargos.

B) O empregado do quadro permanente do SAAE 
que for designado para cargo comissionado 
receberá o salário do cargo em comissão, salvo 
a hipótese de optar pelo salário do cargo para o 
qual foi concursado. 

C) As vantagens a que fizerem jus os empregados do 
SAAE são calculadas com base na remuneração 
por eles recebidas.

D) A carga horária dos empregados designados 
para cargos comissionados no SAAE é de 
quarenta horas semanais. 
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QUESTÃO 20

Sobre o Plano de Emprego e Salários do Empregado 
Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa da Prata, analise as afirmativas abaixo e assinale 
com V as verdadeiras e com F as falsas.

(   ) O conceito mínimo a ser alcançado na avaliação 
de desempenho para que o empregado tenha 
direito a progressão na carreira é de 60 pontos. 

(   ) Nenhum empregado do SAAE poderá receber 
um salário menor do que o mínimo estipulado em 
lei. 

(   ) Para celebração de contrato de emprego público 
com o SAAE, deverá ser comprovado pelo 
candidato, entre outros, o bom estado de saúde 
física e mental.   

(   ) O empregado que sofrer advertência verbal não 
poderá participar do processo de promoção na 
carreira.   

Assinale a sequência CORRETA.

A) V F V F

B) F V F F

C) V V V F

D) F F V V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Considera-se trabalho em altura toda atividade 
executada acima de ______ m do nível inferior, em que 
haja risco de queda.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 
a lacuna.

A) 1,80

B) 2,00

C) 2,80

D) 3,00

QUESTÃO 22

A NR 24 determina que as empresas devem garantir, 
nos locais de trabalho, suprimento de água potável e 
fresca aos trabalhadores por hora/homem de trabalho, 
em quantidade superior a:

A) 250 mL.

B) 500 mL.

C) 750 mL.

D) 1.000 mL.

QUESTÃO 23

Nos equipamentos utilizados no processamento 
eletrônico de dados com terminais de vídeo, deve ser 
observado: 

A)  se as condições de mobilidade são suficientes 
para permitir o ajuste da tela do equipamento 
à iluminação do ambiente, protegendo-a contra 
reflexos, e para proporcionar corretos ângulos 
de visibilidade ao trabalhador.

B)  se o teclado está independente e se tem 
mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo 
de acordo com as tarefas a serem executadas.

C)  se a tela, o teclado e o suporte para documentos 
estão colocados de maneira que as distâncias 
olho-tela, olho-teclado e olho-documento tenham 
diferenças de 20 cm entre eles.

D)  se estão posicionados em superfícies de trabalho 
com altura ajustável.

QUESTÃO 24

A duração das jornadas de trabalho somente poderá 
prolongar-se além do limite previsto nos termos da 
lei em casos excepcionais, por motivo de força maior, 
necessidade imperiosa ou para a realização ou 
conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução 
possa acarretar prejuízo manifesto, conforme dispõe o 
artigo 61 da CLT, realizando a comunicação à autoridade 
competente, prevista no §1º do mesmo artigo, no prazo 
de dez dias.

Em caso de prorrogação do horário normal, será 
obrigatório um descanso mínimo de _________ minutos 
antes do início do período extraordinário do trabalho, de 
acordo com o artigo 384 da CLT.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 
a lacuna.

A)  10

B)  15

C)  30

D)  60

QUESTÃO 25

Em ambientes de trabalho a céu aberto, as fossas 
negras deverão estar, no mínimo, a _________ metros 
do poço, a __________ metros da casa, em lugar livre 
de enchentes, e à jusante do poço.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 
as lacunas.

A) 10 / 10

B) 10 / 15

C) 15 / 10

D) 15 / 15
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QUESTÃO 26

A CLT, na seção X – da movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais, art.182, dispõe que o Ministério 
do Trabalho estabelecerá normas sobre:

I. As precauções de segurança na movimentação 
de materiais nos locais de trabalho, os 
equipamentos a serem obrigatoriamente 
utilizados e as condições especiais a que estão 
sujeitas a operação e a manutenção desses 
equipamentos, inclusive exigências de pessoal 
habilitado.

II. As exigências similares relativas ao manuseio e 
à armazenagem de materiais, inclusive quanto 
às condições de segurança e higiene relativas 
aos recipientes e locais de armazenagem e os 
equipamentos de proteção individual.

III. A obrigatoriedade de indicação de carga máxima 
permitida nos equipamentos de transporte, dos 
avisos de proibição de fumar e de advertência 
quanto à natureza perigosa ou nociva à saúde 
das substâncias em movimentação ou em 
depósito, bem como das recomendações de 
primeiros socorros e de atendimento médico 
e símbolo de perigo, segundo padronização 
nacional, nos rótulos dos materiais ou substâncias 
armazenadas ou transportadas.

IV. Parágrafo Único. As disposições relativas ao 
transporte de materiais aplicam-se, também, no 
que couber, ao transporte de pessoas nos locais 
de trabalho.

Estão CORRETAS as normas: 

A) I, II e IV, apenas.

B) I, III e IV, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 27

São etapas do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais:

I. Antecipação e reconhecimentos dos riscos.

II. Estabelecimento de prioridades e metas de 
avaliação e controle.

III. Avaliação dos riscos e da exposição dos 
trabalhadores.

IV. Implantação de medidas de controle e avaliação 
de sua eficácia.

V. Monitoramento dos processos laborais.

VI. Registro e divulgação dos dados.

Estão CORRETAS as etapas: 

A) I, IV e V, apenas.

B) I, II, III, V e VI, apenas.

C) I, II, III, IV e VI, apenas.

D) II, III, IV, V e VI, apenas.

QUESTÃO 28

Leia o art. 3º da CLT.

“Art. 3º Aos Municípios, por intermédio de suas 
Secretarias de Saúde, caberá realizar as ações 
discriminadas, conforme a condição de gestão em que 
estejam habilitados.”

Na Gestão Plena do Sistema Municipal, o município 
assumirá, além das já previstas pela condição de Gestão 
Plena da Atenção Básica, as seguintes ações de saúde 
do trabalhador, EXCETO:

A) Emissão de laudos e relatórios circunstanciados 
sobre os agravos relacionados com o trabalho 
ou limitações (sequelas) deles resultantes, por 
meio de recursos próprios ou do apoio de outros 
serviços de referência.

B) Utilização dos dados gerados nas atividades 
de atenção à saúde do trabalhador, com vistas 
a subsidiar a programação e a avaliação das 
ações de saúde nesse campo e alimentar os 
bancos de dados de interesse nacional.

C) Realização sistemática de ações de vigilância 
nos ambientes e processos de trabalho, 
compreendendo o levantamento e a análise de 
informações, a inspeção sanitária nos locais 
de trabalho, a identificação e avaliação das 
situações de risco, a elaboração de relatórios, a 
aplicação de procedimentos administrativos e a 
investigação epidemiológica.

D) Instituição e manutenção de cadastro atualizado 
das empresas classificadas nas atividades 
econômicas desenvolvidas no município, com 
indicação dos fatores de risco que possam ser 
gerados para o contingente populacional direta 
ou indiretamente a eles expostos.

QUESTÃO 29

Sobre as atribuições da CIPA, assinale a alternativa 
INCORRETA.

A) Aplicar os conhecimentos de engenharia de 
segurança e de medicina do trabalho ao ambiente 
de trabalho e a todos os seus componentes, 
inclusive máquinas e equipamentos, de modo 
a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à 
saúde do trabalhador.

B) Elaborar plano de trabalho que possibilite a 
ação preventiva na solução de problemas de 
segurança e saúde no trabalho.

C) Participar da implementação e do controle 
da qualidade das medidas de prevenção 
necessárias, bem como da avaliação das 
prioridades de ação nos locais de trabalho.

D) Realizar, periodicamente, verificações nos 
ambientes e condições de trabalho visando 
a identificação de situações que venham a 
trazer riscos para a segurança e a saúde dos 
trabalhadores.
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QUESTÃO 30

De acordo com a relação da Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas – CNAE (versão 2.0), com 
correspondente Grau de Risco – GR para fins de 
dimensionamento do SESMT, o trabalho em captação, 
tratamento e distribuição de água é classificado como 
grau de risco:

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

QUESTÃO 31

A eliminação ou neutralização da insalubridade 
determinará a _______________ do pagamento do 
adicional respectivo.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 
a lacuna.

A) avaliação

B) continuação

C) indenização

D) cessação

QUESTÃO 32

O exame médico periódico para os trabalhadores que 
não estejam expostos a riscos ou situações de trabalho 
que impliquem no desencadeamento ou agravamento de 
doença ocupacional ou, ainda, para aqueles que sejam 
portadores de doenças crônicas, deve ser repetido de 
acordo com os intervalos mínimos de tempo:

A)  Anual, quando menores de dezoito anos e 
maiores de quarenta anos de idade, e a cada 
dois anos para os trabalhadores entre dezoito 
anos e quarenta anos de idade.

B)  Bienal, quando menores de dezoito anos e 
maiores de quarenta e cinco anos de idade, e 
a cada ano para os trabalhadores entre dezoito 
anos e quarenta anos de idade.

C)  Anual, quando menores de dezoito anos e 
maiores de quarenta e cinco anos de idade, e 
a cada dois anos para os trabalhadores entre 
dezoito anos e quarenta e cinco anos de idade.

D)  Bienal, quando menores de dezoito anos e 
maiores de quarenta anos de idade, e a cada 
ano para os trabalhadores entre dezoito anos e 
quarenta anos de idade. 

QUESTÃO 33

A NR 10 dispõe que, nos trabalhos e nas atividades 
referidas por ela, devem ser adotadas medidas 
preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, 
especialmente quanto a altura, confinamento, campos 
elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, 
fauna e flora e outros agravantes, com o implemento de: 

A) treinamento.

B) sinalização de segurança.

C) ferramenta.

D) EPI e EPC.

QUESTÃO 34

As máquinas e os equipamentos devem ser projetados, 
construídos e mantidos com observância aos seguintes 
aspectos:

I. Atendimento da variabilidade das características 
fisiológicas dos operadores.

II. Respeito às exigências posturais, cognitivas, 
movimentos e esforços físicos demandados 
pelos operadores.

III. Os comandos e indicadores devem representar, 
sempre que possível, a direção do movimento e 
demais efeitos correspondentes.

IV. Favorecimento do desempenho e a confiabilidade 
das operações, com redução da probabilidade de 
falhas na operação.

V. Redução da exigência de força, pressão, 
preensão, flexão, extensão ou torção dos 
segmentos corporais.

Estão CORRETOS os aspectos:

A) I, II, IV e V, apenas.

B) I, III e V, apenas.

C) II, III, IV e V, apenas.

D) I, II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 35

Para efeito da NR 16, considera-se líquido combustível 
todo aquele que tenha ponto de fulgor maior que 
___________ graus Celsius e inferior ou igual a 
___________ graus Celsius).

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 
as lacunas.

A) 50 e 90

B) 50 e 93

C) 60 e 90

D) 60 e 93
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QUESTÃO 36

Em relação às responsabilidades dos trabalhadores com 
o PPRA, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Colaborar e participar na implantação e execução 
do PPRA.

B) Informar ao seu superior hierárquico direto 
ocorrências que, a seu julgamento, possam 
implicar riscos à saúde dos trabalhadores.

C) Estabelecer, implementar e assegurar o 
cumprimento do PPRA como atividade 
permanente da empresa ou instituição. 

D) Seguir as orientações recebidas nos treinamentos 
oferecidos dentro do PPRA.

QUESTÃO 37

O mobiliário deve permitir alternâncias de posturas (em 
pé, sentado etc.), pois não existe nenhuma postura fixa 
que seja confortável. O mobiliário deve ser concebido 
com regulagens que permitem ao trabalhador adaptá-lo 
às características:

A) fisiológicas.

B) antropométricas.

C) biomecânicas.

D) genéticas.

QUESTÃO 38

Devem ser observados os seguintes requisitos de 
segurança durante a execução dos serviços de 
montagem, desmontagem, ascensão e manutenção do 
elevador:

I. Isolamento da área de trabalho.

II. Execução de outras atividades nas periferias 
das fachadas onde estão sendo executados os 
serviços.

III. Proibição de execução desse tipo de serviço em 
dias de condições meteorológicas não favoráveis 
como chuva, relâmpagos, ventanias etc.

Estão CORRETOS os requisitos:

A)  I e II, apenas.

B)  I e III, apenas.

C)  II e III, apenas.

D)  I, II e III.

QUESTÃO 39

A permanência que o trabalhador poderá ter em um 
ambiente com 90 dB(A) de ruído contínuo ou intermitente 
é de:

A) 2 horas.

B) 4 horas.

C) 6 horas.

D) 8 horas.

QUESTÃO 40

O exame médico periódico, de acordo com os intervalos 
mínimos de tempo para trabalhadores expostos a 
riscos ou a situações de trabalho que impliquem 
o desencadeamento ou agravamento de doença 
ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam 
portadores de doenças crônicas, deverá ser repetido: 

I. A cada ano ou em intervalos menores, a critério do 
médico encarregado ou se notificado pelo médico 
agente da inspeção do trabalho, ou ainda como 
resultado de negociação coletiva de trabalho.

II. A cada dois anos ou em intervalos maiores, a 
critério do médico encarregado ou se notificado 
pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou 
ainda como resultado de negociação coletiva de 
trabalho.

III. De acordo com a periodicidade especificada no 
Anexo Nº 6 da NR 15, para os trabalhadores 
expostos a condições hiperbáricas.

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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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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