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INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados no Caderno 
de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (17 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,00 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter 
no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 
de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . Evite 
deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 
não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 02/07/2019, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 27/07/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 11, de 06/04/2019 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 

Concurso Público para o Cargo de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01) Referente ao sistema de sinalização de emergência em edificações e áreas de risco, 
atendendo ao previsto no Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e 
áreas de risco do Estado de São Paulo, assinale a alterna INCORRETA : 
 
A) As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme 
de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito 
fotoluminescente. 
B) A sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual 
adotada para outros fins. 
C) A sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de 
emergência deve estar a uma altura de 1,8 m medido do piso acabado à base da 
sinalização, instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de 
tal forma a ser visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida). 
D) A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente 
acima das portas, no máximo a 0,1 m da verga, ou na impossibilidade desta, diretamente 
na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da 
sinalização, contendo a mensagem escrita “SAÍDA” e grafada no idioma português ou 
“EXIT” grafada no idioma inglês. 
 
 
02) Assinale a alternativa que correspondam adequadamente às medidas de proteção 
coletiva e às medidas de proteção individual, referente à segurança em instalações e 
serviços em eletricidade, descritos na NR 10: 
 
I.  As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a 
condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas.  
II. Compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece esta 
NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança.  
III. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em 
suas proximidades.  
 
A) I. Medidas de proteção individual. 
II. Medidas de proteção coletiva. 
III. Medidas de proteção individual. 
B) I. Medidas de proteção coletiva. 
II. Medidas de proteção individual. 
III. Medidas de proteção individual. 
C) I. Medidas de proteção coletiva. 
II. Medidas de proteção coletiva. 
III. Medida de proteção individual. 
D) I. Medida de proteção individual.  
II. Medida de proteção individual. 
III. Medida de proteção coletiva. 



 

 
Cargo: TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TÉCNI CO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

(Edital nº 11/2019) 2 

 

03) A razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento 
do equipamento que irá detê-lo, segundo a NR 35 Trabalho em altura é conhecida 
como:  
 
A) Fator de queda. 
B) Força de impacto. 
C) Influências externas. 
D) Força máxima aplicável. 
 
 
04) As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em 
quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, 
exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de: 
 
A) 100 (cem) litros para os inflamáveis líquidos e 130 (cento e trinta) quilos para os 
inflamáveis gasosos liquefeitos.   
B) 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos 
para os inflamáveis gasosos liquefeitos.   
C) 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 150 (cento e cinquenta) quilos 
para os inflamáveis gasosos liquefeitos. 
D) 50 (cinquenta) litros para os inflamáveis líquidos e 130 (cento e trinta) quilos para os 
inflamáveis gasosos liquefeitos. 
 
 
05) Leia o texto fictício a seguir e responda o que se pede: 
 
João é técnico de segurança da prefeitura de Bauru. Foi solicitado para fazer verificação 
no canteiro de obras e área de vivência da obra do novo hospital do município. Durante 
sua visita, registrou uma irregularidade, que foi prontamente comunicada ao responsável 
da obra. 
 
Dentre as afirmações elencadas, o que podemos considerar como irregularidade? 
 
A) As paredes são de material resistente e lavável, porém eram de madeiras. 
B) Os lavatórios eram tipo calha. 
C) As instalações sanitárias eram ligadas diretamente com os locais destinados às 
refeições. 
D) A localização do vestiário é próxima à entrada da obra. 
 
 
06) Referente ao pagamento de adicional de insalubridade descrita na NR 15, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do 
pagamento deste adicional. 
B) Para recebimento do adicional é responsabilidade do empregado a caracterização de 
atividade insalubre, mediante apresentação de laudo técnico. 
C) O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a 
percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.  
D) Havendo simultaneamente a incidência do fator de periculosidade e de insalubridade 
na mesma atividade, serão pagos dois adicionais ao trabalhador. 
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07) “A NR 33 refere-se a qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação 
humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação 
existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência 
ou enriquecimento de oxigênio.” 
 
O texto acima descreve a atividade de: 
 
A) Trabalho em altura. 
B) Trabalho em espaço confinado. 
C) Trabalho em instalações e serviços em eletricidade. 
D) Trabalho em caldeiras. 
 
 
08) Referente a responsabilidade do empregador quanto ao uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), descritas no item 6.6 da NR 06 – EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVUDUAL – EPI, assinale a alternativa INCORRETA :  
 
A) Fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho. 
B) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao MTE 
qualquer irregularidade observada.  
C) Disponibilizar ao trabalhador o EPI, que será facultativo, e permanecer à disposição 
para esclarecimentos sobre eventual utilização e guarda do mesmo. 
D) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 
 
 
09) Referente à segregação de resíduos nos estabelecimentos de saúde a ser realizados 
nos locais onde são gerados, assinale a alternativa INCORRETA : 
 
A) Os recipientes deverão estar localizados o mais longe possível da fonte geradora; 
respeitando a distância mínima de 10m.  
B) Os recipientes sejam constituídos de material lavável, resistente à punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos 
arredondados e que sejam resistentes ao tombamento. 
C) Os recipientes devem ser identificados e sinalizados segundo as normas da ABNT.  
D) Sejam utilizados recipientes que atendam as normas da ABNT, em número 
suficiente para o armazenamento. 
 
 
10) Os extintores portáteis primam pela facilidade de manuseio, de forma a serem 
utilizados por homens e mulheres, contando unicamente com um treinamento básico. As 
previsões desses equipamentos nas edificações decorrem da necessidade de se efetuar o 
combate ao incêndio imediato, enquanto são pequenos focos. Diante do exposto no 
texto e analisando o desenho abaixo, responda qual seria a função da sinalização de solo 
exposta na imagem: 
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Fonte: INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS 
(http://www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br/dsci_publicacoes2/_lib/file/doc/it_02_2018.pdf) 
 
A) Usada para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, 
para evitar sua obstrução. 
B) Usada para indicar todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio. 
C) Usadas onde a obstrução pode apresentar perigo de acesso às saídas de emergência. 
D) Usada somente para indicar locais que possuem riscos especiais, como casa de 
medidores, cabinas de força, depósitos de gases inflamáveis e caldeiras, devendo ser 
protegidos por extintores, independentemente de outros que cubram a área onde se 
encontram os demais riscos. 
 
 
11) Referente ao PPRA, assinale a alternativa CORRETA :  
 
A) O PPRA visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
B) Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado 
de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do 
PPRA. Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 5 (cinco) anos. 
C) O PPRA constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, 
entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de 
monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades e 
tem como finalidade comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços 
previdenciários, em especial, o benefício de auxílio-doença. 
D) O PPRA é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou 
de trajeto bem como uma doença ocupacional. A empresa é obrigada a informar à 
Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, 
mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da 
ocorrência. Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. 
 
 
12) O empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e 
equipamentos, capazes de garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. São 
consideradas medidas de proteção, a ser adotadas em ordem de prioridade: 
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A) 1º Medidas de proteção individual; 
2º Medidas administrativas ou de organização do trabalho; 
3º Medidas de proteção coletiva. 
B) 1º Medidas administrativas ou de organização do trabalho; 
2º Medidas de proteção coletiva;  
3º Medidas de proteção individual. 
C) 1º Medidas de proteção individual; 
2º Medidas de proteção coletiva; 
3º Medidas administrativas ou de organização do trabalho. 
D) 1º Medidas de proteção coletiva. 
2º Medidas administrativas ou de organização do trabalho; 
3º Medidas de proteção individual. 
 
 
13) Assinale a alternativa que contenha o nome do maquinário que em concordância 
com a NR 12, deve dispor dos seguintes dispositivos de segurança:  
Freio manual ou automático de corrente;  
Pino pega-corrente;  
Protetor da mão direita;  
Protetor da mão esquerda; 
Trava de segurança do acelerador. 
 
A) Roçadeira 
B) Motosserra 
C) Colhedora 
D) Soprador de folhas 
 
 
14) Nas atividades envolvendo o uso de andaimes, é INCORRETO  afirmar: 
 
A) Os trabalhadores devem portar crachá de identificação e qualificação, do qual conste 
a data de seu último exame médico ocupacional e treinamento. 
B) É permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros 
meios para se atingirem lugares mais altos, utilizando-se de cinto de segurança tipo 
paraquedista ligado ao trava-quedas de segurança este, ligado a cabo-guia fixado em 
estrutura independente da estrutura de fixação e sustentação do andaime suspenso.  
C) O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metálico ou misto, com 
estrutura metálica e forração do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente 
de madeira. 
D) É proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre os 
mesmos. 
 
 
15) Assinale a alternativa que NÃO pertence a uma medida de proteção para serviços de 
escavação: 
 
A) Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros) 
devem ter estabilidade garantida. 
B) Quando realizadas em vias públicas ou canteiros de obras devem ter sinalização de 
advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perímetro. 
C) Os materiais retirados devem ser depositados a uma distância superior à metade da 
profundidade, medida a partir da borda do talude. 
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D) A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de 
material resistente, com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco graus), fixadas à 
edificação em todos os pavimentos. 
 
 
16) Segundo a NR 9, consideram-se agentes biológicos, EXCETO : 
 
A) Bactérias. 
B) Fungos. 
C) Poeiras. 
D) Vírus. 
 
 
17) As diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores como:  
ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, 
radiações não ionizantes, pertencem aos agentes de risco: 
 
A) Químico. 
B) Físico. 
C) Biológico 
D) Ergonômico. 
 
 
18) A respeito do funcionamento da CIPA, referente às reuniões, assinale a alternativa 
CORRETA : 
 
A) As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas logo após o encerramento do 
expediente em qualquer local previamente estabelecido.  
B) As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de 
cópias para todos os membros, estas deverão ficar no estabelecimento à disposição da 
fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. 
C) A CIPA terá reuniões ordinárias semestrais, de acordo com o calendário 
preestabelecido.   
D) As reuniões extraordinárias deverão ser realizadas somente quando ocorrer acidente 
do trabalho grave ou fatal.  
 
 
19) Assinale a alternativa que NÃO se enquadra na capacitação (inicial e continuada) 
exigida pela NR 32 para os trabalhadores que realizam a limpeza dos estabelecimentos 
de serviços de saúde: 
 
A) Devem ser capacitados quanto aos princípios de higiene pessoal. 
B) Devem ser capacitados quanto aos riscos biológicos e riscos químicos. 
C) Devem ser capacitados quanto sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em 
situações de emergência. 
D) Devem ser capacitados quanto aos riscos de incêndios e serem membros da brigada 
de incêndio. 
 
 
20) Referente à situação de trabalhadora com gravidez confirmada, na qual a atividade 
laboral envolve radiações ionizantes, assinale a alternativa CORRETA : 
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A) Deve ser imediatamente afastada do trabalho, iniciando assim seu período de licença 
maternidade.  
B) Deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada 
para atividade compatível com seu nível de formação. 
C) Deve continuar atuando nas atividades com radiações ionizantes, desde que 
apresente atestado médico periodicamente, comprovando assim seu estado de saúde 
apto para exercer a função. 
D) Deve manter as atividades com radiações ionizantes, mas com carga horária reduzida 
em 30%. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo, retirado da Revista CIPA,para responder asquestões de nº 21 a nº 
25. 
 
Qualidade de vida do trabalhador brasileiro caiu 4% em 2018 
 
Em 2018, o Índice Sodexo de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT) – uma ferramenta 
gratuita que mede a percepção dos brasileiros em relação à qualidade de vida no 
trabalho foi de 6,21 pontos (em uma escala de 0 a 10), apresentando uma queda de 4% 
em relação ao mesmo período no ano passado (6,48 pontos). 
 
A análise de 13.159 respostas de trabalhadores por todo o país durante o ano passado, 
mostrou ainda que todas as dimensões de qualidade de vida no trabalho, que 
influenciam diretamente na percepção e experiência de um indivíduo, apresentaram 
queda em 2018, com reduções que variam de 2 a 6%. Sendo que os tópicos relacionados 
a Interação Social (6,57 pontos) e Reconhecimento (5,55 pontos) foram o que mais 
caíram durante o período, com quedas de 6% e 5%, respectivamente. 
 
“O cenário político indefinido que permeou o ano de 2018 em virtude da eleição 
presidencial e do impasse das reformas tributária e da previdência, além da leve 
retomada no crescimento da economia e da redução da taxa de desemprego, provocaram 
instabilidade econômica, limitando o investimento das empresas e impactando no 
ambiente de trabalho. Tal redução impactou diretamente a percepção de tópicos 
relacionados à promoção no trabalho e treinamentos profissionais, que acumularam as 
piores notas durante o período, 4,57 e 4,70 pontos, respectivamente”, analisa Fernando 
Cosenza, vice-presidente de Marketing da Sodexo Benefícios e Incentivos. 
 
O resultado também apontou que a avaliação sobre a qualidade de vida no trabalho é 
maior entre homens do que entre mulheres (6,29 pontos contra 6,19 pontos) e revelou 
que o Reconhecimento (6,66 pontos) e Saúde e Bem-estar (6,61 pontos) são os fatores 
com maiores índices de satisfação, em comparação a 2017. 
 
O segmento com maior índice de satisfação percebida pelo índice foi a Sistemas/ TI 
(6,61 pontos) e o de menor índice foi a área de Produção (5,94 pontos). Já a região do 
país com o maior índice de qualidade de vida no trabalho e satisfação profissional foi a 
Norte (6,43 pontos); e a de menor, a Sudeste (6,09 pontos). 
 
“O resultado mostra também que a satisfação com itens relacionados à interação social, 
como apoio do gestor, ferramentas para compartilhar conhecimento e respeito com o 
qual o colaborador é tratado no ambiente de trabalho, apresentou uma queda de 6% em 
comparação a 2017, o que enfatiza ainda mais a insatisfação dos entrevistados.  
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Continuaremos monitorando e analisando o indicador com o objetivo de acompanhar o 
ambiente e a produtividade nas organizações brasileiras”, afirma Cosenza. 
 
 
21) É notável que o texto pertence ao gênero textual NOTÍCIA. Com base em seus 
conhecimentos sobre esse gênero e nos aspectos atribuídos ao texto, podemos afirmar 
que ele é predominantemente:  
 
A) Conotativo- por apresentar vocabulário culto e ser de longa extensão. 
B) Denotativo- por apresentar vocabulário simples e utilizar as palavras em seu sentido 
literal. 
C) Conotativo- por apresentar palavras com sentido figurado, como caiu. 
D) Denotativo- por apresentar índices de entrevistas. 
 
 
22) A palavra ANÁLISE, utilizada no início do segundo parágrafo, deve ser acentuada, 
conforme o acordo ortográfico da Língua Portuguesa, pois:  
 
A) É uma palavra PROPAROXÍTONA e, todas as proparoxítonas devem ser 
acentuadas. 
B) É uma palavra OXÍTONA e, as oxítonas terminadas em E devem ser acentuadas. 
C) É uma PAROXÍTONA terminada em E, por isso deve ser acentuada. 
D) É uma PAROXÍTONA terminada em ditongo, por isso deve ser acentuada. 
 
 
23) De maneira geral, o texto afirma que:  
 
A) Houve queda no índice qualidade de vida do trabalhador brasileiro, porém, alguns 
aspectos apresentaram melhoras, como os itens de Saúde e Bem-estar. 
B) Houve queda no índice de qualidade de vida do trabalhador brasileiro apenas na 
região sudeste do Brasil. 
C) Houve aumento no índice de qualidade de vida do trabalhador brasileiro na região 
Norte do Brasil. 
D) Houve queda no índice de qualidade de vida do trabalhador brasileiro no ano de 
2018, em todos os fatores analisados, em relação ao ano de 2017. 
 
 
24) Ainda sobre o conteúdo do texto, é possível afirmar que:  
 
A) O cenário político indefinido foi um fator determinante para o aumento dos índices 
de satisfação dos trabalhadores brasileiros. 
B) O cenário político indefinido colaborou para um significativo aumento dos índices 
de satisfação dos trabalhadores brasileiros. 
C) O cenário político indefinido colaborou com a queda dos índices dos fatores de 
promoção no trabalho e treinamentos profissionais. 
D) O cenário político indefinido colaborou com a queda dos índices de fatores como  
Saúde e Bem-estar. 
 
 
25) Releia o trecho: “O resultado também apontou que a avaliação sobre a qualidade 
de vida no trabalho é maior entre homens do que entre mulheres(...)”. A palavra 
TAMBÉM é acentuada, pois:  
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A) É uma oxítona terminada em: em. 
B) É uma paroxítona terminada em: em. 
C) É uma proparoxítona terminada em ditongo. 
D) É uma paroxítona terminada em ditongo. 
 
Leia o texto abaixo, retirado da Revista CIPA para responder as questões de nº 26 a nº 
28.  
 
A cada seis horas, uma mulher sofre acidente de trabalho no RN 
Fonte: MPT/ Rio Grande do Norte 
 
As mulheres recebem, em média, 15% a menos que os homens no Brasil, de acordo 
com números da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2017. O salário 
médio delas, segundo o relatório, corresponde a R$ 2.708,71, enquanto que o dos 
homens ficou em R$ 3.181,87. Ao mesmo tempo, um acidente de trabalho acontece 
com uma mulher a cada 6h no Rio Grande do Norte, segundo dados do Observatório 
Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, tomando por base o período de 2012 a 2017. 
 
Com o objetivo de ampliar o debate em torno das condições de trabalho da mulher e a 
busca por igualdade de gênero nas relações de emprego, o Ministério Público do 
Trabalho no Rio Grande do Norte realiza, na próxima quinta-feira (14), o evento “A 
Condição Social e de Trabalho da Mulher Trabalhadora sob a Ótica da Saúde e 
Segurança do Trabalho”, que acontece no auditório da sede do MPT em Natal, a partir 
das 9h. 
 
Após a abertura, será ministrada a palestra “A divisão sexual do trabalho em três setores 
econômicos e as condições de saúde e segurança do trabalho das mulheres”, pela 
procuradora Regional do MPT-RN Ileana Neiva. Em seguida, às 11h, a nutricionista 
Sonia Maria Fernandes da Costa Souza, mestre e doutora em Ciências da Saúde, falará 
sobre “Atenção Integral à Saúde da Mulher”. 
 
Para a procuradora Regional do Trabalho Ileana Neiva, que coordena o evento, “a 
divisão sexual do trabalho é a expressão que designa a forma de divisão do trabalho 
decorrente das relações de gênero, e ainda hoje é verificada nas relações de trabalho, 
com as mulheres sendo contratadas para funções de menor remuneração e sob precárias 
condições de saúde e segurança do trabalho”. Na palestra será exposto como políticas 
públicas específicas para as mulheres podem ajudar na equidade de gênero nas relações 
de trabalho e na adoção de normas de saúde e segurança que atentem para as diferenças 
biológicas entre os sexos, sem repercussões negativas sobre a empregabilidade das 
mulheres. 
 
Mês da Mulher – Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas é um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas que constam na Agenda 2030. Para reforçar o combate à 
discriminação de gênero e a outras violações dos direitos das mulheres no mundo do 
trabalho, no Brasil, o Ministério Público do Trabalho (MPT) participa de debates 
durante todo o mês de março. 
Apesar da igualdade de gênero ser um dos 17 indicadores brasileiros para os ODS, as 
mulheres ainda ocupam apenas 39,1% dos cargos gerenciais do país, como indica 
pesquisa do IBGE de 2016. Os dados da Organização Internacional do Trabalho são 
ainda piores: só 27,1% das pessoas em cargos diretivos no mundo são mulheres. 
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26) Releia o trecho retirado do penúltimo parágrafo do texto:  
 
“Na palestra será exposto como políticas públicas específicas para as mulheres podem 
ajudar na equidade de gênero nas relações de trabalho e na adoção de normas de 
saúde e segurança que atentem para as diferenças biológicas entre os sexos, sem 
repercussões negativas sobre a empregabilidade das mulheres”.  
 
A palavra EQUIDADE, em negrito no texto, pode ser substituída, sem alteração de 
sentido, por:  
 
A) Desconformidade. 
B) Dissimetria. 
C) Igualdade. 
D) Disparidade. 
 
 
27) Segundo o texto, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte realizou 
o evento“A Condição Social e de Trabalho da Mulher Trabalhadora sob a Ótica da 
Saúde e Segurança do Trabalho”. 
 
De acordo com o texto, tal evento foi criado para:  
 
A) discutir os principais motivos que causam tantos acidentes de trabalho em mulheres 
no Rio Grande do Norte. 
B) reivindicar igualdade de salários para homens e mulheres, já que o pagamento delas 
por serviços prestados é, em média, R$ 2.708,71, enquanto o dos homens é R$ 
3.181,87. 
C) discutir a queda no salário das mulheres, enquanto houve aumento no dos homens 
que desempenham as mesmas funções. 
D) ampliar o debate em torno das condições de trabalho da mulher e a busca pela 
igualdade de gêneros nas relações de emprego. 
 
 
28) Em relação ao título do texto: “A cada seis horas, uma mulher sofre acidente de 
trabalho no RN” – a palavra acidente, morfologicamente, é um:  
 
A) Adjetivo. 
B) Substantivo. 
C) Pronome. 
D) Conjunção. 
 

MATEMÁTICA 
 
29) O número de acidentes de trabalho numa determinada empresa, durante os doze 
meses de 2018 estão registrados na tabela a seguir: 
 

 
MÊS 

Número de acidentes 
 

 
Total 

Masculino Feminino 

Janeiro 10 6 16 
Fevereiro 4 2 6 
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Março 5 5 10 
Abril 8 2 10 
Maio 8 0 8 
Junho 10 5 15 
Julho 10 6 16 

Agosto 0 4 4 
Setembro 6 12 18 
Outubro 10 4 14 

Novembro 1 6 7 
Dezembro 10 6 16 

Total 82 58 140 
                                                                                            *Dados fictícios. 

É correto afirmar que a média aritmética do número de acidentes dos cinco primeiros 
meses de 2018 dessa empresa é igual a: 
 
A) 9. 
B) 10. 
C) 11. 
D) 12.  
 
 
30) Os gráficos das funções reais f(x) = -x e g(x) = Ax² + Bx + C, A  0, foram plotados 
no mesmo plano cartesiano. Sabe-se que a reta e a parábola se interseccionam nos 
pontos de coordenadas (1, -1) e (3, -3), conforme a figura a seguir. 
 

 
Se a parábola intersecciona o eixo y no ponto (0,3), então, os valores de A, B e C, são, 
respectivamente: 
 
A) -1, -5 e 3. 
B) 1, 5, e 3. 
C) 1, 5 e -3. 
D) 1, -5 e -3. 
 
 
31) Um funcionário de uma certa empresa gasta 4 horas para limpar um terreno circular 
de 10 metros de raio. Se esse funcionário mantivesse o mesmo ritmo de trabalho, e o 
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terreno tivesse 12 metros de raio, quanto tempo, aproximadamente, gastaria para limpar 
tal terreno? 
 
A) 5h 26 min. 
B) 5h 36 min. 
C) 5h 46 min. 
D) 5h 56 min. 
 
 
32) Hoje em dia a maneira que os bancos atendem aos seus clientes é muito diferente de 
antigamente, hoje os mesmos retiram uma senha e quando chamados, são atendidos. No 
entanto, há alguns anos isso era muito diferente. Por exemplo, cada caixa atendia uma 
fila formada diante de seu guichê de trabalho. A tabela a seguir simula uma situação de 
atendimento ao público para cada um dos caixas: caixa 1, caixa 2 e caixa 3, de acordo 
com a experiência e habilidade de cada profissional, referente à quantidade total de 
clientes que devem ser atendidos por ele em sua jornada de trabalho. 
 

 
 
 
Analisando a tabela e sabendo que as quantidades de horas trabalhadas por dia que cada 
caixa gasta com cada uma das classes de clientes são dadas por x, y e z, para as classes 
Geral, Idosos e PNE/Gestantes, respectivamente, determine o número de clientes idosos 
atendidos pelos três caixas.  
 
A) 30. 
B) 34. 
C) 38. 
D) 42. 
 
 
33) Uma rampa de 3 metros de comprimento e 30º de inclinação, liga o subsolo de uma 
casa com o térreo, conforme a figura a seguir. Devem-se construir, sobre a rampa, 10 
degraus de mesma altura. Qual deverá ser a altura de cada degrau? 
 

 
A) 15 cm. 
B) 16 cm. 
C) 18 cm. 
D) 20 cm. 
 

*PNE é a sigla de Portador de Necessidades Especiais. 
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34) Um lote de parafusos foi confeccionado em duas metalúrgicas, denominadas A e B. 
A metalúrgica A confeccionou 60% dos parafusos e a B, 40%. Sabe-se que 3% dos 
parafusos confeccionados em A e 2% dos parafusos confeccionados em B, são 
defeituosos. Qual é o percentual de parafusos defeituosos do lote? 
 
A) 0,6%. 
B) 1,6%. 
C) 2,6%. 
D) 3,6%.  
 
 
35) Uma loja vende seus produtos nas seguintes condições: à vista com 25% de 
desconto sobre o preço da tabela (preço anunciado) ou no cartão de crédito com 5% de 
acréscimo sobre o preço da tabela. Um produto que à vista foi vendido por R$ 4.500,00, 
no cartão seria vendido por: 
 
A) R$ 5.200,00. 
B) R$ 5.600,00. 
C) R$ 6.000,00. 
D) R$ 6.300,00.  
 
 
36) A figura a seguir mostra cinco ruas dividindo alguns lotes de terrenos, sendo que as 
ruas A, B e C são paralelas, e as ruas  D e E, transversais.  
 

 
Considerando que as medidas dos Lotes 1 e 2 com frente para a Rua D são, 
respectivamente, 36 e 27 metros e que o lado do Lote 1 voltado para a Rua E possui 40 
metros, então o lado do Lote 2 voltado para essa mesma rua, mede: 
 
A) 28 metros. 
B) 29 metros. 
C) 30 metros. 
D) 32 metros.  
 

INFORMÁTICA 
 
37) O Microsoft Excel trabalha com planilhas eletrônicas. Na imagem a seguir temos 
alguns valores, em suas respectivas células, referenciados por colunas (uso de letras) e 
linhas (uso de números), sendo o “valor a” igual a 10, o “valor b” igual a 5 e o “valor c” 
igual a 2. Qual é a localização correta para o valor 5, ou seja, em qual célula o mesmo se 
encontra? 
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A) B2 
B) B1 
C) B3 
D) C2 
 
 
38) O Microsoft Excel trabalha com planilhas eletrônicas, nas quais é possível trabalhar 
com o uso de fórmulas. Na imagem a seguir temos alguns valores, em suas respectivas 
células, referenciados por colunas (uso de letras) e linhas (números), sendo o “valor a” 
igual a 10, o “valor b” igual a 5 e o “valor c” igual a 2, com resultado final de 30. Qual é 
a fórmula correta, com cálculo matemático correto, a seguir, que chegará no resultado 
especificado, sendo o “valor trinta”. 
 

 
 
A) =(A2+B2*C2) 
B) =(A2+B2)*C2 
C) =A2+B2*C2 
D) =A2+B2*C1 
 
 
39) Uma das melhores formas para se visualizar/compreender dados é através de 
gráficos. O Microsoft Excel utiliza os mesmos para exibir/representar dados. Qual é o 
nome do gráfico que consta na imagem a seguir? 
 

 
 

A) Gráfico de Colunas. 
B) Gráfico de Linhas. 
C) Gráfico de Pizza ou Rosca. 
D) Gráfico de Dispersão ou Bolha. 



 

 
Cargo: TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TÉCNI CO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  

(Edital nº 11/2019) 15 

 

40) O Microsoft Word utiliza-se de diversos recursos para editar textos. Um recurso 
muito útil está demonstrado na imagem a seguir. Na edição do texto temos um Sumário 
que permite a localização de conteúdo dentro de um documento referenciando de forma 
fácil a sua respectiva página. Qual é o nome deste recurso, que permite ter alinhados, 
“um número de página embaixo do outro”, como no exemplo/imagem, as páginas 10 e 
20? 

 
 
 
A) Posição de parada de tabulação de 6 cm. 
B) Margem. 
C) Parágrafo. 
D) Quebra de página. 
 
 
41) As tabelas do Microsoft Word organizam de forma fácil os dados contidos na 
mesma. A tabela é sempre formada por linhas e colunas. Qual é o número mínimo e 
máximo de colunas que é aceito para uma tabela? 
 
A) O número deve estar entre 1 e 63 colunas. 
B) O número deve estar entre 2 e 63 colunas. 
C) O número deve estar entre 1 e 82 colunas. 
D) O número deve estar entre 2 e 35 colunas. 
 
 
42) Na tabela a seguir, observe que o “Título da Tabela” ocupa o espaço de quatro 
colunas, “juntando” estas colunas na primeira linha, para que este título fique 
centralizado, ocupando toda a parte superior, organizando assim o mesmo e dando uma 
formatação coerente. Que recurso é este, que permitiu esta junção das células 
superiores? 
 

Título da Tabela 
Texto Texto Texto Texto 

 
A) Mesclar células. 
B) Opções de colagem. 
C) Excluir Colunas. 
D) Direção do texto. 
 
 
43) Sobre as tabelas do Microsoft Word e a forma fácil como organizam os dados 
contidos na mesma. As tabelas são personalizáveis no que diz respeito ao tamanho das 
colunas (aumentar ou diminuir as mesmas), adequando assim o seu conteúdo. No 
“menu” que aparece, na imagem a seguir, qual é a opção que nos leva a possibilidade de 
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ajustar o tamanho de uma coluna em centímetros? Observe que a coluna está 
selecionada! 

 
 
A) Mesclar células. 
B) Opções de colagem. 
C) Excluir Colunas. 
D) Propriedades da tabela. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
44) Assinale a alternativa INCORRETA : São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si: 
 
A) O Legislativo. 
B) O Tribunal de Contas da União. 
C) O Executivo. 
D) O Judiciário. 
 
 
45) São direitos assegurados pela Constituição Federal ao ocupante de cargos públicos, 
EXCETO : 
 
A) Fundo de Garantia por tempo de serviço. 
B) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança. 
C) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 
D) Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento 
à do normal. 
 
 
46) Assinale a alternativa CORRETA . A contribuição sobre os proventos de 
aposentados pagos pela Fundação de Previdência dos funcionários Públicos Municipais 
de Bauru (FUNPREV): 
 
A) Incide sobre todo o valor pago a título de proventos. 
B) Incide somente sobre o valor pago que supere o subsídio do Prefeito Municipal. 
C) Incide apenas sobre cinquenta por cento do valor pago a título de proventos. 
D) Incide somente sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social (INSS). 
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47) São de competência privativa dos Secretários Municipais: 
 
A) O decreto. 
B) As portarias. 
C) As resoluções. 
D) As deliberações. 
 
 
48) Os Diretores de Departamento tem competência para aplicação da pena de 
suspensão limitada a: 
 
A) Trinta dias. 
B) Sessenta dias. 
C) Cento e oitenta dias. 
D) Cento e vinte dias. 
 
 
49) O Departamento de Comunicação e Documentação integra: 
 
A) O Gabinete do Prefeito. 
B) A Secretaria da Administração. 
C) A Secretaria dos Negócios Jurídicos. 
D) A Secretaria do Desenvolvimento. 
 
 
50) A evolução funcional do profissional na carreira, de forma horizontal, de um 
internível para o subsequente, podendo ser conquistada após a avaliação de estágio 
probatório se denomina: 
 
A) Promoção. 
B) Progressão. 
C) Transposição. 
D) Recondução. 
 


