CLIN - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI
Edital CLIN Nº 01/2018
Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas para cargos de nível médio

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Duração: 3 horas
Leia atentamente as instruções abaixo:
01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição
abaixo:
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 a 10

11 a 20

21 a 40

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta
esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao
número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou
preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
06 Somente depois de decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas o candidato poderá entregar seu
Caderno de Questões (Prova), seu Cartão de Respostas e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua
desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
07 Por motivo de segurança, não será permitido ao candidato levar seu Caderno de Questões ou copiar os
seus assinalamentos (Gabarito). Será disponibilizado um exemplar (modelo) da prova no endereço eletrônico
www.selecon.org.br, na data estabelecida no cronograma do concurso (anexo 1 do edital), bem como o
gabarito preliminar oficial.
08 A imagem do Cartão de Respostas do Candidato será disponibilizada no site do Instituto Selecon, na data
prevista no cronograma do concurso, no Anexo 1 do edital.
09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu
tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
11 Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS E O CADERNO DE QUESTÕES.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda às questões de
1 a 10.
Satélite utiliza rede para capturar lixo espacial
Desde 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial para o espaço, milhares de objetos foram lançados para fora de nosso planeta. É tanta coisa colocada em órbita da Terra que as
últimas estimativas indicam 7,5 mil toneladas de objetos
fora de uso entulhando os arredores do planeta, colocando em risco novas missões espaciais.
Muitas são as ideias para limpar essa quantidade de
lixo espacial, incluindo armas a laser. Uma iniciativa da
Universidade de Surrey, no Reino Unido, acaba de fazer,
com sucesso, o primeiro teste para pôr em prática um
satélite que funciona como lixeiro espacial.
A 300 quilômetros de altitude, o RemoveDebris (Removedor de detritos), como foi batizado, lançou uma rede
para capturar um objeto do tamanho de uma caixa de sapatos que estava entre seis e oito metros a sua frente.
Funcionou exatamente como esperávamos, disse à
BBC o professor Guglielmo Aglietti, diretor do Centro Espacial de Surrey. O alvo estava girando como você esperaria que um lixo não cooperativo se comportasse, mas
você pode ver claramente que a rede o captura, e estamos
muito felizes com a maneira como o experimento foi feito.
É verdade que o lixo em questão tinha acabado de ser
lançado pelo próprio satélite, mas foi somente o primeiro
de quatro testes a serem desempenhados pelo satélite.
Ainda esse ano, a ideia é que coloquem em ação um
sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial. Em
seguida, será a vez de um outro sistema de captura, que
utiliza um arpão, ser testado.
Por fim, uma espécie de rede de arrasto, como as
utilizadas por pescadores, será lançada para capturar tudo
que encontrar em seu caminho pela alta atmosfera. Depois de cumprida a missão, o satélite, que custou U$ 17
milhões, entrará em rota de colisão com a Terra e vai se
desintegrar junto com todo o lixo conforme mergulha na
atmosfera.
(por Redação Galileu, em 19/09/2018)

Disponível em >https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/
noticia/2018/09/satelite-utiliza-rede-para-capturar-lixo-espacialveja-video.html> Acesso em 25/09/2018. Adaptado.
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1. Em relação às informações contidas no texto, é

possível concluir que o lixo espacial, proveniente de objetos
lançados no espaço e que continuam soltos e circulam
ao redor da Terra:

A) faz parte de uma normalidade, pois não afeta o espaço
sideral
B) irá arrastar todos os satélites provenientes do planeta
Terra
C) constitui-se um perigo para as futuras explorações
espaciais
D) poderá ser reciclado para as novas missões no sistema
solar

2. Em  É verdade que o lixo em questão(5º parágrafo),
o trecho em destaque retoma o seguinte termo do parágrafo
anterior (4º parágrafo):
A)
B)
C)
D)

a rede
o alvo
o experimento
a caixa de sapato

3.

Sobre o primeiro teste do satélite como lixeiro espacial,
pode-se concluir que:
A) existiam muitas dúvidas sobre os testes de
funcionamento do satélite lixeiro
B) não havia nenhuma perspectiva sobre o perfeito
resultado dos quatro testes
C) é notório que em toda ação experimental há muito
mais acertos do que erros
D) havia uma expectativa quanto ao funcionamento do
aparelho pela equipe de pesquisa

4. O verbo desintegrar (6º parágrafo) pode ser substituído,
no texto, sem alteração de sentido da frase, por:
A)
B)
C)
D)

fragmentar
discriminar
desaproximar
desemparelhar

5. Na frase  um outro sistema de captura, que utiliza
um arpão, ser testado.(5º parágrafo), a palavra que é um
pronome relativo e inicia uma oração que carrega, em
relação ao termo precedente, uma:
A)
B)
C)
D)

explicação
indefinição
proporção
substituição
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6. No trecho disse à BBC o professor Guglielmo Aglietti
(4º parágrafo), há ocorrência de crase.

A frase em que deve ocorrer a crase, das alternativas a
seguir, é:
A) No entanto, nem todos obedeciam a professora de
História.
B) Ela estava a observar tudo o que ocorria naquele
momento.
C) Era a que mais se aproximava do perfil exigido pela
empresa.
D) Tudo isso nada tinha a ver com os temas do debate
da faculdade.

7. mas foi somente o primeiro de quatro testes a serem
desempenhados pelo satélite. (5º parágrafo)

10. A série em que as palavras recebem acento gráfico

seguindo as mesmas regras de acentuação de satélite,
espécie e entrará, respectivamente, é:
A)
B)
C)
D)

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. No uso dos recursos do Word 2010 BR, um ícone
deve ser acionado para alterar a cor do texto digitado,
enquanto outro tem significado de subscrito, para criar
letras pequenas abaixo da linha de base do texto. Esses
dois ícones são, respectivamente:

Altera-se o sentido e a relação lógica da frase com a
anterior se o conectivo for substituído por:

A)

A)
B)
C)
D)

B)

porém
embora
contudo
entretanto

variáveis, cafeína, também
conteúdo, próprio, cafuné
quilômetro, sérias, bisavô
soviéticos, viúvo, sairá

8. Ainda esse ano, a ideia é que coloquem em ação um

C)

Admitindo-se o verbo ser, em destaque, no Futuro do
Pretérito do Modo Indicativo, a frase acima está
corretamente formulada, com as devidas alterações, em:

D)

sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial.

A) Ainda esse ano, a ideia foi que colocariam em ação
um sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial.
B) Ainda esse ano, a ideia será que colocarão em ação
um sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial.
C) Ainda esse ano, a ideia seria que colocassem em
ação um sistema de câmeras para rastrear o lixo
espacial.
D) Ainda esse ano, a ideia era que colocaram em ação
um sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial.

9. Na frase  uma espécie de rede de arrasto, como as

utilizadas por pescadores, será lançada para capturar tudo
que encontrar em seu caminho, a preposição para
estabelece uma relação de finalidade entre as palavras.
NÃO ocorre a mesma relação na seguinte frase do texto:

12. A figura ilustra a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido
no editor de textos Word do pacote MSOffice 2010 BR.

Os ícones que têm por significado Visualização de
Impressão e Imprimir e Abrir documento correspondem,
respectivamente, aos números:
A)
B)
C)
D)

5 e 10
5 e 11
7 e 10
7 e 11

A) o primeiro teste para pôr em prática um satélite que
funciona como lixeiro espacial
B) lançou uma rede para capturar um objeto do tamanho
de uma caixa de sapatos
C) Muitas são as ideias para limpar essa quantidade de
lixo espacial
D) milhares de objetos foram lançados para fora de nosso
planeta
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13. A figura abaixo mostra uma planilha criada no Excel
2010BR.

15. No Powerpoint do pacote MSOffice 2010 BR, um

funcionário da CLIN encontra-se na edição do slide 11 e
concluiu a configuração da apresentação, no que diz
respeito ao uso dos recursos de animação e transição.
Para iniciar a apresentação dos slides a partir do primeiro
slide, ele deve acionar a seguinte tecla de função:
A)
B)
C)
D)

F6
F5
F4
F3

16.

Se em C17 for inserida a expressão
=PROCH(C12;A12:D15;2;FALSO), será mostrado nessa
célula o seguinte conteúdo:
A)
B)
C)
D)

Irene
Milene
Agenor
Vinícius

14. A figura abaixo mostra uma planilha criada no Excel
2010BR.

Em um microcomputador com sistema operacional
Windows 7 BR, um funcionário da CLIN acessou o diretório
DOCUMENTOS no disco C: no gerenciador de pastas e
arquivos, no modo de exibição Detalhes, sendo seu objetivo
localizar rapidamente um arquivo entre aqueles alterados
recentemente. Para isso, ele deve ordenar a lista de arquivos
em ordem decrescente com base no seguinte parâmetro:
A)
B)
C)
D)

Tipo
Nome
Tamanho
Data de modificação

17. No uso dos recursos da internet, analise as situações
a seguir.

(1) Uma atividade consiste em baixar um programa
específico da internet conhecido por Adobe Reader,
necessário para leitura de arquivos em formato PDF.
(2) Mensagens de correio oriundas da internet são
armazenadas, por padrão, em uma caixa postal existente
no software de correio eletrônico MSOutlook BR.
A atividade e a caixa postal são denominadas,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
Na planilha, foram executados os procedimentos descritos
a seguir.

upload e Saída
upload e Entrada
download e Saída
download e Entrada

18. Atualmente, tanto em ambiente doméstico como

O valor mostrado em D14 e as expressões que podem ser
inseridas na célula D16 são, respectivamente:

corporativo, é comum o emprego de roteadores para
acesso à internet, que possibilita a configuração de
computadores e celulares por meio da atribuição de um
endereço lógico, conhecido por IP, um número semelhante
a 192.168.0.1, em conformidade com a notação
empregada. O IP é atribuído por ocasião da conexão com
o roteador wi-fi, por exemplo, de forma dinâmica, por meio
de um serviço de rede denominado:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

(1) Foi inserida a expressão =SOMA(A12:D12) em D14.
(2) Em seguida, foi inserida uma expressão para
determinar o maior dentre todos nas células A12, B12,
C12 e D12, o que pode ser feito por meio do uso de uma
de duas funções MAIOR ou MÁXIMO.
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17, =MAIOR(A12:D12;1) e =MÁXIMO(A12:D12)
17, =MAIOR(A12:D12) e =MÁXIMO(A12:D12;1)
25, =MAIOR(A12:D12;1) e =MÁXIMO(A12:D12)
25, =MAIOR(A12:D12) e =MÁXIMO(A12:D12;1)

DHCP
NTFS
DNS
FAT
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19. No uso dos recursos de um microcomputador, deve-

se executar um procedimento relacionado à realização
de cópias de segurança de arquivos ou pastas, visando
garantir a integridade dos dados, de modo a evitar a perda
da informação em caso de pane do sistema. Esse
procedimento é conhecido tecnicamente por:
A)
B)
C)
D)

backup
firewall
spooling
swapping

20. Um funcionário da CLIN precisou digitalizar uma
imagem de um livro para inserção em uma apostila que
está elaborando. Para isso, ele deve utilizar um dispositivo
de entrada de dados conhecido por:
A)
B)
C)
D)

plotter
scanner
isostick
laserjet

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A doença do trabalho é entendida como a adquirida

ou desencadeada em função de condições especiais em
que o trabalho é realizado e com ele se relacione
diretamente.

Nas opções abaixo, aquela que NÃO é considerada como
doença do trabalho é a:
A) que não enseja na perda da capacidade laboral
B) ligada de modo inseparável à idade como fator
determinante de sua ocorrência
C) doença endêmica, adquirida por trabalhador, resultante
da exposição ou contato direto em função da natureza
do trabalho
D) que vai gradualmente comprometendo as funções
vitais, alterando o funcionamento normal de uma célula,
tecido ou órgão

22. Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo

exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional. O trabalhador está
a serviço da empresa quando estiver:
A) fora da área da empresa para tratar de problemas
pessoais
B) residindo em propriedade da empresa para tratar de
assuntos particulares
C) no estacionamento da empresa reparando um
problema mecânico no próprio carro
D) envolvido em luta corporal ou disputa por questões de
produtividade no refeitório da empresa

23. A Norma Regulamentadora NR 5 - CIPA determina

que a empresa, após o processo eleitoral, deverá promover
treinamento para os membros da CIPA, titulares e
suplentes, em primeiro mandato:
A)
B)
C)
D)

em até trinta dias, a partir da data da posse
em até quinze dias, antes da data da posse
em até quinze dias, após o término do mandato anterior
no primeiro dia útil após o término do mandato anterior

24. Segundo o Anexo 14  Agentes biológicos, da NR

15, das situações abaixo que envolvem agentes biológicos,
pode-se afirmar que aquela cuja insalubridade NÃO é
considerada como grau máximo é a exercida:
A) em esgotos (galerias e tanques)
B) com lixo urbano (coleta e industrialização)
C) com pacientes em isolamento por doenças
infectocontagiosas
D) em contato em laboratórios, com animais destinados
ao preparo de soro, vacinas e outros produtos

25. A NBR 12693  Sistemas de proteção por extintores
de incêndio estabelece uma distância máxima a ser
percorrida até os extintores nas ocupações das
edificações. A distância máxima para extintores de classe
A, em ocupações classificadas como risco médio, é:
A)
B)
C)
D)

10 metros
15 metros
20 metros
25 metros

26. Para a implementação das medidas de segurança

às atividades que requerem trabalhos em altura, são
definidas algumas responsabilidades, tanto para o
empregador quanto para o trabalhador. Quanto às
responsabilidades do empregador em implementar
medidas de segurança para os trabalhos que serão
realizados em altura, é INCORRETO afirmar que o
empregador deverá:
A) estabelecer uma sistemática de autorização dos
trabalhadores para trabalho em altura
B) assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando
aplicável, a emissão da Permissão deTrabalho  PT
C) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie
depois de adotadas as medidas de proteção, coletivas
ou individuais
D) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado
sob supervisão, cuja forma será definida pela
Permissão de Trabalho - PT de acordo com as
peculiaridades da atividade
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27. A organização do trabalho deve ser adequada às
características psicofisiológicas dos trabalhadores e à
natureza do trabalho a ser executado. Para uma análise
adequada quanto à organização do trabalho, deve-se levar
em consideração, no mínimo:
A)
B)
C)
D)

a iluminação geral
a exigência de tempo
as condições de mobilidade
os equipamentos do posto de trabalho

28. De acordo com a NR 18  PCMAT, as instalações

móveis, incluindo os contêineres, serão aceitas em áreas
de vivência de canteiro de obras e frentes de trabalho desde
que cada módulo atenda a alguns pré-requisitos, com
EXCEÇÃO de:
A) condições de conforto térmico
B) pé direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta
centímetros)
C) proteção contra riscos de choque elétrico por contatos
indiretos, além do aterramento elétrico
D) área de ventilação natural efetiva de, no mínimo, 15%
(quinze por cento) da área do piso, composta
minimamente por duas aberturas adequadamente
dispostas para permitir eficaz ventilação interna

29. O exercício do trabalho de transporte de inflamáveis

líquidos e gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames
e a granel, assegura ao trabalhador a percepção de
adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o
salário, com exclusão para o transporte feito em pequenas
quantidades até o limite de:
A) 200 litros para os inflamáveis líquidos
para os inflamáveis gasosos liquefeitos
B) 250 litros para os inflamáveis líquidos
para os inflamáveis gasosos liquefeitos
C) 275 litros para os inflamáveis líquidos
para os inflamáveis gasosos liquefeitos
D) 300 litros para os inflamáveis líquidos
para os inflamáveis gasosos liquefeitos

e 135 quilos
e 155 quilos
e 173 quilos
e 186 quilos

30. Segundo a NBR 13434 - 2 - Símbolos e suas formas,

dimensões e cores para sinalizações de segurança contra
incêndio e pânico, as sinalizações de alerta visam chamar
a atenção para áreas e materiais com potencial de risco
de incêndio e explosão. Quanto a forma, cor do fundo e
cor do símbolo, a sinalização de alerta deverá ser,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
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circular, preta e amarela
triangular, preta e amarela
triangular, amarela e preta
circular, amarela e preta

31. A NR 9 PPRA  Programa de Prevenção a Riscos

Ambientais estabelece que, quando comprovada a
inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção
coletiva ou quando estas não forem suficientes ou se
encontrarem em fase de estudo, planejamento ou
implantação, ou ainda em caráter complementar ou
emergencial, bem como medidas de caráter administrativo,
deverão ser implementadas medidas de proteção individual.
É INCORRETO afirmar que a utilização de EPI
(Equipamento de Proteção Individual) no âmbito do
programa deverá envolver:
A) caracterização das funções ou atividades dos
trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI
utilizados para os riscos ambientais
B) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à
sua correta utilização e orientação sobre as limitações
de proteção que o EPI oferece
C) estabelecimento de normas ou procedimento para
promover o fornecimento, o uso, a guarda, a
higienização, a conservação, a manutenção e a
reposição do EPI, visando garantir as condições de
proteção originalmente estabelecidas
D) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a
que o trabalhador está exposto e à atividade exercida,
considerando-se a eficiência necessária para a
eliminação do risco e o conforto oferecido segundo
avaliação do trabalhador usuário

32.

A NR 24  Condições sanitárias e de conforto nos
locais de trabalho define gabinete sanitário como todo local
destinado a fins higiênicos e dejeções. Para atendimento
às condições de uso e dimensões mínimas essenciais,
os gabinetes sanitários deverão:
A) ser ventilados para o interior
B) ser instalados em compartimentos coletivos,
separados
C) ter paredes divisórias com altura mínima de 2,10 m e
seu bordo inferior não poderá situar-se a mais de
0,15 m acima do pavimento
D) possuir recipientes com tampa, para guarda de papéis
servidos, quando não ligados diretamente à rede ou
quando sejam destinados a portadores de
necessidades especiais

CLIN  TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

33. O dimensionamento dos Serviços Especializados

em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
- SESMT vincula-se à gradação do risco da atividade
principal e ao número total de empregados do
estabelecimento. Para fins de dimensionamento, os
profissionais de Engenharia de Segurança do Trabalho,
Medicina do Trabalho e Enfermagem do Trabalho poderão
ficar centralizados em um estabelecimento quando:
A) as empresas possuírem até 50% de seus empregados
em estabelecimentos ou setor com atividade cuja
gradação de risco seja de grau superior ao da atividade
principal
B) prestar atendimento a um conjunto de
estabelecimentos pertencentes à empresa, desde que
a distância a ser percorrida entre aquele em que se
situa o serviço e cada um dos demais ultrapasse 5.000 m
C) os canteiros de obras e as frentes de trabalho com
menos de mil empregados e situados no mesmo
estado, território ou Distrito Federal não forem
considerados como estabelecimentos, mas como
integrantes da empresa de engenharia principal
responsável
D) houver, na empresa, desde que localizados em
diferentes regiões do país, serviços especializados
para dar assistência aos estabelecimentos não
obrigados a constituir SESMT

34. Os Equipamentos de Proteção Individual  EPI e

vestimentas de trabalho devem ser selecionados de forma
a oferecer eficácia necessária para o controle da exposição
aos riscos e para o conforto do trabalhador. Com relação
às vestimentas de trabalho para as atividades de limpeza
urbana, é INCORRETO afirmar que as vestimentas devem
ser:

A) fornecidas gratuitamente pelo empregador aos
trabalhadores
B) submetidas à higienização diária sob responsabilidade
do trabalhador
C) dotadas de sinalização refletiva de forma a permitir a
visualização do trabalhador na realização de trabalhos
externos
D) restritas ao ambiente laboral, sendo vedado aos
trabalhadores deixar o local de trabalho utilizando tais
vestimentas

35. O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional) deverá obedecer a um planejamento em que
estejam previstas as ações de saúde a serem executadas
durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual
que deverá ser:

A) feito por setores da empresa, discriminando o número
e a natureza dos exames médicos, incluindo
avaliações clínicas e exames complementares, e
estatísticas de resultados considerados anormais
B) apresentado e discutido pelo SESMT- Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho, quando existente na empresa,
sendo sua cópia anexada ao livro de atas daquele
serviço
C) armazenado na forma de arquivo informatizado, desde
que este seja mantido de modo a proporcionar o restrito
acesso por parte do agente da inspeção do trabalho
D) elaborado por empresas desobrigadas de indicarem
médico coordenador

36. A NR 9 - PPRA (Programa de Prevenção a Riscos
Ambientais) prevê a elaboração de cronograma como parte
integrante do planejamento anual de sua estrutura,
indicando os prazos para o desenvolvimento das etapas e
cumprimento das metas do PPRA. Quanto ao
desenvolvimento do PPRA, deverão ser incluídas as
seguintes etapas, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

estratégia e metodologia de ação
antecipação e reconhecimentos dos riscos
avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores
implantação de medidas de controle e avaliação de
sua eficácia

37. A NR 5 - CIPA estabelece que é competência do

empregador convocar eleições para escolha dos
representantes dos empregados da CIPA. O prazo mínimo
para que o empregador convoque as eleições, antes do
término do mandato em curso, é de:
A)
B)
C)
D)

30 dias
45 dias
55 dias
60 dias
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38. De acordo com a Portaria 588/17  Norma

Regulamentadora  Limpeza Urbana, em toda ocorrência
de acidente ou adoecimento, com ou sem afastamento
do trabalhador, devem ser tomadas medidas visando a
prevenção e/ou conscientização para que novos episódios,
semelhantes ou não, venham a acontecer. Em caso de
acidente envolvendo perfurocortantes, deverão ser adotadas
as seguintes medidas preventivas, EXCETO para:

A) emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho 
CAT
B) realização de exames complementares a critério
médico
C) realização de avaliação e acompanhamento médico
D) ações educativas e de conscientização

39. De acordo com a NR 11  Transporte, movimentação,
armazenagem e manuseio de materiais, transporte manual
de sacos é toda atividade realizada de maneira contínua
ou descontínua, na qual o peso da carga é suportado,
integralmente, por um só trabalhador, compreendendo
também o levantamento e sua deposição desde que seja:

A) respeitada a distância mínima de 60 metros entre o
local de levantamento e o local de deposição
B) feito através de pranchas com largura máxima de 0,50 m
e sobrevãos com 1,50 m ou mais de extensão
C) desnecessário o auxílio de ajudante para o transporte
e descarga feito em caminhão ou vagão
D) realizado mediante impulsão de vagonetes, carros,
carretas, carros de mão apropriados, ou qualquer tipo
de tração mecanizada quando a distância máxima a
ser percorrida for superior a 60 metros

40.

A segurança no trabalho em máquinas e
equipamentos prevê requisitos para a prevenção de
acidentes envolvendo dispositivos elétricos de máquinas
e equipamentos. Com relação às instalações elétricas em
máquinas e equipamentos, é correto afirmar que estas
instalações deverão atender ao seguinte requisito:
A) utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos
B) existência de dispositivo protetor contra sobretensão
C) utilização de chave geral como dispositivo de partida
e parada
D) existência de partes energizadas expostas de circuitos
que utilizam energia elétrica
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