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Nome:  Nota: 

Telefone para Contato: E-mail: Data:  ___/___/___ 

 
PROVA PARA O CARGO DE – TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO (MOSSORÓ) 

 
INSTRUÇÕES 

 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo responsável da sala, inclusive aparelho celular desligado. 
 
02 - Não é permitido consulta utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, e etc. Bips e 
telefones celulares devem ser mantidos desligados, ou qualquer outro material.  
 
03 - Durante a prova, o candidato não deve se levantar comunicar-se com outros candidatos nem fumar. 
 
04 - A duração da prova é de 1h e 30 minutos. 
 
05 – A prova consta de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha.  
 
06 - Será permitido o uso da máquina de calcular, porém o desenvolvimento dos cálculos deve constar na prova, 

caso contrário será anulada a questão. 
 
07 -  Leia atentamente e marque apenas uma alternativa e em seguida preencha o gabarito.  
 
08 - Cada questão vale 0,5 pontos. 
 
09 - Deve-se marcar no GABARITO apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM 
RASURÁ-LO. Caso contrário, a questão será anulada. 
 
10 - O responsável pela sala não está autorizado a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 
11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas mediante a elaboração do termo de 
desistência a próprio punho. 
 
12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 
 
 



 

 2 

 
 
 
 

GABARITO 

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

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

PROVA PARA O CARGO DE – TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO (MOSSORÓ) 
 
QUESTÕES 
 
 
1. Sobre a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), de acordo com as Normas 
Regulamentadoras, é correto afirmar: 
 
A) A SIPAT é uma campanha de cunho recreativo que as empresas celetistas são obrigadas a realizar em seus 
estabelecimentos anualmente. 
B) Na SIPAT só é permitido tratar das questões de segurança do trabalho, sendo vedado tratar de questões de 
meio ambiente, saúde e responsabilidade social. 
C) A CIPA, em conjunto com o SESMT, deve promover a SIPAT. 
D) Os temas a serem tratados na SIPAT são determinados anualmente pela FUNDACENTRO. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
2. A respeito da organização da CIPA (NR 5), analise as afirmativas: 
 
I - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, ressalvadas alterações 
disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. 
II - Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados. 
III - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, não sendo permitida a reeleição. 
IV - É permitida a dispensa por justa causa do empregado eleito para cargo de direção de Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes. 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e IV, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  
E) Nenhuma das alternativas. 
 
3. Quanto ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), analise as afirmativas. 
 
I - É um programa por meio do qual se visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, 
controlando os riscos físicos existentes no ambiente de trabalho sempre de forma corretiva. 
II - O PPRA prevê a consideração dos riscos ambientais de agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos 
ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são 
capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 
III - No PPRA são considerados como agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos 
os trabalhadores. 
IV - São exemplos de agentes físicos, químicos e biológicos: temperatura extrema, vapores e vírus, 
respectivamente. 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, III e IV, apenas.  
B) II, III e IV, apenas.  
C) II e III, apenas.  
D) I e IV, apenas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
4. Acerca do tema Proteção e Combate a Incêndio, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Três fatores são essenciais para a deflagração do fogo: combustível, comburente e calor. 
B) Durante a ocorrência do fogo, o calor se propaga por meio de condução, convecção e irradiação.  
C) Enquadram-se na classe A de incêndio os equipamentos elétricos energizados. 
D) Os produtos de um incêndio são gases de combustão, chama, calor e fumaça. 
E) Nenhuma das alternativas. 
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5. É função do EPI do tipo Balaclava proteger contra risco de: 
A) origem térmica. 
B) agentes químicos. 
C) agentes abrasivos e escoriantes. 
D) luminosidade intensa. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
6. NÃO é tema a ser contemplado no treinamento para CIPA, conforme a NR 4: 
 
A) Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e medidas de prevenção. 
B) Noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias relativas à segurança e saúde no trabalho.  
C) Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho. 
D) Qualificação dos empregados para realização de exames previstos na NR 7. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
7. Em situação de Primeiros Socorros decorrente de queimadura por agentes químicos, NÃO é recomendável:  
 
A) Aplicar unguentos na região afetada para aliviar a dor. 
B) Aplicar jatos de água enquanto retira as roupas do acidentado. 
C) Prevenir o estado de choque da pessoa acidentada. 
D) Evitar a contaminação da área atingida. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
8. O Mapa de Risco é um instrumento utilizado para identificar os locais onde existem riscos de acidentes no 
ambiente de trabalho. É etapa prevista durante a elaboração do mapa de risco de um determinado local:  
 
A) Reconhecer o processo de trabalho. 
B) Quantificar a exposição ocupacional a que os trabalhadores estão expostos. 
C) Identificar as medidas preventivas existentes, bem como a sua eficácia.  
D) Conhecer os levantamentos ambientais previamente realizados no local. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
9. Sobre o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, analise os itens abaixo e atribua V para item verdadeiro e F 
para item falso: 
 
I. Observe-se também que as Micro Empresas e as Empresas de Pequeno Porte não estão dispensadas da 
emissão do PPP (   ). 
II. Criado para substituir os antigos formulários denominados SB 40, DISES BE 5235, DSS 8030 e DIRBEN 8030, 
os quais sempre foram de preenchimento obrigatório apenas para aqueles trabalhadores que laboram expostos a 
agentes nocivos à sua saúde, sua exigência legal se encontra no artigo 58 da Lei 8.213/91(   ). 
III. A exigência abrange aqueles que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de 
aposentadoria especial, ainda que não presentes os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela eficácia 
dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência (   ). 
IV. A atualização do Perfil Profissiográfico Previdenciário deve ser feita sempre que houver alteração que implique 
mudança das informações contidas nas suas seções ou pelo menos uma vez a cada dois anos, quando 
permanecerem inalteradas suas informações (   ) 
Respondido os itens, a sequência CORRETA de cima para baixo é: 
 
A) V V F F  
B) V F F V  
C) V V V F 
D) F V V V 
E) Nenhuma das alternativas 
 
10. Devido ao grande número de acidentes de trabalho relacionados a serviços em instalações elétricas, o 
Ministério do Trabalho e Emprego publicou a Norma Regulamentadora NR 10, que recebeu o título de “Segurança 
em Instalações e Serviços em Eletricidade”. Sobre o tema marque o item CORRETO: 
 
A) A Norma Regulamentadora no 10 tem como objetivo estabelecer os requisitos e as condições mínimas para a 
implementação das medidas de controle e sistemas preventivos, visando garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 
B) Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle dorisco 
elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a 
saúde no trabalho. 
C) Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou 
insuficientes para controlar os riscos, deverá ser criada uma outra forma de fazer o trabalho ou cancelar o serviço 
por conta dos riscos. 
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D) Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas, aprovadas por 
trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho 
a serem adotados. 
E) Nenhuma das alternativas 
 
11. A precarização do trabalho caracteriza-se pela desregulamentação e perda de direitos trabalhistas e sociais, a 
legalização dos trabalhos temporários e da informalização do trabalho. Como consequência, podem ser observados 
o aumento do número de trabalhadores autônomos e subempregados e a fragilização das organizações sindicais e 
das ações de resistência coletiva e/ou individual dos sujeitos sociais. A terceirização, no contexto da precarização, 
tem sido acompanhada de práticas de intensificação do trabalho e/ou aumento da jornada de trabalho, com 
acúmulo de funções, maior exposição a fatores de riscos para a saúde, descumprimento de regulamentos de 
proteção à saúde e segurança, rebaixamento dos níveis salariais e aumento da instabilidade no emprego. Tal 
contexto está associado à exclusão social e à deterioração das condições de saúde. Analisado o enunciado é 
CORRETO afirmar que: 
 
A) O enunciado não guarda nenhuma correlação com o assunto Doenças Ocupacionais. 
B) No enunciado não encontramos evidências de que as condições ali apresentadas levem a um aumento nos 
casos de doenças ocupacionais. 
C) Só podemos falar de doenças ocupacionais quando nos referimos aos trabalhadores formais, com contrato de 
trabalho ou similar. 
D) O enunciado traz ligações claras entre o que acontece no mundo do trabalho hoje e o aumento de casos de 
doenças ocupacionais. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
12. É uma contribuição imposta às empresas destinada ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), valor que é 
destinado ao custeio de benefícios de amparo ao trabalhador que se encontra acometido de alguma incapacidade 
laboral: 
 
A) FAT – Fator Acidentário de Trabalho. 
B) FAS – Fator Acidentário de Seguro. 
C) FAE – Fator Acidentário de Emprego. 
D) FAP – Fator Acidentário de Prevenção. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
13. Entre as finalidades do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, NÃO está: 
 
A) Comprovar as condições para benefícios, principalmente a aposentadoria convencional. 
B) Prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante órgãos públicos. 
C) Prover a empresa de informações sobre seus setores ao longo dos anos, evitando ações judiciais indevidas. 
D) Formar banco de dados para a vigilância sanitária e epidemiológica, e políticas de saúde. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
14. A Norma Regulamentadora – NR 26 tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de 
trabalho para prevenção de acidentes, identificando os equipamentos de segurança, delimitando áreas, 
identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases, e advertindo contra 
riscos. Deverão ser adotadas cores para segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e 
advertir acerca dos riscos existentes. Nos itens abaixo, em qual NÃO devemos usar a cor vermelha: 
 
A) Caixa de Alarmes de Incêndio. 
B) Extintores e sua localização. 
C) Corrimões, parapeitos, pisos e partes inferiores de escadas que apresentem risco. 
D) Sirene de alarme de incêndio. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
15. Complete as informações sobre a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT): 
 
Deve ser emitida pela empresa do acidentado em até ____horas após o acidente. Em caso de morte, a CAT deve 
ser emitida imediatamente, e a morte comunicada à autoridade policial. Caso a empresa não emita a CAT, ela 
poderá ser emitida pelo próprio acidentado, por seus dependentes pelo médico que atendeu o acidentado, pelo 
sindicato da categoria ou por qualquer autoridade pública, independentemente de prazo. O item CORRETO é: 
A) 24 (vinte e quatro) horas.  
B) 48 (quarenta e oito) horas.  
C) 72 (setenta e duas) horas.  
D) 96 (noventa e seis) horas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
16. Inspeção Prévia é toda inspeção de risco direcionada para quaisquer modalidades de seguro/resseguro, 
efetuada em local nunca segurado, por ser novo ou desconhecido pelo segurador/ressegurador em questão, ou 
seja, quando não existir alguma apólice relativa às coberturas solicitadas. Assim devem ser levantadas todas as 



 

 5 

informações sobre a atividade desenvolvida, características para a confecção da planta a segurar e dados para a 
correta cotação do risco. Em relação ao tema, marque o item INCORRETO: 
A) Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao 
órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 
B) O órgão regional do MTE, após realizar a inspeção prévia, emitirá o Certificado de Aprovação de Instalações - 
CAI. 
C) A Inspeção Prévia, feita por técnicos ligados ao MTE é obrigatória e, o estabelecimento só abrirá após a 
realização da mesma. 
D) A empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do MTE, quando ocorrer modificações 
substanciais nas instalações e/ou nos equipamentos de seu(s) estabelecimento(s). 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
17. Em relação à classificação de Acidentes de Trabalho, correlacione as colunas: 
 
I. Acidente do Trabalho. 
II. Acidente sem Lesão.  
III. AcidentedeTrajeto.  
IV. Acidente Impessoal.  
V. Acidente Inicial. 
 
(   ) É o acidente sofrido pelo empregado no percurso residência para o trabalho ou deste para aquela devendo ser 
comunicado em até 48 horas da data da ocorrência a CIPA. 
(   ) É o acidente impessoal desencadeador de um ou mais acidentes. 
(  ) É a ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, que 
provoca lesão pessoal ou de que decorre risco próximo ou remoto desta lesão. 
(   ) É o acidente que não causa lesão pessoal. 
(   ) É aquele cuja caracterização independe de existir acidentado. 
A sequência correta é: 
A) II, V, I, III, IV 
B) I, II, III, IV, V 
C) II, IV, III, I, V 
D) III, V, I, II, IV 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
18. Mapa de riscos é uma representação gráfica dos pontos de riscos encontrados em cada setor. É uma maneira 
fácil e rápida de representar os riscos de acidentes do trabalho. Sobre o tema, analise os itens a seguir: 
 
I. A Inspeção de Segurança é etapa secundária para a elaboração do mapa de riscos ambientais. 
II. É utilizado para indicar todos os pontos de riscos que a CIPA encontrar e, tornar possível sua visualização no 
ambiente por todos os trabalhadores do local, pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, pela 
administração da empresa e até mesmo por visitantes. 
III. Para a elaboração do mapa de riscos, convencionou-se atribuir uma cor para cada tipo de risco e representá-lo 
em barras. 
Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 
A) Todos os itens estão incorretos.  
B) Todos os itens estão corretos.  
C) Apenas o item II está correto.  
D) Apenas o item III está correto. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
19. Quando um local de trabalho possui medidas de controle de risco inadequadas ou insuficientes, pode ocorrer 
um evento adverso. A investigação efetiva desse evento requer uma metodologia estruturada que envolve as 
seguintes etapas: 
 
A) coleta de dados, análise das informações, identificação de medidas de controle e plano de ação. 
B) coleta de dados, controle operacional, ações emergenciais e plano de execução. 
C) coleta de dados, plano de estudo, ações emergenciais e plano de execução. 
D) avaliação qualitativa, plano de estudo, ações emergenciais e plano de execução. 
E) avaliação qualitativa, identificação de riscos, ações emergenciais e supervisão das práticas de trabalho. 
 
20. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é de responsabilidade dos empregadores e instituições que 
admitem trabalhadores. Esse programa visa à preservação da saúde e à integridade dos trabalhadores. NÃO faz 
parte desse programa, a etapa que 
A) estabelece metas anuais com prioridades e cronograma.  
B) estabelece prioridades e metas de avaliação e controle.  
C) registra a manutenção e divulgação dos resultados.  
D) estabelece estratégias de segurança dos trabalhadores.  
E) realiza análise dos riscos.  
 


