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FRASE: Não há limites para quem quer fazer o bem.
(Transcrever para o cartão de resposta)

Caderno de Prova – B
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 - Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade ou
dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova.
2 - Leia cuidadosamente o que está proposto.
3- As respostas das questões deverão ser transferidas (marcadas) para o cartão de respostas, que será o único
documento válido para a correção da prova objetiva.
3.1 - No cartão de respostas, o alvéolo deverá ser completamente preenchido, cabendo ao candidato que
descumprir esta disposição arcar com eventuais prejuízos quanto à ausência de suas marcações.
3.2 - São exemplos de marcações incorretas: marcação de dois alvéolos para uma mesma questão, marcação
rasurada ou emendada, alvéolo não preenchido completamente ou assinalado com excessiva força.
3.3 - No cartão de respostas, o candidato que marcar todas as alternativas de todas as questões ou deixá-lo
completamente em branco estará eliminado deste Processo.
3.4 - No cartão de respostas, o candidato DEVERÁ informar o TIPO DE PROVA, conforme especificado no
caderno de prova. A falta de marcação do tipo de prova ELIMINARÁ o candidato.
3.5 - A frase indicada na área superior desta folha DEVERÁ SER TRANSCRITA para o cartão de respostas,
para posterior exame grafológico, se necessário. A falta de transcrição da frase ELIMINARÁ o candidato.
4 - Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova.
5 - Tempo de duração da Prova: 03 horas.
6 - O candidato somente poderá retirar-se do seu ambiente de prova após decorrido 1:30 minutos.
7 - Somente será permitido ao candidato levar este caderno de prova, 30 minutos antes do término,devendo
permanecer juntos no recinto, os três últimos candidatos. Ao terminarem a prova, terão seus nomes
registrados em Relatório de Sala e nele posicionadas suas respectivas assinaturas, sendo liberados
simultaneamente.
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Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.
NETIQUETA
–
AS
REGRAS
SOCIAIS
DE
COMPORTAMENTO
E
COMUNICAÇÃO
NA
INTERNET
A netiqueta – a “etiqueta digital” ou “etiqueta da internet” – é
constituída por um conjunto de regras sociais – formais ou
informais; convencionadas ou naturais - que regulam o
comportamento e a comunicação dos utilizadores da internet,
promovendo a qualidade da socialização e a eficácia
comunicativa.
AS REGRAS BÁSICAS
1 - Lembrar sempre o humano.
Enquanto na socialização no “mundo real” nos confrontamos
sempre com uma pessoa “de carne e osso”, na comunicação
mediada por computador é fácil esquecermo-nos, por vezes,
que do outro lado também está uma pessoa. Trate os outros
como gostaria que o tratassem a si.
2 - Não ofender ou magoar os sentimentos dos outros.
3 - Nunca publicar nada que não se dissesse pessoalmente.
4 - Manter os mesmos padrões de comportamento que se segue
na vida real.
5 - Ser ético.
Álvaro Valls define “ética” como “a decisão pelo
comportamento baseado nos princípios e valores morais
inabaláveis, pautando as ações no que é bom, correto e justo,
devendo ter a honestidade, a integridade, a responsabilidade
sócio-ambiental, a cidadania, a solidariedade e o amor ao
próximo como prioridade absoluta” (Valls, 1993).
6 - Respeitar a privacidade dos outros.
7 - Respeitar a lei.
8 - Não “falar sem saber” e tentar sempre fazer sentido. Além
da correção ortográfica e gramática, a coerência lógica e a
coesão no texto é fundamental. Para não desperdiçar o tempo
dos outros é importante prestar atenção à forma como o
conteúdo, nomeadamente a escrita, é produzido. Deve-se,
nomeadamente, tentar fazer sempre sentido e falar com
conhecimento de causa.
9 – Ajudar sempre que se puder.
10 - Não abusar do poder.
Por exemplo, “os administradores de sistema nunca devem ler
emails privados” (ibidem). Mas os abusos não surgem só de
uma superioridade tecnológica - dos “donos” da tecnologia,
quer seja uma multinacional como a Google, ou um simples
administrador de sistema de uma empresa. Podem também
surgir de diversas outras formas em que alguém utiliza uma
superioridade, explícita ou implícita, para subjugar o outro,
originando situações de que são conhecidos, infelizmente,
demasiados exemplos: de bullying, chantagem, burlas, entre
outros. De uma situação de poder podem surgir abusos quando
o poderoso desrespeita as vítimas.
[...]

2. A tipologia, predominante, desse texto é:
a) narração.
b) descrição.
c) dissertação.
d) injunção.
e) epistolar.
Observe o texto abaixo para responder às questões 3 e 4.
“Álvaro Valls define “ética” como “a decisão pelo
comportamento baseado nos princípios e valores morais
inabaláveis, pautando as ações no que é bom, correto e justo,
devendo ter a honestidade, a integridade, a responsabilidade
sócio-ambiental, a cidadania, a solidariedade e o amor ao
próximo como prioridade absoluta” (Valls, 1993).”
3. A palavra em destaque sócio-ambiental, segundo o Acordo
Ortográfico vigente de 2009, deve ser escrita da seguinte
forma:
a) socioambiental.
b) sócioambiental.
c) sócio-ambiental.
d) socio-ambiental.
e) sócio-ambiêntal.
4. A palavra ética é acentuada pois obedece à seguinte norma,
prescrita na Base XI do Acordo Ortográfico de 2009:
a) As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que
apresentam na sílaba tónica/tônica as vogais abertas grafadas a,
e, o e ainda i, u ou ditongo oral começado por vogal aberta, e
que terminam por sequências vocálicas pós-tónicas/pós-tônicas
praticamente consideradas como ditongos crescentes.
b) As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba
tónica/tônica vogal fechada ou ditongo com a vogal básica
fechada.
c) As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que
apresentam vogais fechadas na sílaba tónica/tônica, e terminam
por sequências vocálicas pós-tónicas/pós-tônicas praticamente
consideradas como ditongos crescentes.
d) Levam acento agudo ou acento circunflexo as palavras
proparoxítonas, reais ou aparentes, cujas vogais tónicas/tônicas
grafadas e ou o estão em final de sílaba e são seguidas das
consoantes nasais grafadas m ou n, conforme o seu timbre é,
respetivamente, aberto ou fechado nas pronúncias cultas da
língua.
e) As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba
tónica/tônica as vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i, u ou
ditongo oral começado por vogal aberta.
Leia a placa abaixo para responder às questões 5 e 6.

(Retirado, com adaptações, de: Madalena, Emanuel Verdade da. Netiqueta: As
regras sociais de comportamento e comunicação na internet. FLUP,2013.
Disponível
em
file:///C:/Users/Professor/Downloads/Netiqueta__As_regras_sociais_de_comportamento_e_comunicacao%20(1).pdf.) Acesso
em: 16 de jun. de 2018.)

1. O tema desse texto é:
a) regras sociais para usar internet.
b) passo a passo para usar a internet.
c) definição do conceito da netiqueta.
d) combate ao bullying nas redes sociais.
e) valorização do ser humano.

(Disponível em: https://placafacil.net/Detalhe.aspx?cod=001428. Acesso em:
16 de junho de 2018.)
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5. Analise as informações a respeito da expressão “É proibida a
entrada...”:
I - Na placa acima, a presença do artigo feminino “a” exige a
concordância do adjetivo: é proibida a entrada. Se não houvesse
o artigo, a concordância se daria no masculino: “ Proibido
entrada.”
II - As construções “é bom”, “é necessário”, “é proibido”,
quando seguidas de substantivos, fazem com eles a
concordância. Se o substantivo apresentar-se sem a palavra
determinante (artigo, pronome), não se faz a concordância.
III - Quando o adjetivo vier antes do substantivo ele concorda
em gênero e número com o substantivo.
Está(ão) correta(as),
a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) Apenas I, II e III.
6. Essa placa tem a finalidade de:
a) apresentar um produto.
b) criticar um comportamento.
c) dar uma orientação.
d) divertir o leitor.
e) vender um produto.
Leia a tirinha a seguir para responder às questões 7, 8 e 9.

(Disponível em: http://crazyseawolf.blogspot.com/2012/09/a-semana-nacionaldo-gordos-tiras.html. Acesso em 16 de junho de 2018.)

7. Na fala de Garfield:
a) a concordância verbal, no segundo quadrinho está correta,
pois se o sujeito da oração é uma expressão percentual, pode-se
concordar com o numeral ou com a expressão partitiva.
b) a concordância verbal está incorreta, porque não admite-se, a
concordância no singular se o substantivo posposto ao número
estiver no singular.
c) a concordância verbal está incorreta, porque não admite-se, a
concordância no plural se o substantivo posposto ao número
estiver no plural.
d) a concordância verbal da, no segundo quadrinho está correta,
pois se sujeito da oração é número, essa concordância pode ser
tanto no singular quanto no plural, sem exceção.
e) a concordância verbal, no segundo quadrinho está incorreta,
pois se o sujeito da oração é uma expressão percentual, não
pode concordar com o numeral ou com a expressão partitiva.
8. O efeito de humor desse texto reside, principalmente:
a) na relação das pessoas com a indústria de alimentos.
b) na referência ao percentual de pessoas do país.
c) na referência a semana nacional de gordos.
d) na expressão do Garfield no terceiro quadrinho.
e) na conclusão que Garfield faz entre o ato de comer e
patriotismo.
9. A palavra patriótico, no último quadrinho, pode ser
substituída sem alterar o efeito de sentido por:
a) ufanista
b) gentílico
c) adventício
d) niilista
e) despótico

Raciocínio Lógico
10. Foi feita uma pesquisa em um bairro da cidade de Goiânia. II – Larissa e a Daniela já foram atendidas pela bombeiro
Nessa pesquisa, vide gráfico de setores, constatou-se que a militar.
maioria das famílias possuem dois filhos e as minorias possuem III – a técnica em segurança do trabalho é irmã de Mônica e
quatro ou cinco filhos. Sabe-se, também, que 17% das famílias amiga de Sandra.
da cidade de Goiânia não possuem nenhum filho. Qual a IV – Sandra e Mônica não são cozinheiras.
porcentagem que representa famílias com 1 ou 3 filhos?
a) 15%
Desta forma, pode-se concluir que:
b) 25%
a) Mônica é cozinheira.
c) 37%
b) Larissa é técnica em segurança do trabalho.
d) 53%
c) Sandra não é militar.
e) 66%
d) Daniela é assistente social.
e) Mônica não é assistente social.

11. Mônica, Larissa, Sandra e Daniela possuem profissões
diferentes. Uma delas é técnica em segurança do trabalho, a
outra é bombeiro militar, a outra é cozinheira e a outra é
assistente social, não necessariamente na ordem supradita.
Desta forma, sabe-se que:
I – Larissa e Sandra conhecem a assistente social e a
cozinheira.

12. Assinale a alternativa que apresenta a negação da seguinte
proposição: “Matheus gosta de matemática e João gosta de
inglês”.
a) Matheus gosta de matemática ou João não gosta de inglês.
b) Matheus gosta de matemática se João não gosta de inglês.
c) Matheus não gosta de matemática e João gosta de inglês.
d) Matheus gosta de matemática se, e somente se João não
gosta de inglês.
e) Matheus não gosta de matemática ou João não gosta de
inglês.
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13. Observe o quadrado a seguir:
2
A
6

C
5
B

4
3
8

Sabendo que suas linhas, colunas e diagonais mantêm um
padrão, quais são os valores de A, B e C respectivamente para
que o quadrado mantenha o padrão?
a) 7, 1 e 9
b) 3, 1 e 2
c) 9, 7 e 1
d) 7, 9 e 1
e) 3, 1 e 9

Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás - Atualidades
16. Os Parques Nacionais são a mais popular e antiga categoria
14. Marque a alternativa correta. São características dos de Unidade de Conservação de Proteção Integral. A legislação
aspectos naturais do território goiano, exceto:
brasileira diz que as Unidades de Conservação devem
a) O clima do estado é tropical semi-úmido com duas estações "preservar ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza
bem definidas, uma chuvosa de outubro a abril e uma seca de cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas,
maio a setembro.
realização de atividades educacionais e de interpretação
b) A vegetação predominante no estado de Goiás é o Cerrado.
ambiental, recreação e turismo ecológico, por meio do contato
c) Os rios que cortam o estado pertencem a três bacias com a natureza". Escolha entre as alternativas a seguir, aquela
hidrográficas: Bacia do São Francisco, Bacia do Araguaia- que corresponde aos Parques Nacionais Goianos.
Tocantins e Bacia do Paraná.
a) Parque da Serra de Caldas e Parque da Serra dos Pirineus.
d) Entre as principais reservas minerais do estado estão: b) Parque da Chapada dos Veadeiros e Parque das Emas.
calcário, fosfato, níquel, nióbio e ouro.
c) Parque Altamiro de Moura Pacheco e Parque do Araguaia.
e) O relevo do estado é formado por cadeias montanhosas de d) Parque do Araguaia e Parque da Terra Ronca.
difícil acesso.
e) Parque de Jaraguá e Parque Telma Ortegal.
15. Por ser um estado central, Goiás limita-se com vários outros
estados da federação. Sobre os limites do estado de Goiás é
correto afirmar:
a) O estado de Goiás limita-se ao norte com Tocantins e a oeste
com Minas Gerais.
b) O estado de Goiás limita-se ao norte com Pará e a oeste com
Tocantins.
c) O estado de Goiás limita-se ao norte com Mato Grosso e a
leste com Mato Grosso do Sul.
d) O estado de Goiás limita-se ao norte com Tocantins e a leste
com Minas Gerais.
e) O estado de Goiás limita-se ao norte com São Paulo e a oeste
com Minas Gerais.

17. Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE, em 2010
o Estado de Goiás tinha, em sua composição populacional, mais
de 27% de habitantes nascidos em outros estados brasileiros, ou
seja, são imigrantes que para cá vieram, quase sempre, em
busca de melhores condições de vida. Em ordem decrescente,
qual a procedência desses migrantes?
a) Bahia, Amazonas, Mato Grosso.
b) Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso do Sul.
c) Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia.
d) Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso.
e) Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas.

Ética
18. Tradicionalmente ela é entendida como um estudo ou uma d) II, IV e V.
reflexão, científica ou filosófica, e eventualmente até teológica, e) I, II, III, IV e V.
sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Tal conceito se
refere à:
20. O exercício da função pública deve ser feito sempre
a) moral
atrelado ao interesse público, buscando o bem comum. Nesse
b) ética
sentido, no exercício das mais diversas funções públicas, o
c) princípios
agente público deve:
d) valores
a) agir em conformidade com suas convicções pessoais.
e) cidadania
b) obedecer a todas as ordens de seus superiores hierárquicos.
c) respeitar os valores éticos e morais enraizados na sociedade.
19. Acerca da ética e moral, analise os itens a seguir:
d) tomar providências levando em consideração critérios
irracionais.
I - Ética é princípio, moral são aspectos de condutas específicas.
e) analisar os preceitos estabelecidos por seus colegas
II - Ética é permanente, moral é temporal.
independentemente de previsão normativa.
III - Ética é universal, moral é cultural.
IV - Ética é regra, moral é conduta de regra.
V - Ética é teoria, moral é prática.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e IV.
b) I, III e IV.
c) II, III e IV.
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Segurança do Trabalho
21. Quanto ao dimensionamento correto do SESMT, segundo a d) Determinar a paralisação de máquina ou setor onde
NR 04, as empresas que possuírem mais de 50% (cinqüenta por considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos
cento) de seus empregados em estabelecimentos ou setor com trabalhadores.
atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da e) Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com
atividade principal, deverão:
o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de
a) Dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de trabalho e propor medidas de solução dos problemas
Segurança e em Medicina do Trabalho, em função do maior identificados.
grau de risco, obedecendo ao disposto no Quadro II da NR 04.
b) Dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de 24. Segundo a NR 07, Programa de Controle Médico de Saúde
Segurança e em Medicina do Trabalho, em função do número Ocupacional, os exames médicos periódicos serão realizados de
total de empregados da empresa, obedecendo ao disposto no acordo com os intervalos mínimos de tempo especificados na
Quadro II da NR 04.
norma, considere as afirmativas a seguir e marque a opção que
c) Dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de indica os intervalos corretos:
Segurança e em Medicina do Trabalho, em função do menor
grau de risco, obedecendo ao disposto no Quadro II da NR 04.
I - de acordo com a periodicidade especificada no Anexo n.º 6
d) Dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de da NR 15, para os trabalhadores expostos a condições
Segurança e em Medicina do Trabalho, em função do grau de hiperbáricas.
risco da atividade principal da empresa, obedecendo ao II - anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de
disposto no Quadro II da NR 04.
45 (quarenta e cinco) anos de idade;
e) Dimensionar os Serviços Especializados em Engenharia de III - a cada três anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito)
Segurança e em Medicina do Trabalho vinculando-se à anos e 45 (quarenta e cinco) anos de idade.
gradação do risco da atividade principal e ao número total de a) As alternativas, I e III estão corretas.
empregados do estabelecimento, obedecendo ao disposto no b) As alternativas, II e III estão corretas.
Quadro II da NR 04.
c) As alternativas, I, II e III estão corretas.
d) As alternativas I e II estão corretas.,
22. Em referência a NR 04, as alternativas abaixo pertencem ao
rol de competências dos profissionais integrantes dos Serviços e) Todas as alternativas estão incorretas.
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho, exceto:
25. Considerando a NR 09, que versa sobre o Programa de
a) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de Prevenção de Riscos Ambientais, considere as afirmativas a
medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus seguir e marque a opção que representa as alternativas que
componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a indicam as responsabilidades dos trabalhadores em relação ao
reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do PPRA:
trabalhador.
b) Responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao I - colaborar e participar na implantação e execução do PPRA;
cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades II - estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do
executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos.
PPRA como atividade permanente da empresa ou instituição;
c) Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se III - informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências
ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e que, a seu julgamento, possam implicar riscos à saúde dos
atendê-la, conforme dispõe a NR 5.
trabalhadores.
d) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o a) As alternativas, I e III estão corretas.
mapa de riscos, com a participação do maior número de b) As alternativas, II e III estão corretas.
trabalhadores.
c) As alternativas, I, II e III estão corretas.
e) Promover a realização de atividades de conscientização, d) As alternativas I e II estão corretas.
educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de e) Todas as alternativas estão incorretas.
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de
campanhas quanto de programas de duração permanente.
26. Segundo a NR 17, nos locais de trabalho onde são
executadas atividades que exijam solicitação intelectual e
23. Segundo a NR 05, que versa sobre a Comissão Interna de atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios,
Prevenção de Acidentes, as alternativas abaixo pertencem ao rol escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos,
de atribuições da CIPA, exceto:
dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de
a) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o conforto, exceto:
mapa de riscos, com a participação do maior número de a) Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR
trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver.
10152, norma brasileira registrada no INMETRO;
b) Participar da implementação e do controle da qualidade das b) Índice de temperatura efetiva entre 20ºC (vinte) e 23ºC
medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das (vinte e três graus centígrados);
prioridades de ação nos locais de trabalho.
c) Velocidade do ar não superior a 0,75m/s;
c) Participar, com o SESMT, onde houver, das discussões d) Umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por
promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos de cento;
alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à e) As atividades que possuem as características definidas no
segurança e saúde dos trabalhadores.
enunciado, mas não apresentam equivalência ou correlação
com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído
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aceitável para efeito de conforto será de até 75 dB (A) e a curva
de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 65 dB.
27. Considerando a NR 24 – que versa sobre as Condições
Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, considere as
afirmativas a seguir e marque a opção que representa as
alternativas corretas:
I - Serão previstos 60 litros diários de água por trabalhador para
o consumo nas instalações sanitárias;
II - As empresas urbanas e rurais, que possuam empregados
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e os
órgãos governamentais devem oferecer a seus empregados e
servidores condições de conforto e higiene que garantam
refeições adequadas por ocasião dos intervalos previstos na
jornada de trabalho;
III - Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos
trabalhadores água potável, em condições higiênicas, sendo
permitido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de
abastecimento de água, deverão existir bebedouros de jato
inclinado e guarda protetora, proibida sua instalação em pias ou
lavatórios, e na proporção de 1 (um) bebedouro para cada 50
(cinqüenta) empregados;
IV - As empresas devem garantir, nos locais de trabalho,
suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a
1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho.
a) As alternativas, I, II e III estão corretas;
b) As alternativas, II, III e IV estão corretas;
c) As alternativas, I, II e IV estão corretas;
d) As alternativas, I, II, III e IV estão corretas;
e) Todas as alternativas estão incorretas.
28. Em caso de ocorrência de acidente de trabalho, assinale a
alternativa incorreta em relação ao acidente e a Comunicação
de Acidente de Trabalho – CAT:
a) A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o
acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia
útil seguinte ao da ocorrência;
b) Em caso de morte, a empresa ou o empregador doméstico
deverão comunicar o acidente do trabalho no segundo dia útil
seguinte ao da ocorrência, à autoridade competente;

c) Receberão cópia fiel da CAT o acidentado ou seus
dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua
categoria;
d) Na falta de comunicação por parte da empresa, podem
formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a
entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou
qualquer autoridade pública;
e) O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida,
pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu
contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxíliodoença acidentário, independentemente de percepção de
auxílio-acidente.
29. Ao realizar medições em um ambiente externo com carga
solar, um Engenheiro de Segurança do Trabalho, encontrou os
seguintes resultados: temperatura de bulbo úmido natural igual
a 29ºc, temperatura de globo igual a 36ºc e temperatura de
bulbo seco igual 30ºc. Indique, qual é o IBUTG do ambiente.
a) 31,1ºc
b) 31ºc
c) 30,5ºc
d) 32,2ºc
e) 35,1ºc
30. Em referência a NR 15, Atividades e Operações Insalubres,
anexo 14, agentes biológicos assinalem a alternativa que
corresponde à atividade como sendo caracterizada de grau
máximo.
a) Trabalho e operações em contato permanente com pacientes,
animais ou com material infecto contagiante, em laboratórios
de análises clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal
técnico);
b) Trabalho e operações em contato permanente com material
infecto contagiante, em cemitérios (exumação de corpos);
c) Trabalho e operações em contato permanente com, material
infecto contagiante, em resíduos de materiais deteriorados;
d) Trabalho e operações em contato permanente com, material
infecto contagiante, em estábulos e cavalariças;
e) Trabalho e operações, em contato permanente, com: esgotos
(galerias e tanques).

