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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. A VII Semana do Meio Ambiente, realizada em Otacílio Costa entre os dias 30 de maio e 03 de junho, teve 

diversas atividades e ofereceu uma ampla programação aos otacilienses. As ações foram desenvolvidas pela 

Secretaria de Meio Ambiente, com apoio CISAMA – Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense e FUNSERRA – 

Fundo Intermunicipal de Meio Ambiente, tendo o intuito de despertar: 

a) Entendimento a respeito das Chuvas na região 

b) Entendimento a respeito do clima na região 

c) Entendimento a respeito da consciência ambiental na sociedade 

d) Entendimento a respeito da consciência econômica na sociedade 

 

02. Quanto às noticias abaixo, referentes a acontecimentos recentes: 

 

I- Astronauta russo volta à Terra após bater recorde de tempo no espaço; 

II- Nasa testa robô 'com espinhos' para explorar asteroides e cometas. 

 

a) Ambas são falsas. 
b) Ambas são verdadeiras. 

c) Somente a noticia I é verdadeira. 
d) Somente a noticia II é verdadeira. 

 

03. O Distrito Federal é um território autônomo composto por trinta regiões administrativas (cidades-satélites), exceto 

Brasília. A capital federal foi inaugurada no dia 21 de abril de: 

a) 1950 
b) 1955 

c) 1960 

d) 1970 
 

04. O atual Ministro da Fazenda do Brasil é: 

a) Aldo Rebelo 
b) Eduardo Braga 

c) Joaquim Levy 
d) Jaques Wagner 

 

05. O município Otacílio Costa é banhado pela bacia do rio: 

a) Camboriú 

b) Capivari 
c) Itapurã  

d) Canoas 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. Segundo a CLT, qual das opções abaixo não pode ser considerada uma doença do trabalho? 

a) Queda de escada 
b) Surdez Ocupacional 

c) Cegueira Ocupacional 

d) Pneumoconioses 
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07. Qual das opções abaixo é uma consequência dos acidentes para a empresa? 

a) Lesão muscular 
b) Diminuição do salário 

c) Diminuição da produção 
d) Afastamento do Trabalho 

 

08. Norma regulamentadora que estabelece a criação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA´s): 
a) NR 4 

b) NR 5 
c) NR 6 

d) NR 7 

 
09. A NR 10 estabelece as regras de trabalho para quem atua em: 

a) Máquinas e equipamentos 
b) Caldeiras e vasos de pressão 

c) Transportes 

d) Instalações elétricas 
 

10. A Norma Regulamentadora 21 estabelece medidas prevencionistas referentes ao trabalho: 
a) Subterrâneo 

b) Em ambientes fechados 
c) A céu aberto 

d) Em ambientes explosivos 

 
11. Segundo a NR 9, qual das opções abaixo não é considerado risco ambiental? 

a) Transporte 
b) Poeira 

c) Ruído 

d) Bactérias 
 

12. Com relação a prevenção de acidentes, qual dos itens abaixo não é um tipo de extintor? 
a) Espuma 

b) Água pressurizada 
c) Gás carbônico 

d) Isopropanol 

 
13. O incêndio do tipo “D” é aquele que envolve: 

a) Materiais sólidos 
b) Materiais pirofóbicos 

c) Materiais líquidos 

d) Materiais energizados 
 

14. Das opções abaixo, qual o extintor que não tem como efeito principal o abafamento? 
a) Água 

b) CO2 

c) Pó químico seco 
d) Espuma 

 
15. O tempo máximo ou condição máxima para se efetuar a recarga de um extintor de CO2 deve ser de: 

a) 1 ano 
b) 6 meses 

c) Perda de além de 20% de seu peso 

d) Perda de além de 10% de seu peso 
 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


