PROCESSO SELETIVO
EDITAL 36/2019
CARGO E UNIDADES: Técnico em Segurança do Trabalho
(Natal e Grande Natal)

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.
Tempo total para resolução desta prova: 3 (três) horas.


INSTRUÇÕES
Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a
sua colocação na lista de presença no campo inferior à direita. No caso de haver divergência entre nº
de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.



Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova;



Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade;



O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas, das quais apenas 1 (uma) das alternativas de
resposta é a correta e uma questão discursiva (redação);



É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;



A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais;



Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;



Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares;
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou
material de consulta.



O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a),
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído.



Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado.
Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início.



ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma

DATA

CAMPO DE RESPOSTAS
QUESTÕES 01

02 03 04 05 06 07 08 09 10

RESPOSTAS

Nº

1

1. (Sesc-RN) Conforme NR 1, é permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos
ministrados na mesma organização desde que certos critérios sejam respeitados. Diante
disso, assinale a alternativa correta. (1,0)
a) o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam fora do treinamento anterior
(conteúdo do treinamento).
b) o conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR
ou há menos de 2 (dois) anos, quando não estabelecida esta periodicidade.
c) seja validado pelo responsável encarregado da seção.
d) o conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR
ou há menos de 1 (um) ano, quando não estabelecido esta periodicidade.
2. (Sesc-RN) A CIPA é composta de representantes do empregador e dos empregados, de
acordo com o dimensionamento previsto na NR 5.
Sobre qual serão os eleitos e quais serão os indicados, assinale a alternativa correta (1,0).
a) serão eleitos por parte do empregador e indicados por parte do empregado.
b) todos serão eleitos, independente se for por parte do empregador ou do empregado.
c) serão indicados por parte do empregador e eleitos por parte do empregado.
d) todos serão indicados independente se for do empregado ou do empregador.
3. (Sesc-RN) As empresas que possuem SESMT, Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho, devem realizar seu registro no órgão regional de Medicina
do Trabalho. Os seguintes dados devem constar nesse registro, EXCETO: (1,0)
a) Nome dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho.
b) Número de empregados da requerente e grau de risco das atividades, por estabelecimento.
c) Especificação dos turnos de trabalho, por estabelecimento.
d) Horário de trabalho do coordenador do PCMSO.
4. (Sesc-RN) O exame médico periódico deve ser feito de acordo com os intervalos mínimos
de tempo para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o
desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional ou, ainda, para aqueles que sejam
portadores de doenças crônicas. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir, marcando
com V as verdadeiras e com F as falsas. (1,0)
( ) Os exames periódicos devem ser feitos anualmente ou em intervalos menores, a critério do
médico encarregado, ou, se notificado, pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como
resultado de negociação coletiva de trabalho.
( ) Os exames periódicos devem ser feitos anualmente, para os trabalhadores entre dezoito anos e
quarenta e cinco anos de idade.
( ) Os exames periódicos devem ser feitos anualmente, em menores de dezoito anos e maiores de
quarenta e cinco anos de idade.
( ) Os exames periódicos devem ser feitos de acordo com a periodicidade especificada no Anexo nº 6
da
NR
15,
para
os
trabalhadores
expostos
a
condições
hiperbáricas.
Assinale a sequência correta.
a) V,F,V,F
b) F,V,F,V
c) V,F,F,V
d) F,V,V,F

Nº

2

5. (Sesc-RN) A Previdência social estabelece que todo acidente de trabalho deve ser
comunicado através da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Esse documento, após
ser preenchido em um determinado número de vias, deve ser encaminhado a determinado
órgãos/pessoas. A terceira via da CAT deve ser encaminhada. (1,0)
a) Ao Ministério da Saúde.
b) Ao segurado ou dependente.
c) Ao sindicato de classe do Trabalhador.
d) Ao INSS.
6. (Sesc-RN) A Lei nº 6.514/77 e a Portaria nº 3.214/78 elencam as condições de
funcionamento de um EPI (Equipamento de Proteção Individual) como instrumento
neutralizador da insalubridade, considerando o fator da adequabilidade ao risco, garantindo
uma escolha com critérios, os quais devem ser especificados por um profissional competente
(engenheiro, técnico em saúde e segurança do trabalho e outros). O uso do EPI está
especificado na: (1,0)
a) NR-4.
b) NR-6.
c) NR-8.
d) NR-10.
7. (Sesc-RN) Analise a afirmativa a seguir. O enfoque ergonômico tende a desenvolver postos
de trabalho que reduzam as exigências ________________ e _______________, procurando
posicionar o operador em uma boa postura de trabalho. Em outras palavras, o posto de
trabalho deve envolver o operador com uma “vestimenta” bem adaptada, em que ele possa
realizar o trabalho com conforto, eficiência e segurança. Assinale a alternativa que completa
correta e respectivamente essa afirmativa. (1,0)
a) psicológicas / de demanda
b) antropométricas / físicas
c) fisiológicas / de cargas de trabalho
d) biomecânicas / cognitivas

8. (Sesc-RN) Os riscos fazem-se presentes não somente nos locais de trabalho, mas em
todas as demais atividades humanas, comprometendo a segurança das pessoas e a
produtividade da empresa. Tais riscos podem afetar o trabalhador a curto, médio e longo
prazo, provocando acidentes com lesões imediatas e/ou doenças chamadas profissionais ou
do trabalho, que se equiparam a acidentes de trabalho. Sendo assim o mapeamento desses
riscos ajuda a criar uma atitude mais cautelosa por parte dos trabalhadores diante dos
perigos identificados e graficamente sinalizados. Levando-se em consideração a procedência
dos riscos ambientais e suas categorias para que seja feito um mapa de riscos, analise as
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). (1,0)
( ) O grupo 02 refere-se a riscos químicos, identificado pela cor vermelha, são riscos provenientes de
vapores, gases, produtos químicos em geral.
( ) O grupo 04 refere-se a riscos biológicos, identificado pela cor marrom, são riscos provenientes de
fungos, bactérias, vírus.
( ) O grupo 03 refere-se a riscos ergonômicos, identificado pela cor amarela, são riscos provenientes
de esforços físicos intensos, exigência de postura inadequada, jornadas de trabalho prolongadas.
( ) O grupo 01 refere-se a riscos físicos, identifica-se pela cor verde, são riscos provenientes de
ruído, calor, umidade, vibrações.
( ) O grupo 05 refere-se a riscos de acidentes, identifica-se pela cor azul, são riscos provenientes de
arranjo físico inadequado, probabilidade de incêndio e explosão, máquinas e equipamentos sem
proteção.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F,F,V,V,F
b) V,F,F,V,V
c) V,F,F,F,F
d) F,F,F,V,V

Nº

3

9. (Sesc-RN) Analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) de
acordo com o disposto na NR 23 – Proteção Contra Incêndios. (1,0)
( ) Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de modo que,
àqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso
de emergência.
( ) Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de
trabalho.
( ) As saídas de emergência não podem ser equipadas com dispositivos de travamento mesmo que
permitam fácil abertura do interior do estabelecimento.
( ) As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas
ou sinais luminosos, indicando a direção da saída.
( ) Não cabe ao empregador providenciar para os trabalhadores informações sobre: utilização dos
equipamentos de combate ao incêndio; procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com
segurança; dispositivos de alarme existentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, F, V, F
b) V, V, F, V, V
c) V, V, F, V, F
d) V, V, F, F, F

10. (Sesc-RN) A NR 15 estabelece as Atividades e Operações consideradas como insalubres.
Essa norma considera como insalubridade de grau máximo: (1,0)
a) Calor
b) Ruídos
c) As radiações não ionizantes
d) A sílica livre cristalizada
e) Os resíduos de animais deteriorados

Nº

4

Questão Discursiva – Redação – 10,0 pontos

Disserte utilizando no mínimo 20 linhas e no máximo 30 sobre um dos temas a seguir, fazendo um
link com o trabalho do técnico em segurança do trabalho:
Higiene ocupacional;
Ergonomia;
Prevenção e combate a incêndio.

Nº

5

FOLHA OFICIAL - QUESTÃO DISCURSIVA

ATENÇÃO! SOMENTE A FOLHA OFICIAL SERÁ CORRIGIDA!
- Não deve conter rasuras;
- O texto deverá conter entre 20 e 30 linhas.

FOLHA OFICIAL

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nº

6

PROCESSO SELETIVO
E UNIDADES
CARGO E CARGO
UNIDADES:
Técnico em Segurança do
Trabalho (Natal e Grande Natal)
Atenção Candidato,
 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o
certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial
Preliminar do Sesc/RN.
 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS
OFICIAL.
 Certifique-se de estarem idênticos.
 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para
a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova
realizada.
 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação
correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar,
por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial
definitivo”.
 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais
etapas.
 Boa sorte!

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
RESPOSTAS

Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o
acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização
para qualquer outro fim.

Essa folha poderá ser levada com o candidato

Nº

7

