
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-

RESPOSTA, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem 
da prova, conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o 
único documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do 

candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
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ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 
 
 
 
 

  



  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: 
“As chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a 
alternativa correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que apresenta objeto direto pleonástico:  
 
(A) Preciso de seu abraço.  
(B) Cumpri com minhas obrigações. 
(C) Meu carro, não o empresto a ninguém.  
(D) Esta é a mulher a quem sempre amei.  
 
QUESTÃO 10. Na frase “A crítica ao jogador foi injusta” há:  
 
(A) Adjunto adnominal.  
(B) Complemento nominal.  
(C) Agente da passiva. 
(D) Aposto especificativo.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% 
e o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 12. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao 
valor de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 13. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 



QUESTÃO 14. Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 
com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual 
subirá para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 15. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um 

dia de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. 
Trabalhando os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos. 
(B) 6 horas. 
(C) 2 horas e 20 minutos. 
(D) 2 horas e 22 minutos. 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 

(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 

QUESTÃO 17. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 

I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 

(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
 

QUESTÃO 18. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 

(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 
 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 

 
Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. Existem diversas instituições governamentais e não governamentais que atuam nas questões 
relacionadas a segurança do trabalho. Relacione as colunas e marque a opção que corresponde a ordem 
correta: 

 
COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) ABNT 
(2) ABMT 
(3) MTE 
(4) SSMT 
(5) ABPA 
(6) SOBES 

(   ) Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança 
(   ) Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(   ) Associação Brasileira de Medicina do Trabalho 
(   ) Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes 
(   ) Ministério do Trabalho e Emprego 
(   ) Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho 

 
(A) 6 – 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 
(B) 6 – 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
(C) 6 – 1 – 2 – 5 – 3 – 4. 
(D) 6 – 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 
 
QUESTÃO 22. “É o conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção da integridade física e mental do 

trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e do ambiente físico onde 
são executadas.” (CHIAVENATO, 1995). Esse é o conceito de: 

 
(A) Higiene do Trabalho. 
(B) Segurança do Trabalho. 
(C) Saúde do Trabalho. 
(D) Qualidade de Vida. 
 
  



QUESTÃO 23. A NR 15 define como atividades insalubres aquelas realizadas acima dos limites de tolerância 
previstos. Entende-se por “Limite de Tolerância”. Analise as alternativas e assinale a correta: 

 
(A) A concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao 

agente, que não causará danos à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 
(B) A concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao 

agente, que causará danos à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 
(C) A concentração ou intensidade mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, 

que causará danos à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral; 
(D) A concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada somente com o tempo de exposição ao 

agente, que não causará danos à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral; 
 
QUESTÃO 24. O exercício de trabalho em condições insalubres, de acordo com as definições normativas, 

assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente 
à: 

 
(A) 10 % para grau máximo; 20% para grau médio; 40% para grau mínimo. 
(B) 10% para grau mínimo; 20% para grau médio; 30% para grau máximo. 
(C) 10% para grau mínimo; 20% para grau médio; 40% para grau máximo. 
(D) 25% para grau mínimo; 50% para grau médio; 100% para grau máximo. 
 
QUESTÃO 25. No caso de incidência de mais de um fator gerador de insalubridade: 
 
(A) Será somado os dois fatores e feito uma média para a obtenção do acréscimo. 
(B) O valor do acréscimo será a soma dos fatores. 
(C) Será considerado apenas o de grau menos elevado, não sendo cumulativo. 
(D) Será considerado apenas o de grau mais elevado, não sendo cumulativo. 
 
QUESTÃO 26. A fixação do adicional devido aos empregados expostos a insalubridade, quando impraticável 

sua eliminação ou neutralização, é de responsabilidade: 
 
(A) Da empresa empregadora, através de sua equipe de segurança do trabalho. 
(B) Da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador. 
(C) Do sindicato dos trabalhadores. 
(D) Do trabalhador, através de contratação de profissional habilitado para elaboração de laudo técnico de 

comprovação. 
 
QUESTÃO 27. Conforme os limites definidos pela NR 15, um trabalhador exposto a um nível de ruído de 85 DB 

tem uma exposição máxima diária permissível de: 
 
(A) 6 horas; 
(B) 7 horas; 
(C) 4 horas; 
(D) 8 horas; 
 
QUESTÃO 28. Segundo Tominaga, a vibração é definida por três variáveis: a frequência (Hz), a aceleração 

máxima sofrida pelo corpo (m/s2) e pela direção do movimento que é dada: 
 
(A) Em dois eixos: X (das costas para frente) e Y (da direita para esquerda). 
(B) Em três eixos: X (das costas para frente), Y (da direita para esquerda) e Z (dos pés à cabeça). 
(C) Em três eixos: X (da direita para esquerda), Y (das costas para frente) e Z (da cabeça aos pés). 
(D) Em três eixos: X (das costas para frente), Y (da direita para esquerda) e Z (da cabeça aos pés). 
 

Referência:  
Universidade Federal de Viçosa-MG: Apostila de EPR 340 – segurança do trabalho. 

 
  



QUESTÃO 29. Segundo Verdussen (1978), citado por Neri (2001), a temperatura é um ponto que deve merecer 
o maior cuidado, quando se busca criar adequadas condições ambientais de trabalho. Há temperaturas 
que nos dão uma sensação de conforto, enquanto outras se tornam desagradáveis e até prejudiciais à 
saúde. Os fatores que definem os ambientes térmicos são: 

 
(A) Temperatura do ar, umidade do ar, movimentação do ar e calor radiante. 
(B) Temperatura do ar, umidade do ar e calor radiante. 
(C) Sensação térmica e calor radiante. 
(D) Atividade desenvolvida e vestimenta. 
 
QUESTÃO 30. Um trabalhador que exerce sua função em um ambiente com exposição ao calor com um Índice 

de Bulbo Úmido Termômetro de Globo de até 25,0, com períodos de descanso no próprio local de 
trabalho, num tipo de atividade pesada, deverá ter um regime de trabalho: 

 
(A) 45 minutos de trabalho e 15 minutos de descanso. 
(B) Trabalho contínuo. 
(C) 30 minutos de trabalho e 30 de descanso. 
(D) 55 minutos de trabalho e 5 de descanso. 
 
QUESTÃO 31. Para avaliação de ambientes térmicos são utilizados alguns equipamentos. Relacione as colunas 

e marque a opção que corresponde a relação correta: 
 
 
COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) Temperatura do ar 
(2) Umidade do ar 
(3) Movimentação do ar 
(4) Calor radiante 

(   ) Termômetro de bulbo úmido, termômetro de globo e termômetro de mercúrio. 
(   ) Termômetro de mercúrio. 
(   ) Termo-anemômetro. 
(   ) Psicômetro giratório. 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 4 – 3 – 2 – 1. 
(C) 4 – 1 – 3 – 2. 
(D) 1 – 4 – 3 – 2. 
 
QUESTÃO 32. O prefeito de Seara quer saber se um funcionário está recebendo o adicional de insalubridade 

de acordo com as normas. Sabendo que o funcionário recebe R$ 1.500,00 de salário por mês (salário 
mínimo da categoria) e exerce uma atividade com grau máximo de insalubridade, qual é o adicional devido 
a este funcionário? 

 
(A) R$ 150,00. 
(B) R$ 300,00. 
(C) R$ 600,00. 
(D) R$ 750,00. 
 
QUESTÃO 33. Um operador de máquinas da prefeitura de Seara que trabalha operando um rolo compressor 

está exposto aos riscos de: 
 
(A) Agentes biológicos. 
(B) Temperatura. 
(C) Pressão. 
(D) Vibração. 
 
  



QUESTÃO 34. Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso e marque a opção que corresponde a alternativa 
correta: 

 
I. (  ) São acidentes de trabalho quando o empregado estiver executando ordem ou realizando serviço sob o 

mando do empregador; 
II. (   ) São acidentes de trabalho os ocorridos  no percurso da residência para o local do trabalho; 
III. (   ) São acidentes de trabalho os ocorridos no percurso do local de trabalho para casa; 
IV. (  ) São acidentes de trabalho os ocorridos no período de descanso ou  satisfação de necessidades 

fisiológicas no local de trabalho; 
 
(A) V – F – F – V. 
(B) V – V – V – F. 
(C) V – V – F – V. 
(D) V – V – V – V. 
 
QUESTÃO 35.Relacione as colunas e marque a opção que corresponde a ordem correta: 
COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) NR 3. 
(2) NR 5. 
(3) NR 8. 
(4) NR 6. 
(5) NR 12. 
(6) NR 15. 

(   ) Embargo ou interdição. 
(   ) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 
(   ) Edificações. 
(   ) Equipamentos de proteção individual – EPI. 
(   ) Máquinas e equipamentos. 
(   ) Atividades e operações insalubres. 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 
(B) 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 5. 
(D) 1 – 3 – 2 – 4 – 5 – 6. 
 
QUESTÃO 36.O corpo humano quando exposto a baixas temperaturas (no frio), perde calor para o meio 

ambiente. Se as perdas de calor forem superiores ao calor produzido pelo metabolismo do trabalhador, o 
mesmo poderá ter problemas. Ocorrerá redução das atividades fisiológicas, diminuição da taxa 
metabólica, queda de pressão arterial e a consequente queda dos batimentos cardíacos, podendo-se 
chegar a um estado de sonolência, redução da atividade mental, redução da capacidade de tomar 
decisões, perda da consciência, coma e até a morte. Com bases nestes dados, o que acontece com a 
temperatura interior do corpo: 

 
(A) Subirá até 42°C. 
(B) Mantem-se estável em 36,5°C. 
(C) Baixará de 36°C. 
(D) Subirá até 40°C. 

 
Referencia: 
PEIXOTO, Neverton Hosfstadler -  Segurança do Trabalho – UFSM, Santa Maria-RS, 

2011. 
 

QUESTÃO 37. Relacione as colunas e marque a opção que corresponde a ordem correta:   
 

COLUNA 1 COLUNA 2 

(1) Risco físico. 

(2) Risco químico. 

(3) Risco biológico. 

(4) Risco ergonômico. 

(5) Risco de acidentes. 

(   ) Calor. 
(   ) Iluminação inadequada. 
(   ) Poeira. 
(   ) Postura inadequada. 
(   ) Carrapato. 

 
(A) 1 – 5 – 2 – 4 – 3. 
(B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
(C) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 
(D) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 
 



QUESTÃO 38. Nos mapas de riscos ambientais são convencionados círculos para evidenciar o grau de risco. 
Relacione cada círculo com o seu grau de risco: 

 

 

(   ) Risco Grave 
(   ) Risco Médio 
(   ) Risco Leve 
 

 
 
 
(A) 1 – 2 – 3. 
(B) 3 – 2 – 1. 
(C) 1 – 3 – 2. 
(D) 2 – 3 – 1. 
 
QUESTÃO 39. Quanto a convenção de cores nos mapas de riscos ambientais, relacione as colunas: 
 
(1) Azul; 
(2) Verde; 
(3) Marrom; 
(4) Vermelho; 
(5) Amarelo; 

(  ) Risco Físico; 
(  ) Risco Químico; 
(  ) Risco Biológico; 
(  ) Risco Ergonômico; 
(  ) Risco Mecânico/Acidental 

 
 
(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
(B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
(C) 2 – 4 – 3 – 1 – 5. 
(D) 2 – 4 – 3 – 5 – 1. 
 
QUESTÃO 40. No caso de um incêndio que envolve a rede elétrica e equipamentos energizados ligados a rede 

elétrica qual o tipo de extintor que deve ser utilizado para controle desse incêndio? 
 
(A) Classe B, que usa gás carbônico, pó seco e espuma. 
(B) Classe A, que usa espuma e água. 
(C) Classe C, que usa gás carbônico e pó químico seco. 
(D) Classe D, que usa pó químico seco especial, limalha de ferro e grafite. 
 
 
 
 


