
DRAFT

CONCURSO PETROBRAS

TÉCNICO(A) DE OPERAÇÃO JÚNIOR

Segurança, Meio Ambiente
e Saúde

Questões Resolvidas

QUESTÕES RETIRADAS DE PROVAS DA BANCA CESGRANRIO

Produzido por Exatas Concursos
www.exatas.com.br

rev.2a

www.exatas.com.br


DRAFT
Índice de Questões
Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Petrobras 2014/1

Q51 (pág. 1).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Petrobras 2012/1

Q60 (pág. 2).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Petrobras 2011/1

Q60 (pág. 3).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Petrobras 2010/2

Q59 (pág. 5).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Petrobras Maio/2010

Q39 (pág. 6).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Petrobras Março/2010

Q50 (pág. 7).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Transpetro 2012/2

Q59 (pág. 8).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Transpetro 2012/2

Q60 (pág. 10).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Transpetro 2011/3

Q58 (pág. 9).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Termorio-Termomacaé-Termoceará 2009/1

Q47 (pág. 12), Q48 (pág. 13), Q49 (pág. 13), Q50 (pág. 14).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Termobahia 2012/1

Q21 (pág. 14), Q22 (pág. 15), Q23 (pág. 16), Q24 (pág. 15).

Prova: Técnico(a) de Operação Júnior - Petrobras Biocombustível JUN/2010

Q21 (pág. 17).

Número total de questões resolvidas nesta apostila: 18

         Material de uso exclusivo de www.exatas.com.br. Sendo vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua  
         reprodução, cópia, divulgação e distribuição. Sujeitando-se o infrator à responsabilização civil e criminal.

AM
OSTRA   

   
   

  A
M

OSTRA   
   

   
  A

M
OSTRA   

   
   

  A
M

OSTRA

AM
OSTRA   

   
   

  A
M

OSTRA   
   

   
  A

M
OSTRA   

   
   

  A
M

OSTRA



DRAFT

SMS www.exatas.com.br 5

Questão 4
(Técnico(a) de Operação Júnior - Petrobras 2010/2)59

A sustentabilidade é um conceito fundamental na política 
de segurança do meio ambiente e da saúde, nas empre-
sas. Esse conceito visa a
(A) buscar, permanentemente, o aumento de produtividade 

e do crescimento econômico, gerando emprego e 
renda.

(B) preservar as fontes de recursos naturais, evitando 
uma maior exploração desses recursos, de modo a 
evitar a degradação ambiental.

(C) conciliar produção e crescimento econômico com 
preservação dos recursos naturais.

(D) demonstrar a total incompatibilidade entre crescimento 
econômico, geração de emprego, renda e preservação 
ambiental.

(E) manter os lucros da empresa, melhorando as condi-
ções de trabalho dos funcionários.

Resolução:

Essa questão está relacionada com o conceito de sustentabilidade. Susten-

tabilidade é a habilidade de sustentar ou suportar uma ou mais condições, exibida

por algo ou alguém. É uma característica ou condição de um processo ou de

um sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado

prazo. Ultimamente este conceito, tornou-se um princípio, segundo o qual o uso

dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode com-

prometer a satisfação das necessidades das gerações futuras, e que precisou da

vinculação da sustentabilidade no longo prazo, um “longo prazo” de termo indefi-

nido. Analisando cada uma das afirmativas:

(A) INCORRETA. Não está relacionado com o conceito de sustentabilidade, visto

que não menciona o objetivo de preservação do ambiental.

(B) INCORRETA. O objetivo da sustentabilidade é aliar produtividade com pre-

servação ambiental, não somente a preservação do meio ambiente sem a

preocupação com o processo.

(C) CORRETA. Conforme dito no texto inicial, esta afirmativa está correta.

(D) INCORRETA. Contrário ao conceito exposto de sustentabilidade.

(E) INCORRETA. O conceito de sustentabilidade tem que estar relacionado ao

processo (produtividade) e à preservação dos recursos ambientais.

�� ��Alternativa (C)
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