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TURNO: MANHÃ 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.redencaodogurgueia2015@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

VIGIA 

 

CARGO 

ESTADO DO PIAUÍ 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 
 

 

     

A palavra que não deve ser acentuada graficamente é: 

 

A) dificil  

B) vigencia   

C) plenario 

D) bioma 
 

 

     

 

As palavras religião, típica e língua são respectivamente: 

 

A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 

B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 

C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 
 

 

     

 

Os grupos de  letras encontrados na palavra sobressai são 

classificados como:  

 

A) Apenas encontros consonantais 

B) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente. 

C) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 

D) Apenas dígrafos 
 

 

     

 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um 

ditongo decrescente, um hiato e um dígrafo. 
 

A) tão, sua, daquela 

B) língua, social, nesse 

C) espontaneidade , óbvia, expressa 

D) impressos, leitor, leis 

 
 

     

 

Sobre a oração “ela possibilita a construção de conhecimentos”, 

pode-se afirmar: 
 

A) Possui sujeito indeterminado 

B) O núcleo do predicado é um nome. 

C) O núcleo do predicado é um verbo 

D) Há dois núcleos no predicado, um verbo e um nome. 

 

 

A alternativa em o termo transcrito em negrito constitui um 

caracterizador do substantivo é:  

 

A) ...tão ampla função 

B) ...além de sua utilidade mais óbvia. 

C) essa escrita revela diferenças regionais 

D) ...um autêntico alicerce da estrutura social 

 

 

 

 

O termo destacado expressa intensidade na alternativa: 

 

A) além de sua utilidade 

B) Por desempenhar tão ampla função 

C) recurso essencial de expressão de todos os meios 

D) o leitor reconheça em cada forma escrita a mesma 

palavra 

 

 

 

 

Sobre a oração “Não há tempo como a infância”, pode-se, 

corretamente, afirmar: 

 

A) Possui sujeito simples 

B) Possui predicado nominal 

C) Possui predicado verbo-nominal 

D) Não possui sujeito 

 

 

 

 

A palavra fiéis pode ser classificada como: 

 

A) Advérbio 

B) Substantivo 

C) Adjetivo uniforme 

D) Adjetivo biforme 

 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 
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Marque a alternativa cujas palavras, pela ordem, preenchem 

corretamente os espaços do enunciado, considerando a forma 

correta da grafia: 

 

“________ muitas pessoas que  temem o fim do mundo, ________ 

desconhecem a sua origem. Ainda hoje, ________ poucos anos para 

o século vinte e dois, continuam _______  informadas, _______ ainda 

têm a _________ de descobrir seu futuro.” 

 

A) Há – porque – a - mal – mas – intenção 

B) A – por que – há mau – mais – intenção 

C) A – porquê – há – má – mas – intensão 

D) Há – por quê – a – mau – mais - intensão 

 
 

     

 

O elemento em destaque está empregado corretamente na frase:  

 

A) O desempenho de um mau atleta prejudica todo o time. 

B) Um mal treinador é incapaz de incentivar o grupo. 

C) O atleta respondeu mau aos questionamentos do professor 

D) O curso de atualização foi mau recebido pelos alunos. 

 
 

     

 

Qual das alternativas abaixo não é antônimo da palavra 

fastidioso? 

 

A) Cômico  

B) Gracioso  

C) Jocoso  

D) Enfadonho 

 
 

     

 

Qual das alternativas não contém um par de sinônimos? 

 

A) Ordem e anarquia.  

B) Alfabeto e abecedário.  

C) Brado e grito.  

D) Adversário e antagonista.  

 
 

     

 

Assinale a alternativa que não contém erro de ortografia: 

 

A) Zuar  

B) Advinhar  

C) Paralizado  

D) Prazeroso 

 
 

Analise a frase: 

 

Eu, certo de minhas limitações, ainda acredito num mundo onde 

haja mais coragem, mais respeito, menos intolerância e, 

principalmente, mais humildade. 

 

Em qual das alternativas abaixo o período está reescrito 

corretamente, preservando seu sentido? 

 

A) Eu, principalmente, certo de minhas limitações, ainda 

acredito num mundo onde haja mais coragem, mais 

respeito, menos tolerância e, principalmente, mais 

humildade.  

B) Certo de minhas limitações, eu ainda acredito num 

mundo onde haja menos intolerância, mais coragem, 

mais respeito e mais humildade, principalmente.  

C) Eu ainda acredito num mundo onde haja mais coragem, 

mais respeito, menos tolerância e, certos de minhas 

limitações, principalmente, mais humildade  

D) Eu certo de minhas limitações ainda acredito num 

mundo onde haja mais coragem mais respeito menos 

tolerância e principalmente mais humildade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Área livre 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Qual resultado da operação abaixo? 
 
 

Operação= 7 x 2 – 6/3 

A) 10 

B) 08  

C) 06  

D) 12 
 

 

   

 

Francisco comprou 15 dúzias de laranjas, porém perdeu um 

quarto delas no transporte. Quantas laranjas chegaram ao destino 

final? 
 

A) 15  

B) 160  

C) 180   

D) 135 
 

 

   

 

Um produto custa R$ 25,00 a unidade. Por uma promoção, acima 

de cinco unidades, custa 1/5 a menos. Nesse caso, se o 

consumidor tem R$ 100,00: 
 
 

A) É mais vantajoso comprar 04 unidades. 

B) É mais vantajoso comprar 06 unidades. 

C) É mais vantajoso comprar 03 unidades.  

D) É mais vantajoso comprar 05 unidades. 
 

 

 

 

Se uma pessoa pesa 100 kg e, ao iniciar um regime, perde 3,5 kg 

por semana, ao final de quatro semanas, qual será seu peso? 
 

A) 86 kg  

B) 94,5 kg  

C) 96,5 kg  

D) 86,5 kg 
 

 

   

 

Uma cidade A é distante 8 km de outra cidade B. Um motorista 

saiu da cidade A em direção a B e percorreu 5/10 do trecho 

quando seu carro sofreu uma pane. Não tendo nenhum outro 

socorro, o motorista resolveu ir até a pé em busca de socorro. 

Nesse caso, qual a melhor saída para o mesmo ao buscar ajuda? 
 

A) Voltar à cidade A. 

B) Continuar até a cidade B. 

C) Voltar à cidade A ou ir até a cidade B. 

D) Continuar à cidade A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

Cálculos  
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Analise as afirmações abaixo acerca do desempenho das funções 
de vigia: 
 
I. Controlar a movimentação e permanência de pessoas, como 

medida de segurança, veículos e bens materiais procedendo à 
identificação e registros dos mesmos quando exigidos.  

II. Atender ao público presente e por telefone, prestando 
informações. 

III.  Solicitar documento de identificação, conforme normas 
estabelecidas pela Unidade, para permitir ou impedir o acesso 
às dependências da Instituição.  

IV. Efetuar inspeção pelos prédios e imediações, examinando 
portas, janelas, portões e alarmes, atentando para eventuais 
anormalidades, responsabilizando-se pela guarda das chaves. 

 
Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 
 

A) I, II, III e IV 

B) Apenas I e II estão corretas 

C) Apenas I, II e III estão corretas 

D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 
 

     
 
Quanto às atividades básicas desenvolvidas pelo vigia, todas as 
alternativas estão corretas, EXCETO. 
 

A) Registrar sua passagem pelos postos de controle.  

B) Operar equipamento de vigilância eletrônica em geral.  

C) Atender eventos diversos e fazer a vigilância em locais 

especiais, quando escalados.  

D) Permitir eventos na Instituição, bem como a entrada de 

vendedores ambulantes e assemelhados mesmo sem prévia 

autorização.  

 
 

 
Quanto ao desempenho da função do vigia analise as afirmações 
abaixo: 
 

I. Recolher, guardar e devolver objetos pessoais dos 
usuários/pacientes. 

II. Comunicar irregularidades verificadas, bem como controlar e 
entregar ficha de atendimento.  

III. Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida 
durante seu plantão, para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

IV. Omitir-se quanto à participação em programa de treinamento, 
quando convocado.  

V. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se 
de equipamentos e programas de informática, se necessário.  

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 
 
A) I, II, III, IV e V estão corretas 
B) Apenas I, II, III e V estão corretas. 
C) Apenas I, II e III estão corretas 
D) Apenas III, IV e V estão corretas 

E)  
 
 

 

 

 
 

Dentre as competências pessoais para exercer a Função de 

Vigia podemos afirmar que todas as alternativas estão 

corretas, EXCETO. 

 

A) Demonstrar atenção  

B) Descontrole 

C) Trabalhar em equipe  

D) Bom condicionamento físico  

 

 

 

Constituem deveres do vigia todas citadas abaixo, EXCETO. 

 

A) Comunicar ao seu sucessor as alterações ocorridas em 

seu turno de serviço, especialmente as que impõem 

continuidade em sua execução. 

B) Registrar e comunicar através do bloco de ocorrências, 

de maneira simples e correta, todas as irregularidades 

encontradas ou que ocorrerem no seu turno de trabalho;  

C) Ser desleal, porém indisciplinado, mas cortês com seus 

superiores, colegas e com o público em geral;  

D) Permanecer atento, durante seu turno de trabalho, sem 

se afastar e sem se descuidar do seu posto ou área de 

atuação determinados, salvo em caso de absoluta 

necessidade, determinação superior ou para prestação 

de auxílio, colaboração e solidariedade;  
 

 

 

 

O Processo de Segurança Patrimonial tem por finalidade 

contribuir para prevenir perdas para os negócios dos 

clientes e a integridade física e moral dos empregados. 

Sobre o controle de acesso e saída de pessoas e veículos 

todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 
 

A) Acesso de veículos: Somente os veículos da frota 

própria; os contratados, visitantes e fornecedores, 

quando autorizados. 

B) Entrada: O acesso será exclusivamente pela portaria. 

Todos os empregados próprios e contratados 

deverão portar o crachá em local visível, 

preferencialmente na altura do peito. 

C) Tanto para pessoas como para veículos leves e 

pesados, serão feitas vistorias; portanto, ao se 

aproximar na portaria procure facilitar o trabalho da 

vigilância, deixando a tampa do porta malas e as 

sacolas abertas. 

D) Esqueceu o Crachá: tente entrar por meios ilícitos. 

Pois agir desta maneira é considerado como 

tentativa segura, uma vez que o importante é não 

faltar ao trabalho. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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Quanto à entrada de equipamentos, ferramentas e materiais 

diversos é importante que o vigia tenha conhecimento das 

medidas de segurança e proteção não só do patrimônio, como 

também das pessoas que lá trabalham. Quanto a isso todas as 

alternativas abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

A) O acesso de materiais e equipamentos é permitido para 

execução de serviços e outras atividades quando for feito 

por amigos do vigia.  

B) Informe na portaria, ao segurança, o que está conduzindo 

para que seja feito o devido registro. 

C) Ao sair conduzindo qualquer material, o portador deve ter 

em mãos os documentos que autorizem a saída: 

D) Formulário padrão de controle de entrada e saída de 

material, assinado pelo responsável do equipamento e 

autorizado pelo Setor Competente. 

 
 
 

A convivência humana é difícil e desafiante, porque cada um 

reage de maneira diferente quando está inserido em um grupo de 

trabalho. E para que haja uma boa convivência com os colegas e 

superior no ambiente de trabalho, é importante observar e seguir 

as regras abaixo, EXCETO. 

 

A) Respeite o seu colega de trabalho. Pratique a empatia! 

B) Seja desatento com quem fala com você. Interromper 

sempre a palavra para se fazer ouvir. 

C) Controle suas reações agressivas. Esqueça a indelicadeza e 

ironia. 

D) Sempre que precisar resolver algum problema procure seu 

chefe imediato. Não pule hierarquia! 

 
 
 

Grande parte do nosso trabalho é feito por meio do contato com 

os outros, quer como indivíduos, quer como grupo. A fim de 

minimizar os entraves nas relações pessoais e permitir que haja 

maior satisfação das pessoas envolvidas no processo de 

convivência é importante seguir as regras abaixo, EXCETO. 

 

A) Conheça melhor as pessoas com quem irá trabalhar com o 

intuito de compreendê-los e se adaptar as suas 

características individuais. 

B) Seja prestativo na medida certa para não ser mal 

interpretado. 

C) Quando estiver participando de discussões em grupo, defina 

bem o sentido das palavras para evitar duplo sentido e mal-

entendido. 

D) Seja cauteloso ao criticar. Fale o que pensa sem se importar 

em magoar as pessoas que estão ao seu redor, pois seu 

ponto de vista deve ser defendido. 

 

 

Hierarquia é o princípio da administração pública que 

distribui as funções dos seus órgãos, ordenando e revendo a 

atuação de seus agentes e ainda estabelece a relação de 

subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. 

Sobre esse assunto assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) O servidor somente tem a condição de subordinado em 

relação ao princípio orientador da hierarquia entre a 

instituição e a função, e não porque é agente de menor 

ou maior capacidade do que o funcionário numa função 

acima da sua. 

B) A distribuição dessa hierarquia é questão de organização 

da Administração Pública e também modo de operação 

dos atos e não uma divisão de castas de pessoas  

ou funções. 

C) Na Administração Pública, o funcionário dos serviços 

gerais tem a mesma importância que um chefe de 

gabinete e, dentro de sua categoria, é igual 

hierarquicamente a outros. Suas funções são 

diferenciadas apenas por questões de organização, mas 

sua importância é a mesma dentro do quadro do 

funcionalismo. 

D) Pode-se admitir um funcionário de grau hierárquico 

maior prejudicar toda uma administração, todo um bem 

elaborado sistema de controle do trabalho, 

simplesmente por querer humilhar seus subordinados 

quando estes não correspondem ao trabalho. 
 

 

 
 

É necessário dividir as tarefas, efetuar o planejamento dos 
recursos e distribuí-los. Para atingir o objetivo de uma 
maneira mais eficaz é necessário otimizar a distribuição de 
tarefas e recursos, só assim é que se consegue ser uma 
organização com sucesso fundamentado assim na hierarquia. 
Sobre esse assunto todas as afirmações abaixo estão corretas, 
EXCETO. 
 
A) A hierarquia não significa superioridade de cargo ou 

pessoal, e sim de função dentro da organização 
estatal ou mista. 

B) A hierarquia estabelece como a divisão do trabalho é 
feita, distribuindo tarefas mediante as qualidades de 
cada elemento da organização, estas qualidades 
poderão ser definidas pelo grau acadêmico ou de 
experiência numa determinada área de 
conhecimentos. 

C) A hierarquia só por si funciona, não havendo 
necessidade de troca de informação e comunicação 
entre os elementos para que sejam conhecidos os 
objetivos já alcançados e os objetivos prioritários do 
momento, pois cada um já conhece o modo e o 
projeto que irá convergir para a meta final. 

D) Quando se tem uma hierarquia bem construída e a 
comunicação é funcional então uma organização está 
coordenada funcionando como uma máquina bem 
oleada. 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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Segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos 

de medidas e ações que são adotadas visando diminuir os 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e assim proteger a 

integridade do trabalhador no ambiente de trabalho. Sobre esse 

assunto assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Compete ao empregado observar as normas de segurança e 

medicina do trabalho, constituindo ato não faltoso do 

empregado a recusa injustificada ao uso dos equipamentos 

de proteção individual fornecidos pela empresa. 

B) Compete ao empregado observar as normas de segurança e 

medicina do trabalho, constituindo ato faltoso do 

empregado a recusa injustificada de promover a fiscalização 

do cumprimento das normas de segurança e medicina do 

trabalho. 

C) Compete ao empregado observar as normas de segurança e 

medicina do trabalho, constituindo ato faltoso do 

empregado a recusa injustificada de se candidatar como 

representante dos empregados na CIPA. 

D) Compete ao empregado a inspeção e observação de normas 

em todos os estabelecimentos de trabalho, verificando se 

existem riscos de incêndios, desmoronamentos ou outros 

perigos, para fornecer indicações quanto às precauções a 

serem tomadas; 

 
 
 

A Segurança do Trabalho se aplica a todos os segmentos. 

Evidentemente cada segmento tem suas características e riscos 

específicos, e exatamente por isso, cada ambiente precisa ser 

“cuidado” com um olhar particular. No que se refere às 

responsabilidades do empregador seja de empresa privada ou 

pública todas as ações abaixo, EXCETO. 

 

A) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina 

do trabalho de acordo com sua conveniência. 

B) Instruir os empregados, mediante ordens de serviço, quanto 

às precauções a tomar, no sentido de evitar acidentes do 

trabalho ou doenças ocupacionais. 

C) Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão 

regional competente. 

D) Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade 

competente. 

 

 

O acidente de trabalho é um mal que tira muitas vidas 

diariamente. Cada atividade trabalhista possui características 

próprias que devem ser observadas e prevenidas. Em relação 

aos princípios de segurança do trabalho no arranjo físico 

todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

A) Pelo princípio da integração, os trabalhadores, as 

máquinas, os equipamentos e os materiais devem estar 

integrados em uma só Unidade de Produção, de forma a 

otimizar a segurança. 

B) O princípio da distância mínima visa à menor 

movimentação possível no processo de produção de 

trabalhadores, máquinas, equipamentos e materiais, 

diminuindo as condições inseguras. 

C) No arranjo físico, o cruzamento de materiais, 

interrupções e retrabalhos não afetam o princípio de 

obediência ao fluxo de produção. 

D) O arranjo físico deve ser flexível a futuras modificações 

que sejam necessárias, em virtude de variações no 

processo de produção e na demanda e aquisição de 

novas máquinas. 

 

 

 

Atos e condições inseguras podem estar em vários lugares. 

Pode ser sem você perceber ou por existir a muito tempo, 

aquilo que era errado se torna normal e não passa mais a ser 

perceptível. Sobre a caracterização do ato inseguro no 

ambiente de trabalho todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

A) O ato inseguro é a maneira como as pessoas se 

expõem, consciente ou inconscientemente, a riscos 

de acidentes. 

B) O ato inseguro tanto pode ser praticado pelo próprio 

acidentado como por terceiros. 

C) A pessoa que o pratica pode fazê-lo consciente ou não 

de estar agindo inseguramente. 

D) O ato inseguro significa, necessariamente, 

desobediência às normas ou regras constantes em 

regulamentos formalmente adotados. 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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Os atos inseguros são responsáveis por muitos dos acidentes de 

trabalho e que estão presentes na maioria dos casos em que há 

alguém ferido. Em todas as alternativas abaixo há exemplos de 

atos inseguros, EXCETO em: 

 

A) Ficar junto ou sob cargas suspensas, bem como usar 

máquinas sem habilitação ou permissão. 

B) Lubrificar, ajustar e limpar maquina em movimento e 

inutilizar dispositivos de segurança. 

C) Uso de roupa inadequada e transportar ou empilhar 

inseguramente. 

D) Proteger partes do corpo, partes móveis de maquinas ou 

equipamentos. 

 
 
 

Com relação à segurança do trabalho podemos destacar as 

condições inseguras nos locais de serviço que são aquelas que 

compreendem a segurança do trabalhador. São exemplos de 

condições inseguras as citadas em todas as alternativas, EXCETO. 

 

A) Falta de proteção em máquinas e equipamentos e 

deficiência de maquinário e ferramental 

B) Instalações elétricas inadequadas ou defeituosas e falta de 

equipamento de proteção individual 

C) Proteções adequadas e boa arrumação/limpeza adequada 

D) Defeitos nas edificações, iluminação inadequada e piso 

danificado. 

 
 
 

A Segurança no trabalho começa e termina com as ações, atitudes 

e consciência de todos. Para tal segurança se faz necessário o uso 

dos EPI que é todo dispositivo ou produto de uso individual, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde do trabalhador. Considerando as exigências 

relativas aos equipamentos de proteção individual (EPI) todas as 

afirmações estão corretas, EXCETO. 

 

A) Possuir o Certificado de aprovação (CA) expedido por órgão 

nacional competente. 

B) Ter Certificado de aprovação (CA) com validade mínima de 

5 anos para todos os equipamentos. 

C) Possuir Instruções técnicas no idioma nacional, orientando 

sua utilização, manutenção e outras referências de uso. 

D) Possuir, em caracteres indeléveis e visíveis, o nome 

comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o 

número do CA. 

 

 

A Segurança no Trabalho possibilita a realização de um 

trabalho mais organizado. Isso leva não somente a evitar 

acidentes, mas, leva também ao aumento da produção, pois, 

tornado o ambiente mais agradável os funcionários 

produzirão mais e com melhor qualidade. Sobre esse assunto 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A Segurança do Trabalho proporciona a melhoria nas 

relações entre patrões e funcionários.  

B) Evitar acidentes de trabalho é o ponto alto da Segurança 

do Trabalho. Através das ações de prevenção 

desenvolvidas na empresa podem-se evitar os acidentes 

e às doenças ocupacionais. 

C) Quando a empresa investe em Segurança do Trabalho o 

ambiente fica mais leve, mais harmonioso, seguro e 

agradável. 

D) É importante que o profissional de Segurança do 

Trabalho tenha capacidade técnica necessária para 

avaliar apenas os grandes riscos. 

 

 
 

Segurança patrimonial é um conjunto de medidas, capazes 

de gerar um estado, no qual os interesses vitais de uma 

empresa estejam livres de interferências e perturbações. 

Das afirmações abaixo assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A segurança patrimonial não depende apenas do 

departamento de segurança da empresa, mas 

envolve todos os seus setores e todo o seu pessoal. 

B) As medidas de Segurança patrimonial devem 

impedir ou dificultar a atividade normal da empresa 

para que haja um bom funcionamento. 

C) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as normas 

existentes no Serviço de Vigilância e Segurança 

Patrimonial evitando danos e vandalismo 

D) Dirigir com competência e com os meios disponíveis, 

a Divisão de Vigilância e Segurança Patrimonial é o 

ponto fundamental na prevenção de danos ao 

patrimônio público. 

 

 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


