ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PORTEIRO
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.
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
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.
04- 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.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Cada vez mais, as pessoas estão migrando de área ou redirecionando suas carreiras.

2

Escolher muito cedo uma profissão é um dos motivos que contribuem para erros vocacionais, na

3

opinião da gerente de RH do Rede Bahia, Elisa Sangiovani. "De repente, o profissional descobre que

4

não é bem aquilo que queria e não tem coragem de fazer outras escolhas no meio do caminho",

5

afirma.

6

Na primeira semana de aula na faculdade, nos momentos de apresentação entre

7

professores e alunos, meninos e meninas, ainda adolescentes, vacilam ao falar os motivos da escolha

8

profissional. A maioria não tem ideia do curso e a resposta mais comum é a velha curiosidade. Há os

9

mais engraçadinhos que arriscam uma piada: escolhi porque achei o nome bonito.

10

O consultor empresarial Márcio Lopes observa que hoje as pessoas já não sentem mais

11

necessidade de passar um estereótipo profissional. Gerentes e diretores de grandes corporações

12

estão indo para detrás do balcão e empreendendo voos solos. Também ressalta o surgimento de

13

novas áreas ou a profissionalização de atividades que antes eram vistas como hobby, que vêm

14

contribuindo para algumas guinadas de carreira.

15
16

Outros fatores favoráveis são o maior acesso às informações sobre atividades de mercado
e a ascensão de novos segmentos, como biotecnologia, fotografia, ecologia, meio ambiente.

17

Há pessoas que desenvolvem uma ansiedade em crescer e acabam pulando etapas que

18

são fundamentais para a consolidação da carreira. "O que faz o enriquecimento de uma carreira é

19

justamente os passos horizontais que o profissional dá.", afirma Sangiovani. Também, segundo ela,

20

é importante estar preparado para dar saltos e arriscar.

21

Com autoridade de quem entende do assunto, lembra ainda que pessoas são admitidas

22

por competência, mas são demitidas por comportamento "As promoções acontecem pelas atitudes e

23

habilidades". Não adianta, portanto, buscar atividades por mais dinheiro ou segurança, se não houver

24

prazer e satisfação naquilo que se faz. E, se o cenário, como bem afirma Márcio Lopes, é de incerteza

25

e mudança constante, está na hora de reavaliar alguns valores. Saber servir ao outro, respeitar as

26

diferenças, ter força de vontade, humildade e disposição para aprender, aprender e aprender é

27

fundamental para o sucesso de qualquer negócio ou carreira.

VOCÊS/A, NOV. 2018. Editora Abril.

CARGO: PORTEIRO
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01) A repetição do termo no fragmento "e disposição
para aprender, aprender e aprender" (L.26)
sugere um processo de
(A)
(B)
(C)
(D)

recuperação do tempo perdido.
projeção socioeconômica.
enriquecimento rápido.
reiteração permanente.

02) A mensagem vinculada pelo texto pode ser
sintetizada pelo provérbio
(A)
(B)
(C)
(D)

"Conselho e água só se dá a quem pede."
“Pedra que rola não cria limo."
"De grão em grão, a galinha enche o papo."
"Para um bom entendedor, meia palavra basta."

03) No texto, a linguagem figura coexiste ao lado da
não figurada. O único fragmento em que a
linguagem é puramente não figurada é
(A) "Gerentes e diretores de grandes corporações
estão indo para detrás do balcão e
empreendendo voos solos." (L.11/12).
(B) "Também, segundo ela, é importante estar
preparado para saltos e arriscar." (L.19/20).
(C) "lembra ainda que as pessoas são admitidas por
competência,
mas
são
demitidas
por
comportamento." (L.21/22).
(D) "E, se o cenário, como bem afirma Márcio Lopes,
é de incerteza e mudança constante, está na
hora de reavaliar alguns valores." (L.24/25).
04) Tem função predicativa o termo transcrito em
(A)
(B)
(C)
(D)

“de área” (L.1).
“adolescentes” (L.7).
“necessidade” (L.11).
“favoráveis” (L.15).

05) Completa o sentido do nome o termo transcrito
em
(A)
(B)
(C)
(D)

“de RH” (L.3).
“ansiedade” (L.17).
“por mais dinheiro” (L.23).
“de qualquer negócio” (L.27).

CARGO: PORTEIRO

06)

“...o profissional descobre que não é bem aquilo”
(L.3/4)

No fragmento em evidência, a palavra em negrito
possui o mesmo valor morfossintático que a
destacada em
(A) “Há os mais engraçadinhos que arriscam uma
piada:” (L.8/9).
(B) “O consultor empresarial Márcio Lopes observa
que hoje as pessoas já não sentem mais
necessidade de passar um estereótipo
profissional.” (10/11).
(C) “...a profissionalização de atividades que antes
eram vistas como hobby” (L.13).
(D) “Há pessoas que desenvolvem uma ansiedade
em crescer” (L.17).
07) A alternativa em que há correspondência entre a
forma verbal transcrita e a ação por ela expressa
é
(A) “estão migrando” (L.1) – ação momentânea no
presente.
(B) “contribuem” (L.2) – ação hipotética no presente.
(C) “queria” (L.4) – ação acabada no passado.
(D) “vêm contribuindo” (L.13/14) – ação contínua no
presente.
08) Há predicado verbo-nominal na frase declaração
em
(A)
(B)
(C)
(D)

“as pessoas estão migrando de área” (L.1).
“A maioria não tem ideia do curso” (L.8).
“achei o nome bonito.” (L.9).
“Outros fatores favoráveis são o maior acesso às
informações sobre atividades de mercado”
(L.15).

09) Os termos “ansiedade” (L.17) e “ enriquecimento”
(L.18) têm como base na sua formação primária
(A)
(B)
(C)
(D)

Um substantivo e um adjetivo.
Um substantivo e um verbo.
Um adjetivo e um substantivo.
Um adjetivo e um verbo.
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10) Identifique a proposição verdadeira
(A) A palavra “área” (L.1) é acentuada pela mesma
razão da palavra “detrás” (L.12).
(B) Na palavra “repente” (L.3), o encontro “NT”
constitui, quanto ao papel fonológico, um
encontro consonantal.
(C) Na palavra “Bahia”(L.3), o encontro “hi” NÃO
constitui exemplo de dígrafo.
(D) Na palavra “hoje” (L.10), o “-h” NÃO representa
uma consoante brasileira.
11) Sobre os elementos linguísticos presentes no
texto, é correto afirmar
(A) "ao falar", em "meninos e meninas [...] vacilam ao
falar" (L.7), pode ser substituído por mesmo
falando, ficando preservada a coerência textual.
(B) "pessoas", em "Há pessoas" (L.17), muda de
função sintática se houver a substituição do
verbo haver por existir.

14) Há exemplo de ditongo nasal decrescente na
alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“mais” (L.1).
“outras” (L.4).
“muito” (L.2).
“ainda” (L.7).

15) O termo que expressa, no texto, a ideia de
inclusão é
(A)
(B)
(C)
(D)

“Também” (L.12).
“mais” (L.8).
“segundo” (L.19).
“mas” (L.22).

(C) "que o profissional dá." (L.19), preservando o
sentido do contexto, admite a reescritura se o
profissional der.
(D) "mas",
em
"mas
são
demitidos
por
comportamento."
(L.22),
equivale-a
e,
estabelecendo, desse modo, uma relação de
acréscimo com a oração anterior.
12) A ideia expressa pelo termo transcrito está
correta em
(A)
(B)
(C)
(D)

“muito” (L.2) – quantidade.
“ainda” (L.7) – tempo.
“já”(L.10) – modo
“ou” (L.13) – alternância.

13)
“...pessoas são admitidas por competência,”
(L.21/22).
Transpondo a frase para a voz ativa, obtém-se a
forma verbal
(A) admite
(B) admitem
(C) admitirá
(D) admitia

CARGO: PORTEIRO
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19) Três amigos irão comprar um bolo que custa R$

MATEMÁTICA
16) Uma impressora realiza a impressão de 10 folhas
por minuto. Quantas provas serão impressas em
10 minutos sabendo que cada prova tem 4
folhas?
50
75
100
25

17) Uma costureira comprou dois rolos de fita
cetim que medem respectivamente 100 m e
m. Ela deve cortá-los em pedaços iguais
maior tamanho possível. Então cada pedaço
medir:
(A)
(B)
(C)
(D)

1

5

4

valor do total e Joana o restante que faltar.
Portanto cada um irá gastar respectivamente:

QUESTÕES DE 16 A 20

(A)
(B)
(C)
(D)

2

120,00. Pedro irá pagar do valor total, Ana do

de
75
de
irá

10 m
15 m
25 m
30m

(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 48,00, R$ 30,00, R$ 42,00
R$ 40,00, R$ 36,00, R$ 44,00
R$ 30,00, R$ 43,00, R$ 47,00
R$ 24,00, R$ 60,00, R$ 36,00

20) Sobre múltiplos e divisores analise
alternativas e marque a alternativa correta:

I. O maior divisor de um número é o próprio
número.
II. Um número é divisor de outro quando o resto da
divisão for igual a zero.
III. O conjunto dos múltiplos de um número natural é
infinito.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as alternativas II e III verdadeiras.
Todas as alternativas são verdadeiras.
Apenas a alternativa III é verdadeiras.
Apenas a alternativa II é verdadeira.

18) Em uma caixa foram colocadas 10 bolas azuis, 8
bolas vermelhas e 6 bolas amarelas. Ana colocou
mais 2 bolas amarelas e Maria retirou 6 bolas
sem olhar as cores que saíram. Após essas
alterações é possível que na caixa tenha ficado:
(A) 10 bolas azuis, 7 bolas vermelhas e 8 bolas
amarelas
(B) 9 bolas azuis, 8 bolas vermelhas e 8 bolas
amarelas
(C) 7 bolas azuis, 7 bolas vermelhas e 6 bolas
amarelas
(D) 8 bolas azuis, 6 bolas vermelhas e 8 bolas
amarelas

CARGO: PORTEIRO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Para dar apoio ao porteiro/vigia e as atividades
que ele desempenha, o mercado de segurança
privada disponibiliza uma série de equipamentos
e tecnologia que dão suporte aos serviços de
portaria. Das tecnologias de controle de acesso
de pessoas e veículos descritas abaixo, assinale
àquele que, dependendo do serviço de
segurança prestado, pode ser conectado a
outros dispositivos, como smartphones e
computadores:
(A)
(B)
(C)
(D)

Catraca eletrônica
Leitores de impressões digitais
Reconhecimento de Íris
Circuito de câmeras

22) Sobre a atuação do porteiro/vigia, não é correto
afirmar que:
(A) As atividades do porteiro ou vigia são executadas
nas áreas comuns e privativas de um
condomínio.
(B) O profissional não pode e nem deve se meter em
brigas de família por mais barulhentas que
sejam. A não ser que alguém peça socorro.
(C) O condômino que se incomodar com o barulho,
pode registrar sua reclamação no livro de
ocorrências, falar com o síndico ou levar o
assunto à próxima reunião de condomínio, não
sendo, portanto, da alçado do porteiro/vigia, tal
questão.
(D) Carregar compras não é função do porteiro. Se
ele quiser ser gentil, pode ajudar a levar as
sacolas até o elevador, mas não deve abandonar
a portaria em hipótese nenhuma.
23) Como se denomina o livro onde são registrados
todos os fatos que fogem à rotina, sob a
responsabilidade do vigia/porteiro?
(A)
(B)
(C)
(D)

Livro controle de condôminos
Livro ou relação de visitantes
Livro de ocorrência
Livro de fornecedor e prestador de serviço

CARGO: PORTEIRO
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QUESTÕES DE 21 A 40
24) O atendimento em portarias, recepções ou
espaços similares deve ter algumas diretrizes
básicas que viabilizem o perfeito atendimento ao
cliente. Assinale a alternativa em que uma
dessas diretrizes não está correta:
(A) Atendimento afetivo e efetivo aos clientes
internos e externos.
(B) Informalidade com clientes e colegas de trabalho,
evitando a formalidade.
(C) Atender com um sorriso ou com a face
demonstrando serenidade.
(D) Cordialidade habitual no dia a dia, boas maneiras
e urbanidade.
25) É natural que ao lidarmos com os mais diversos
tipos psicológicos e culturais que circulam pelos
condomínios, ocasionalmente, ocorra algum tipo
de conflito e, para isso, devemos estar
preparados para agir e reagir de forma
emocionalmente inteligente. Nesse sentido, é
importante conhecermos as abordagens de
negociação ou de resolução de conflitos, bem
como conceitos de inteligência emocional.
Assinale a alternativa que se refere ao possível
resultado
de
conflitos,
denominado
“perde/perde”:
(A) O principal problema no caso de um resultado
desse tipo é que uma parte sai da negociação
sem que suas necessidades ou desejos tenham
sido atendidos. E o mais importante é que o
perdedor se recusará a negociar novamente com
o vencedor.
(B) As necessidades e objetivos de ambas as partes
são atendidas. Assim, os dois lados saem da
negociação com um sentimento positivo e
desejarão negociar novamente entre si.
(C) A negociação não se concretiza.
(D) Esse resultado acontece quando nenhuma das
partes supre as suas necessidades ou desejos e,
então, ambas relutam em negociar novamente
com a contraparte. Muitas vezes uma das partes
tem a ilusão de ter ganhado na negociação. Falar
da ilusão de ter ganhado...
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26) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras,
e em seguida assinale a alternativa correta:
I. Anonimato remete à qualidade do que é discreto,
ou seja, é a postura de reserva a certos
comentários referentes a pessoas e ao trabalho,
com aqueles que tais informações não dizem
respeito ou que podem utilizá-las para o mal ou
denegrir a imagem de alguém ou de alguma
empresa e sua marca.
II. Ética distingue-se da moral pela sua condição
eminentemente teórica que avalia as ações,
indicando o modo mais aceito ou universal que
uma conduta ou ação deva ter.
III. A parcialidade, conduta fundamental na ética
profissional, refere-se a estar acessível a
colegas, prestador de serviço ou visitantes,
quando necessário.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmação II é verdadeira.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.

27) Assinale a alternativa que se refere ao Livro de
Protocolo:
(A) É um espaço para manifestação dos
condôminos. As anotações ali deixadas devem
ser encaminhadas ao zelador ou síndico para
que os mesmos tomem conhecimento e
promovam as devidas providências.
(B) É o instrumento de controle geral para
documentos recebidos. Nesse livro o porteiro ou
vigia anota o dia da chegada, numeração e
inviolabilidade do documento ou encomenda.
(C) Serve para anotar os dados dos fornecedores do
condomínio e dos profissionais que prestam
serviço. No caso registra-se o nome da empresa,
telefone, e-mail, o nome do contato, e os dados
dos prestadores do serviço.
(D) Tem sido cada vez mais substituído por
computadores com câmeras integradas. Se o
controle for a livro, registrará o nome, documento
de identidade, destino de cada visitante.

CARGO: PORTEIRO

28) Uma lista de telefones de emergência sempre é
essencial para momentos de necessidade.
Assinale a alternativa que se refere aos números
de emergência descritos abaixo:
I.
II.

193
190

(A) I. É responsável em precaver, socorrer, assistir e
ajudar na recuperação da população em caso de
desastres, sejam chuvas ou outras situações de
risco.
II. Atende a sociedade em casos de ocorrências
em rodovias estaduais como pedidos de socorro
e reclamações.
(B) I. É o serviço médico brasileiro utilizado em caso
de emergências médicas.
II. Foi criado para denúncias contra violência,
abuso
sexual,
agressões
físicas
e/ou
psicológicas cometidas contra crianças e
adolescentes, denúncias de pessoas em
situação de rua, da população LGBT, de pessoas
com deficiência e idosos.
(C) I. atende a incêndios, acidentes com animais,
vazamentos de gás, produtos químico e causas
naturais como alagamento e queimadas.
II. São definidas pelo Código de Trânsito
Brasileiro e fiscaliza diariamente rodovias e
estradas federais para exercício do direito de
locomoção de veículos.
(D) I. Atende a acidentes com animais, vazamentos
de gás, produtos químico e causas naturais como
alagamento.
II. Em casos de riscos, ameaças contra a vida,
denúncias de roubos, atentados e proteção
pública.
29) A atividade de separar, classificar e encaminhar
a correspondência é uma das funções rotineiras
na portaria. Geralmente essas correspondências
são organizadas em escaninhos. Assinale a
alternativa abaixo, no qual a correspondência
descrita necessita ser anotada em livro
específico:
(A)
(B)
(C)
(D)

Contas
Jornais e revistas de assinatura
Sedex
Bilhetes
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30) O conflito é um elemento importante. Seja na
dinâmica pessoal ou organizacional, é um fator
inevitável. Por mais que se desenvolvam
esforços no sentido de eliminá-lo, não
poderemos contê-lo. No entanto, o que se faz
necessário é conhecê-los, saber qual é sua
amplitude e como estamos preparados para
trabalhar com eles. Assinale a alternativa que
caracteriza o tipo de conflito denominado Conflito
Latente:
(A) Não é declarado e não há, mesmo por parte dos
elementos envolvidos, uma clara consciência de
sua existência. Eventualmente não precisam ser
trabalhados; para lidar com conflitos, é
importante conhecê-los, saber qual é sua
amplitude e como estamos preparados para
trabalhar com eles.
(B) Os
elementos
envolvidos
percebem,
racionalmente, a existência do conflito, embora
não haja ainda manifestações abertas do
mesmo.
(C) É aquele que já atinge ambas as partes, e em
que há emoção e forma consciente.
(D) Trata-se do conflito que já atingiu ambas as
partes, já é percebido por terceiros e pode
interferir na dinâmica da organização.
31) Quando houver uma suspeita de vazamento de
gás, o porteiro/vigia não deve tomar qual
providência?
(A) Ir ao local verificar o ponto de vazamento.
(B) Relatar o fato no livro de ocorrências, anotando o
dia e horário do problema.
(C) Manter a área do vazamento fechada e vedada
para evitar espalhar o gás vazando.
(D) Fixar aviso próximo ao local alertando sobre o
vazamento.
32) Existem três áreas sensíveis nos edifícios que
são o sistema elétrico, o sistema hidráulico e os
elevadores, os quais podemos chamar de
segurança invisível de um condomínio. A mufla e
a caixa de inspeção fazem parte de qual desses
sistemas, respectivamente?
(A)
(B)
(C)
(D)

Sistema de elevadores e sistema elétrico
Sistema hidráulico e sistema elétrico.
Sistema elétrico e sistema de elevadores.
Sistema elétrico e sistema hidráulico.

CARGO: PORTEIRO

33) Princípio de incêndio em condomínios,
residenciais ou comerciais, pode ser muito
complicado, afinal, trata-se de um lugar com alta
concentração de pessoas. Esses princípios de
incêndio podem ser resolvidos com o uso do
extintor. Assinale a alternativa que se refere a
classe de extintor de incêndio apropriado para
apagar fogo iniciado em madeira, tecido ou
papel:
(A)
(B)
(C)
(D)

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D

34) Assinale a alternativa que preenche a lacuna do
texto abaixo:

________________na
segurança
patrimonial se
caracteriza e é expresso pela probabilidade de
um evento vir a ocorrer e causar perda ou danos a
organização.
(A)
(B)
(C)
(D)

O risco
A ameaça
A vulnerabilidade
A fragilidade

35) Dentro do contexto da segurança patrimonial,
nas afirmações abaixo assinale àquela que não
é verdadeira:
(A) O crachá de identificação é um cartão de
identificação pessoal e individual, distribuído
pelas organizações públicas e privadas, com o
objetivo
identificar
uma
pessoa
como
empregado, prestador de serviço ou visitante, e
de uso obrigatório quando no interior da
organização.
(B) Na identificação de prestadores de serviços por
parte do porteiro/vigia, deve ser feito
a identificação da pessoa através de uma revista
minuciosa.
(C) A Portaria é o principal ponto de segurança do
condomínio, pois por ela circulam todas
as pessoas, materiais e veículos que entram ou
saem do condomínio, de forma regular.
(D) Quando da identificação de um visitante, este
deve aguardar do lado de fora do condomínio ou
em um local reservado para isto.
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36) O pronome de tratamento vossa excelência,
deve ser usado para as seguintes autoridades,
com a exceção de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Desembargadores
Membros da Câmara dos Deputados
Presidentes e diretores de empresas
Juízes

37) Quanto ao direito do servidor público de se
ausentar do serviço, sem qualquer prejuízo,
assinale a alternativa incorreta:
(A) O servidor público pode ausentar-se por um dia
para doação de sangue.
(B) O servidor público pode ausentar-se por um dia
para se alistar como eleitor.
(C) O servidor público pode ausentar-se por cinco
dias consecutivos a partir do óbito, por
falecimento de qualquer parente.
(D) O servidor público pode ausentar-se por oito dias
consecutivos em razão de casamento.
38) Em relação aos deveres dos servidores públicos,
não é correto afirmar que:

40) Quando falamos em relações humanas no
trabalho falamos de algo que vai muito além da
hierarquia ou de processos. Falamos das
relações entre colegas de trabalho, entre
gestores, entre gestores e colaboradores. Sendo
assim, assinale a alternativa que preencha a
lacuna do texto abaixo:
Muitas vezes, as pessoas acreditam que por ser o
ambiente de trabalho um local para exercer funções e
responsabilidades profissionais, é necessário ser frio e
indiferente às questões ligadas aos colegas de trabalho.
Diante de um problema ou de alguma dificuldade do
colega, muitos tendem a permanecer distantes.
_________________é uma qualidade que está ausente
em muitas organizações empresariais e isso faz com
que haja desconfiança entre os colaboradores. Além
disso, isso faz com que os trabalhos e atividades
coletivas se tornem cada vez mais difíceis de serem
executadas, já que os colaboradores envolvidos não
conseguem criar sinergia entre eles.
(A)
(B)
(C)
(D)

A arbitrariedade
A empatia
A parcialidade
A simpatia

(A) É dever do servidor público o cumprimento das
ordens
superiores,
exceto
quando
manifestamente ilegais.
(B) É dever do servidor público levar conhecimento à
autoridade superior as irregularidades de que
tiver ciência em razão do cargo.
(C) É dever do servidor público proceder com
urbanidade.
(D) É dever do servidor público a filiação a um partido
político ou sindicato da classe.
39) Os meios de proteção do patrimônio, seja público
ou privado, podem ser classificados como:
proteção física, eletrônica, metodológica e força
de resposta. Assinale a alternativa que se refere
a um exemplo de meio de proteção física:
(A)
(B)
(C)
(D)

Holofotes com sensor de presença
Detectores de metais
Sistemas de radiocomunicação
Controle de entrada e saída de pessoal, veículos
e cargas.

CARGO: PORTEIRO

Página 10 de 10

