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PORTUGUÊS
TEXTO: O empregado tem carro e anda de avião. E eu
estudei pra quê?
Matheus Pichonelli

O condômino é, antes de tudo, um
especialista no tempo. Quando se encontra com
seus pares, desanda a falar do calor, da seca, da
chuva, do ano que passou voando e da semana que
parece não ter fim. À primeira vista, é um sujeito
civilizado e cordato em sua batalha contra os
segundos insuportáveis de uma viagem sem
assunto no elevador. Mas tente levantar qualquer
questão que não seja a temperatura e você entende
o que moveu todas as guerras de todas as
sociedades em todos os períodos históricos.
Experimente. Reúna dois ou mais condôminos
diante de uma mesma questão e faça o teste. Pode
ser sobre um vazamento. Uma goteira. Uma
reforma inesperada. Uma festa. E sua reunião de
condomínio será a prova de que a humanidade não
deu certo.
Dia desses, um amigo voltou desolado de
uma reunião do gênero e resolveu desabafar no
Facebook: “Ontem, na assembleia de condomínio,
tinha gente 'revoltada' porque a lavadeira comprou
um carro. ‘Ganha muito’ e ‘pra quê eu fiz faculdade’
foram alguns dos comentários. Um dos
condôminos queria proibir que ela estacionasse o
carro dentro do prédio, mesmo informado que a
funcionária paga aluguel da vaga a um dos
proprietários”.
Sem que se perceba, reuniões como esta
dizem mais sobre nossa tragédia humana do que
se imagina. A do Brasil é enraizada, incolor e
ofuscada por um senso comum segundo o qual
tudo o que acontece de ruim no mundo está em
Brasília, em seus políticos, em seus acordos e seus
arranjos. Sentados neste discurso, de que a fonte
do mal é sempre a figura distante, quase
desmaterializada, reproduzimos uma indigência
humana e moral da qual fazemos parte e nem nos
damos conta. (...)
Por trás desse discurso está uma lógica
perversa de dominação. Uma lógica que permite
colocar os trabalhadores braçais em seu devido
lugar. Por aqui, não nos satisfazemos em contratar
serviços que não queremos fazer, como lavar,
passar, enxugar o chão, lavar a privada, pintar as
unhas ou trocar a fralda e dar banho em nossos
filhos: aproveitamos até a última ponta o gosto de
dizer “estou te pagando e enquanto estou pagando
eu mando e você obedece”. Para que chamar a
atenção do garçom com discrição se eu posso
fazer um escarcéu se pedi batata-fria e ele me
entregou mandioca? Ao lembrá-lo de que é ele
quem serve, me lembro, e lembro a todos, que
estudei e trabalhei para sentar em uma mesa de
restaurante e, portanto, MEREÇO ser servido. Não é
só uma prestação de serviço: é um teatro sobre
posições de domínio. Pobre o país cujo diploma
serve, na maioria dos casos, para corroborar estas
posições.
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Por isso o discurso ouvido por meu amigo em
seu condomínio é ainda uma praga: a praga da
ignorância instruída. Por isso as pessoas se
incomodam quando a lavadeira, ou o porteiro, ou o
garçom, “invade” espaços antes cativos. Como uma
vaga na garagem de prédio. Ou a universidade. Ou os
aeroportos. (...)
Esses exemplos mostram que, por aqui, pobre
pode até ocupar espaços cativos da elite (não sem
nossos protestos), mas nosso diploma e nosso senso
de distinção nos autorizam a galhofa: “lembre-se,
você não é um de nós”. Triste que este discurso tenha
sido absorvido por quem deveria ter como missão a
detonação, pela base e pela educação, dos resquícios
de uma tragédia histórica construída com o caldo da
ignorância, do privilégio e da exclusão.
Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-empregadaja-tem-carro-e-eu-estudei-pra-que-5156.html

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1. Pode-se afirmar sobre o texto:
a) No primeiro parágrafo, o autor é irônico ao falar a
respeito dos condôminos.
b) Os moradores dos condomínios são os responsáveis
pelos problemas do mundo, incluindo as guerras.
c) É uma crítica à exibição de problemas particulares em
redes sociais.
d) Defende que os políticos são os responsáveis por
tudo de ruim que acontece no Brasil.
e) Reitera a visão otimista de que se o problema está
nas pessoas, é possível resolver.
2. Para o autor:
a) Os trabalhadores braçais são explorados e por isso
devem ocupar o mesmo lugar dos seus superiores.
b) A política brasileira é desigual e, portanto,
segregadora, esse é o problema a ser discutido pela
sociedade.
c) A situação apresentada na rede social é fruto da
necessidade de domínio das pessoas sobre as
outras.
d) O fato de a empregada do condomínio ter um carro é
sintomático da falta de organização financeira dos
seus patrões.
e) A sociedade perdeu a noção das hierarquias sociais e
se defende apenas em falsos discursos que
escamoteiam as verdades.
3. Sobre o texto, pode-se afirmar:
a) É uma narração em primeira pessoa e imparcial.
b) Trata-se de uma fábula, por fazer uso de uma
alegoria para discutir um tema.
c) O autor busca a imparcialidade e seu ponto de vista
não é evidenciado.
d) Possui uma estrutura mista, entre argumentação e
dissertação sem defender um ponto de vista.
e) Parte de uma situação para discutir um problema do
qual ela é apenas reflexo.
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4. É uma ideia presente no texto:
a) As mudanças que ocorrem na sociedade em
relação às chamadas classes sociais acontecem
concomitantes às mudanças de paradigmas em
relação à postura das pessoas diante desses
acontecimentos.
b) A sociedade não está disposta a mudanças na
estrutura e revela isso de forma indireta.
c) A estrutura social brasileira nunca muda e isso
reitera a resistência das pessoas em relação à
ascensão de alguns grupos marginais.
d) As classes sociais no Brasil são muito bem
definidas e por isso não existe possibilidade de
mudanças em relação a esse aspecto.
e) A ascensão social de grupos minoritários ainda
incomoda as pessoas porque não se fez uma
política de aceitação desses grupos, o que ainda
depende de vontade política.
5. O título do texto:
a) Mostra, denotativamente, o ponto de vista do
autor.
b) É irônico, pois a fala reitera a ideia defendida no
decorrer do texto.
c) É uma metáfora que traduz o pensamento do
autor em relação aos seus condôminos.
d) É a fala de outra pessoa, que evidencia um
posicionamento que não é o mesmo do autor.
e) Destoa do restante do texto, pois não apresenta
relação de sentido com o que nele se discute.
6. Aponte a alternativa em que uma ou mais
palavras
foram
grafadas
incorretamente.
Considere as normas do novo acordo ortográfico.
a)
b)
c)
d)
e)

Absover; acento; asséptico; apreender; cavalhero.
Incipiente; iminente; costear; cumprimento; sustar.
Dessecar; dessabor; despensa; cervo; recrear.
Seção; cerrar; tachar; concertar; ruço.
Absorver; acedente; acessório; cassar; apóstrofo.

7. Tomando como referência o novo acordo
ortográfico, aponte a alternativa em que a(s)
palavra(s) está/estão acentuada(s) incorretamente
ou em que há ausência de acento gráfico.
a)
b)
c)
d)
e)

Jiboia; ideia; parabéns.
Cipó; maracatu; tatu.
Espermatozóide; Aracajú; Enjoo.
Cérebro; hífen; trânsito.
Saúde; servo; atômico.

8. Aponte a alternativa em que todas as palavras
devem ser grafadas com a letra que está entre os
parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

___enipapo; falan___e; ____esto. (G)
O___alá; ____ingar; lagarti___a. (X)
Me____er; ___eirar; ____umbo (CH)
Barca___a; ca___ula; exten___ão. (Ç)
Gravide___es; grande___a; marque___a. (Z)
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9. Dentre as alternativas a seguir aponte a única em
que não ocorre crase.
a) Vou à Fortaleza, capital do Ceará, amanhã.
b) Tenho que entregar os documentos à diretora da
escola.
c) Vou à Bahia, mas para ficar.
d) Meu diretor faz tudo às pressas e por isso nunca dá
tempo de resolver os problemas.
e) Falarei às que quiserem me ouvir.
10. Aponte a alternativa em que a vírgula é utilizada para
isolar o aposto:
a) Ontem à tarde, na minha casa, conversamos sobre os
problemas.
b) Conte um pouco da sua história para nós, menina.
c) Não pode sair cedo, mas pode acordar para ver TV.
d) Tenho três momentos: a entrada, a saída e o final.
e) Dentro da casa de praia, lugar onde ficam todos os
meus segredos, eu pude me ver pela primeira vez.
INFORMÁTICA
11. Segurança da Informação está relacionada com
proteção de um conjunto de dados, no sentido de
preservar o valor que possuem para um indivíduo ou
uma organização.
Analise a informação seguinte.
“Propriedade que limita o acesso à informação tão
somente às entidades legítimas, ou seja, àquelas
autorizadas pelo proprietário da informação”.
Marque a expressão que identifica corretamente os
dados da informação transcrita.
a)
b)
c)
d)
e)

Benefício.
Implementação.
Integridade.
Confidencialidade.
Disponibilidade.

12. Correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é
um programa em que é possível realizar trocas de
mensagens pela internet e se tornou uma alternativa
bem sucedida no decorrer dos anos. Por ele é
possível o envio e a troca de documentos, imagens e
áudios para qualquer pessoa que possua um
endereço de correio eletrônico.
Sobre “Correio eletrônico”, marque a afirmação
incorreta.
a) Para acessar um e-mail basta apenas ter a internet.
b) O endereço eletrônico é separado por @ (arroba)
como: concursosexpress@concursosexpress.com.br.
c) Cada programa de e-mail possui uma maneira própria
de encaminhar as mensagens e o usuário deve
verificar suas orientações e regulamentos.
d) O espaço seguido a Cc: Carbon Copy (cópia
carbonada) é usado para se colocar o endereço de
uma pessoa que receberá uma cópia do e-mail.
e) Os correios eletrônicos podem ser divididos de duas
formas: os agentes de usuários e os agentes de
transferência de mensagens.
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13. Analise as informações enunciadas. Após análise,
marque APENAS a série em que todas as
informações estão corretas.
I. O Painel de Controle é uma ferramenta de sistema
do Microsoft Windows, relacionada diretamente
com
personalizar
as
configurações
do
computador.
II. A Central de Segurança do Windows é um pacote
de segurança incluído nos sistemas operacionais
Windows XP, Vista e 7, da Microsoft, desprovidos
de recursos para informar e monitorar a segurança
do computador do usuário que o executa.
III. No Internet Explorer, existe o Assistente para
conexão com a Internet, onde é possível
configurar o computador para ter uma conexão
com a Internet.
IV. No Prompt de Comando, só não tem a opção
Propriedades, na qual se poderiam alterar as
configurações para a execução dos programas no
MS-DOS.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II e IV.
II – III e IV.
I – III e IV.
II e IV.
I – II e III.

14. O conjunto de dispositivos responsáveis pelo
processamento das informações ou parte física
do computador (como: circuitos de fios e luz,
placas, utensílios, correntes) recebe o nome de
_______________.
Marque a expressão que completa corretamente a
lacuna do enunciado.
a)
b)
c)
d)
e)

Software.
Hadware.
CPU.
Periféricos.
Memória RAM.

15. Programa de computador que habilita seus
usuários a interagirem com documentos virtuais
da Internet, também conhecidos como páginas da
web, que podem ser escritas em linguagens como
HTML, XHTML ou HTML5 com ou sem linguagens
como o CSS e que estão hospedadas num
servidor Web. É um navegador de internet,
também conhecido como ____________.
Marque a expressão que completa corretamente o
enunciado.
a)
b)
c)
d)
e)

WEB.
Mozila.
WWW.
Browser.
Firefox.
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CONHECIMENTOS GERAIS DE ESTÂNCIA
16. A bandeira é um dos principais símbolos de um
município. A bandeira do município de Estância
apresenta o seguinte slogan:
a)
b)
c)
d)
e)

Trabalho e Paz
Ordem e Segurança
Cultura e Trabalho
Ordem e Lei
Segurança e Proteção

17. O IBGE é um órgão muito respeitado no Brasil com
relação às pesquisas e estatísticas. Segundo o IBGE
(2012), o rebanho que apresentava o maior destaque
em Estância era:
a)
b)
c)
d)
e)

Asinino
Bubalino
Caprino
Ovino
Bovino

18. As questões climáticas são sempre importantes para
qualquer planejamento, por exemplo, econômico. O
município de Estância está sob o domínio do clima:
a)
b)
c)
d)
e)

Equatorial
Tropical úmido
Tropical semiárido
Temperado
Equatorial seco

19. O IBGE realiza o censo a cada 10 anos, tendo sido o
ultimo em 2010. Em 2013, o IBGE apresentou uma
contagem populacional que com relação à Estância
apresentou a seguinte característica:
a)
b)
c)
d)

Redução da população absoluta.
Redução da densidade demográfica.
Aumento de aproximadamente 3 mil habitantes.
Elevação da taxa de fecundidade a um patamar de 3
filhos/mulher.
e) Redução considerável da população idosa.
20. Acerca do município
alternativa correta:

de

Estância,

marque

a

a) Estância apresenta uma área de 320 quilômetros
quadrados e faz limite com Santa Luzia do Itanhi.
b) É atualmente o maior produtor de laranja do estado.
c) É cortado pela BR-101 e pela linha verde (também
conhecida como BR-235).
d) Está localizado na porção sudoeste do estado.
e) A área de Estância é de aproximadamente 640
quilômetros quadrados e faz limite com Salgado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Analise os enunciados seguintes:
1. Inspecionar as dependências de prédios públicos e
seu entorno.
2. Fazer a vigilância dos acessos e estacionamentos
de prédios públicos.
3. Vigiar todos os imóveis do bairro onde se situam os
prédios públicos.
Marque a série em que todos os enunciados estão
em
conformidade
com
as
atribuições
profissionais
do
“Agente
de
Vigilância
Patrimonial”.
a)
b)
c)
d)
e)

1 – 2 e 3.
2 e 3.
1 e 2.
1 e 3.
3 apenas.

22. A função do “Agente de Vigilância Patrimonial”
volta-se para dar proteção ao patrimônio público,
vigiando constantemente todos os espaços
públicos com o objetivo de:
a) Anotar o fluxo as pessoas que circulam nos
espaços públicos.
b) Proteger o mobiliário dos parques particulares.
c) Proteger as pessoas que transitam pelos grandes
centros urbanos.
d) Acabar com as ocorrências de danos e violências
no patrimônio público.
e) Evitar que as crianças sejam largadas nos
parques infantis e corram risco de vida ao usarem
os brinquedos e equipamentos.
23. Para certificar-se de que todas as dependências
estão fechadas com segurança, o “Agente de
Vigilância Patrimonial” deve vistoriar:
a) Todos os trincos das janelas e todos os trincos e
fechaduras das portas.
b) Apenas as fechaduras das portas internas.
c) As portas dos imóveis adjacentes ao prédio
vigiado.
d) Os acessos de pedestres para a rede hidráulica.
e) As escadas que dão acesso para o telhado.
24. A Proteção ao Patrimônio Público é tarefa do
Agente de Vigilância Patrimonial, devendo ser
realizada nas instituições públicas, tendo como
centralização ________________.
Marque os dados que completam coerentemente
o enunciado.
a)
b)
c)
d)
e)

Os centros educacionais estaduais.
Os centros educacionais municipais.
Os parques infantis das pracinhas.
Os monumentos das praças.
Os bens públicos.
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25. Para evitar qualquer tipo de problema ou
constrangimento no ambiente de trabalho, o “Agente
de Vigilância Patrimonial” deve respeitar:
a) Somente seus superiores hierárquicos.
b) Todas as pessoas, independente de sexo, idade,
etnia, religião e nível socioeconômico.
c) Apenas os idosos acima de 65 anos.
d) Somente os portadores de deficiência física.
e) Apenas as crianças acompanhadas dos seus
responsáveis.
26. “Lavar bem as mãos com água e sabão faz parte dos
hábitos de higiene pessoal.”
Sobre o enunciado, analise o que segue.
I. Tomar banho todos os dias e lavar os cabelos sempre
que necessário, pois neles se acumulam suor e
sujeiras, ao longo do tempo.
II. Ao sair do banheiro ou vestiário e após carregar o
lixo, deve-se lavar as mãos com água e sabão e
enxugar em toalha limpa.
III. Ao tocar o nariz, cabelo, sapatos, dinheiro e cigarro,
deve-se lavar as mãos com água e sabão e enxugar
em toalha limpa.
Está (ão) em conformidade com a higiene pessoal:
a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
I e II apenas.
I – II e III.
II e III apenas.
III apenas.

27. A Higiene Pessoal está diretamente relacionada ao
estado geral de limpeza do corpo e da roupa das
pessoas. Desta forma, a primeira medida a tomar
para minimizar os riscos de contaminação de
qualquer tipo está relacionada à sua educação /
formação em práticas de higiene pessoal. (Adaptado)
(Por: Cláudia Silva. Portal de Saúde Pública. 2007)

Com base no enunciado marque o que não faz parte
das medidas que devem ser tomadas pelo “Agente
de Vigilância Patrimonial” para sua higiene pessoal.
a) Comprar roupas em locais de destaque da moda.
b) Evitar o uso de adornos de origem desconhecida
como: anéis, colares, pulseiras e brincos, para não
adquirir qualquer tipo de alergia.
c) Manter as mãos sempre limpas.
d) Usar o uniforme completo, obedecendo às normas
que são estabelecidas pelas EPIs e pela empresa.
e) Lavar o uniforme de acordo com as instruções do
fabricante, para evitar manchas e outros danos no
tecido.
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28. Antes de assumir o posto de “Agente de
Vigilância Patrimonial”, é importante que:
a) Os colegas se encontrem e se cumprimentem
espontaneamente.
b) Seja evitado qualquer tipo de relacionamento
entre os colegas de trabalho.
c) Haja observação nos diversos ambientes de
trabalho.
d) O chefe do setor instrua o “Agente de Vigilância
Patrimonial” sobre sua função.
e) O “Agente de Vigilância Patrimonial” tenha
concluído um curso de Nível Superior.
AS QUESTÕES 29 E 30 REFEREM-SE
CONTEÚDO ENUNCIADO A SEGUIR.

AO

A Limpeza Técnica é o processo de remoção de
sujidades, mediante a aplicação de agentes
químicos,
mecânicas
ou
térmicos,
num
determinado período de tempo. Consiste-se na
limpeza de todas as superfícies fixas (verticais e
horizontais) e equipamentos permanentes, das
diversas áreas do recinto. Com o objetivo de
orientar o fluxo de pessoas, materiais,
equipamentos e a frequência necessária de
limpeza, sendo imprescindível o uso de critérios
de classificação das áreas para o adequado
procedimento de limpeza.
(Por: Fernanda Maria de Brito et al. Manual de Boas Práticas Para
o Serviço de Limpeza. Abordagem Técnica e Prática.p.11 e 12.)

29. Considerando os “Métodos e Equipamentos de
limpeza de superfícies - Limpeza Manual Úmida”,
analise as informações seguintes:
I. Realizada com a utilização de rodos, mops ou
esfregões, panos ou esponjas umedecidas em
solução detergente, com enxágue posterior com
pano umedecido em água limpa. No caso de pisos
é utilizado o mesmo procedimento com mops ou
pano e rodo.
II. Esse procedimento é indicado para a limpeza de
paredes, divisórias, mobiliários e de equipamentos
de grande porte. Este procedimento requer muito
esforço do profissional e o submete ao risco de
contaminação.
III. Panos e mops utilizados na limpeza devem ser
encaminhados para lavagem na lavanderia e
guardados secos por medidas de higiene e
conservação. É importante ressaltar que a limpeza
úmida é considerada a mais adequada e higiênica,
todavia ela é limitada para a remoção de sujidade
muito aderida.
IV. Na limpeza terminal é necessária a utilização de
métodos mais eficientes para a remoção de
sujidades, como a mecanizada.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

I - II – III e IV.
I - II e III apenas.
I - II e IV apenas
II e III apenas.
II – III e IV apenas
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30. Analise as informações seguintes:
I. O procedimento consiste em espalhar uma solução
detergente no piso e esfregar com escova ou
esfregão, empurrar com rodo a solução suja para o
ralo, enxaguar várias vezes com água limpa em
sucessivas operações de empurrar com o rodo ou
mop para o ralo.
II. É utilizado para limpeza de pisos com máquinas que
possuem tanque para as soluções de detergente que
é dosado diretamente para a escova o que diminui o
esforço e risco para o trabalhador.
Marque a alternativa que registra correta e
respectivamente os tipos de limpezas técnicas
enunciadas em I e II.
a) Limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira
automática; limpeza rápida.
b) Limpeza manual molhada; limpeza com máquina de
lavar tipo enceradeira automática.
c) Limpeza manual molhada; limpeza mecânica.
d) Limpeza umedecida; limpeza de emergência.
e) Limpeza manual molhada; limpeza umedecida.
31. Para evitar acidentes de trabalhos em locais que têm
escadas e rampas, as pessoas devem proceder da
seguinte forma:
a)
b)
c)
d)

Usar somente sapatos de sola de borracha.
Usar luvas e botas, para um apoio eventual.
Usar apenas as rampas.
Ao transitar pelas escadas e pelas rampas, as
pessoas devem se apoiar no corrimão.
e) Segurar as mãos de alguém que seja mais jovem em
idade e que se propõe a ajudá-la.
32. Para que as pessoas tenham acesso às
dependências dos prédios do patrimônio público,
elas:
a) têm que se dirigir ao “Agente de Vigilância
Patrimonial” e receber sua permissão para o acesso
normal.
b) precisam estar na companhia de um funcionário
público do setor a que pretendem ter acesso.
c) devem chegar bem cedo ao local e pegar uma senha.
d) devem obrigatoriamente ser vistoriadas com detector
de metal.
e) precisam estar bem apresentadas.
33. O “Agente de Vigilância Patrimonial” deve comunicar
imediatamente por escrito e protocolado, ao seu
chefe de serviço, a seguinte ocorrência:
a)
b)
c)
d)

Rachadura em alguma parte do prédio.
Vidro de porta ou de janela quebrado.
Falta de chave de alguma porta externa ou interna.
Desabamento de alguma árvore das dependências do
prédio.
e) Todas estão corretas.
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34. Analise as afirmações seguintes:
1. Quem exerce o cargo de vigia ou de guarda de
patrimônio tem que se manter atento a tudo que
ocorre ao seu redor.
2. O vigia e/ou o guarda de patrimônio deve evitar
qualquer tipo de atendimento fora do horário de
expediente.
3. O exercício da função de vigia e/ou de guarda de
patrimônio implica educação para abordar as
pessoas que querem passar direto para ter acesso
ao prédio.
4. O “Agente de Vigilância Patrimonial” deve tratar
todas as pessoas com o pronome VOCÊ, porque
o cargo faculta este tipo de tratamento.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

1 e 2 apenas.
2 e 4 apenas.
1 – 2 e 3 apenas.
2 – 3 e 4 apenas.
1 – 2 – 3 e 4.

35. Marque o que se considera falha grave do
“Agente de Vigilância Patrimonial” durante o
expediente de trabalho.
a) Tratar todas as pessoas com respeito, prestando
sempre atenção no que diz para transmitir as
informações corretas.
b) Ficar atento ao ambiente de trabalho em todos os
aspectos.
c) Permanecer no seu local de trabalho uniformizado
durante todo o expediente.
d) Orientar o visitante para o local certo, conforme
seja a pessoa procurada.
e) Ausentar-se do local de trabalho sem motivo
justificável e sem ter quem o substitua.
36. Marque o que pode ser considerado um indício de
anormalidade em relação à movimentação e
permanência de pessoas nos prédios e nas áreas
que pertencem ao patrimônio público.
a) Repentinamente, alguém chega à portaria
principal do prédio público.
b) Uma porta foi encontrada aberta, após ser
devidamente fechada pelo agente de vigilância
patrimonial.
c) Após o agente de vigilância patrimonial ter
vistoriado as janelas, uma foi esquecida
entreaberta.
d) Uma luz aparecer acesa repentinamente, por
conta de um equívoco do próprio agente de
vigilância patrimonial.
e) O aparecimento de pessoas após o horário de
expediente, sabendo-se que não se permite
acesso, sem prévia autorização, após o término
do expediente de trabalho.
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37. “Um acidente de trabalho pode levar o trabalhador a
se ausentar da empresa apenas por algumas horas, o
que é chamado de acidente ___________. É que
ocorre, por exemplo, quando o acidente resulta num
pequeno corte no dedo, e o trabalhador retorna ao
trabalho em seguida.”
Marque a expressão que completa coerentemente a
lacuna do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

sem afastamento.
de pequeno risco.
sem gravidade.
de curto afastamento.
inespecífico para longo afastamento.

AS QUESTÕES 38 E 39 REFEREM-SE AOS
“PROCEDIMENTOS DIANTE DE INCÊNDIOS – (USO DE
EXTINTORES)
Extintor de incêndio é um equipamento de segurança
que possui a finalidade de extinguir ou controlar
incêndios em casos de emergências. Em geral é um
cilindro que pode ser carregado até o local do
incêndio, contendo um agente extintor sob pressão.
38. Lembre-se da sigla P.M.A.M. Ela lhe ajudará a utilizar
o extintor de forma eficaz. P.M.A.M. significa: Puxar,
Mirar, Apertar e Movimentar.
(http://pt.wikihow.com/Utilizar-um-Extintor-de-Inc%C3%AAndio)

Analise as orientações seguintes:
I.

II.

III.

IV.

V.

Puxe o pino de segurança que está localizado no
topo do extintor de incêndio, porque uma vez
removido, ele libera o mecanismo de travamento,
permitindo-lhe descarregar o conteúdo do extintor.
Mire o bico ou a mangueira de extintor na base do
fogo, porque isso destrói a fonte ou o combustível
do fogo; mantenha-se abaixado.
Aperte a alavanca lentamente para descarregar o
conteúdo. Se você parar de apertar a alavanca o
extintor vai parar de liberar o seu conteúdo,
portanto, mantenha-a pressionada.
Vá movimentando o extintor de um lado para o outro
cerca de 15 centímetros sobre o fogo, até que ele
acabe. Esse movimento ajudará a apagá-lo.
Mantenha-se a vários metros longe do fogo:
extintores de incêndio são feitos para o uso à
distância.
O fogo pode espalhar um pouco na medida em que
você começa a utilizar o extintor, pois as chamas
estarão sendo empurradas para longe do material
que estiver queimando (a fonte real). Não se
assuste, e não pare até que ele seja apagado.

Marque a série em que todas as orientações estão
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II e III apenas.
I – II e IV apenas.
I – II – III e V apenas.
II – III - IV e V apenas.
I – II – III - IV e V.
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39. Os extintores de incêndio devem ser verificados
regularmente para garantir que:
I.

II.

III.

IV.

O extintor não esteja bloqueado por móveis,
portas, ou qualquer coisa que possa limitar seu
acesso em um caso de emergência.
A pressão esteja no nível recomendado. Alguns
extintores têm calibres que indicam quando a
pressão está muito alta ou muito baixa.
Todas as peças sejam operáveis e não
danificadas ou limitadas de qualquer forma.
Certifique-se de que a mangueira esteja livre de
insetos e detritos. Não deve haver, sob nenhuma
hipótese, nenhum sinal de dano ou abuso no
extintor, como amassados ou ferrugem.
O lado de fora do extintor esteja limpo. Remova
qualquer óleo ou graxa que possa ter se
acumulado do lado de fora do extintor.

Marque a série em que todas as orientações estão
corretas.
a)
b)
c)
d)
e)

I – II – III e IV.
I – II e III apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.
II – III e IV apenas.

40. USO DO CIGARRO NO AMBIENTE DE TRABALHO
- É PROIBIDO?
Mais que o fato de proibir ou limitar a
possibilidade do consumo de cigarro no ambiente
de trabalho fica evidente a preocupação, o
cuidado e a prevenção da saúde do trabalhador
por parte da empresa.
A
legislação,
através
da
Lei
9.294/96,
regulamentada pelo Decreto 2.018/96, proíbe o
uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos
ou de qualquer outro produto fumígero, derivado
ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou
público, salvo em área destinada exclusivamente
a esse fim, devidamente isolada e com arejamento
conveniente.
(Por: Sérgio Ferreira Pantaleão)
(http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/cigarro.htm)

Analise as informações seguintes
I. As repartições públicas, os hospitais e postos de
saúde.
II. As salas de aula e as bibliotecas.
III. Os recintos de trabalho coletivo e as salas de
teatro e cinema.
IV. Nas aeronaves e demais veículos de transporte
coletivo.
Marque a série cujos locais citados estão
coerentes com as disposições da lei mencionada
no enunciado.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II apenas.
I – II e III apenas.
II e IV apenas.
I e III apenas.
I – II – III e IV.
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41. Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos
capazes de ameaçar a segurança e a saúde do
trabalhador. O uso deste tipo de equipamento só
deverá ser feito quando não for possível tomar
medidas que permitam eliminar os riscos do
ambiente em que se desenvolve a atividade, ou seja,
quando as medidas de proteção coletiva não forem
viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos
riscos e não oferecerem completa proteção contra os
riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças
profissionais e do trabalho.
Os equipamentos de proteção coletiva - EPC são
dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com
o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos
inerentes aos processos.
Como o EPC não depende da vontade do trabalhador
para atender suas finalidades, a preferência pela
utilização deste é maior em relação à utilização do
EPI, já que colabora no processo aumentando a
produtividade e minimizando os efeitos e perdas em
função da melhoria no ambiente de trabalho.
Portanto, _________será obrigatório somente se
________não atenuar os riscos completamente ou se
oferecer proteção parcialmente.
Marque os dados que preenchem correta
respectivamente as lacunas do enunciado.
a)
b)
c)
d)
e)

e

o controle; o EPI.
o empregado; o empregador.
o EPI; o empregador.
o EPI; o EPC.
o controle; o EPI

42. As doenças adquiridas por eventos ocorridos no
trabalho, ou por fatores que podem afetar o ambiente
do trabalho e o próprio trabalhador, geralmente são
causadas por:
a)
b)
c)
d)
e)

Negligência da empresa mantenedora.
Doenças pré-existentes.
Acidentes de trabalho.
Doenças crônicas.
Riscos de acidentes.

43. Grande parte dos acidentes do trabalho ocorre
porque os trabalhadores se encontram mal
preparados para enfrentar certos riscos. Em geral, os
acidentes de trabalho são o resultado de uma
combinação
de
fatores,
destacando-se:
____________________________.
Marque os dados que preenchem coerentemente a
lacuna do texto.
a)
b)
c)
d)
e)

Imperícia dos funcionários.
Imprudência dos empregadores.
Enchentes e/ou explosões.
Falhas humanas e falhas materiais.
Curtos circuitos elétricos e explosões.
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44. Marque o que não se relaciona com aspectos de
segurança no trabalho.
a) As características materiais do trabalho, como o
peso dos materiais de uso e a resistência dos
objetos de uso diário do funcionário.
b) Modismo dos trajes dos funcionários.
c) A duração da tarefa, os horários e as pausas no
trabalho.
d) Uso de máscara e luvas para remoção de lixos e
materiais tóxicos.
e) O ruído, a iluminação e as vibrações que se
tornam inadequadas ao ambiente de trabalho.
45. Em muitos casos, o socorro é decisivo para a
sobrevivência e a saúde futura da vítima. Neste
caso, recomendam-se os princípios básicos no
atendimento de emergência:
a)
b)
c)
d)
e)

Fazer respiração boca – a - boca com a vítima.
Medir a pressão arterial da vítima.
Observar e controlar a temperatura da vítima.
Ligar rapidamente para a família da vítima.
Rapidez no atendimento; reconhecimento de
lesões e reparação das lesões.

46. Os acidentes podem acontecer a qualquer
momento e todos nós estamos expostos a
inúmeras situações de risco no ambiente de
trabalho e fora dele. É importante que o “Agente
de Vigilância Patrimonial” tenha noção sobre a
forma de agir no momento em que alguém, que
esteja próximo dele, venha sofrer um acidente,
para poder começar corretamente a prestar os
primeiros socorros.
(MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS - Cruz Vermelha –
Seminário Meira Filho em 1992)

Marque a atitude mais sensata para iniciar a
prestação de socorro a alguém.
a) Comprovar se a pessoa que se propõe a socorrer
tem realmente condições de prestar socorro à
vítima.
b) Pedir socorro à pessoa que estiver no local.
c) Ligar para a Polícia.
d) Ligar para o SAMU.
e) Conduzir a vítima para o Posto de Saúde ou
Hospital mais próximo.
47. Muitas vezes, o socorro é decisivo para o futuro e
a sobrevivência da vítima. Assim, a primeira
providência a ser tomada deve ser:
a) Convencer a vítima a ingerir algum tipo de
analgésico ou calmante até que chegue o médico
ou um socorrista especializado.
b) Manter a respiração boca a boca para a vítima
não para de respirar.
c) Examinar a vítima para comprovar se há algum
tipo de fratura.
d) Procurar ser bem rápido no atendimento,
providenciando urgentemente um médico ou um
socorrista especializado.
e) Examinar a vítima para comprovar se há
hemorragia interna.
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48. Analise os procedimentos de “Primeiros socorros”
para uma vítima em estado de choque, até
transportá-la para o posto de saúde mais próximo ou
até que o médico chegue ao local onde ela se
encontra.
Após análise, marque a alternativa incorreta:
a) Mantenha a vítima deitada, se possível com a cabeça
mais baixa que o tronco.
b) Afrouxe a roupa em volta do pescoço, no peito e na
cintura.
c) Pergunte se ela tem plano de saúde e leve-a
imediatamente para o Hospital mais próximo.
d) Caso não haja fratura, levante as pernas da vítima,
cerca de 30 cm.
e) Se a vítima vomitar, vire-lhe a cabeça para o lado,
para evitar que ela se engasgue.
49. Para estabelecer prioridade nos atendimentos de
primeiros socorros, deve-se observar a seguinte
ordem:
1.
2.
3.
4.

Avaliar o estado de consciência.
Verificar se a vítima está respirando.
Verificar se há parada cardíaca.
Verificar se há hemorragia ou algum tipo de
sangramento.

Aconselha-se a conduzir a vítima a um posto de
saúde ou hospital mais próximo, se for confirmado:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens 1 e 2.
Apenas os itens 2 e 3.
Apenas os itens 3 e 4.
Qualquer um dos itens transcritos.
Apenas os itens1- 2 e 3.

50. Técnica Operacional é o conjunto de normas e
procedimentos que tem por finalidade dotar os
agentes responsáveis pela vigilância e segurança, de
conhecimentos
técnicos,
visando
ao
bom
desempenho nas atividades propostas. (Adaptado)
(http://pt.scribd.com/doc/38968154/Apostila-Tecnicas-e-Normas-deSeguranca-001)

São fatores fundamentais na aplicação das técnicas
operacionais para o “Agente de Vigilância
Patrimonial”, exceto:
a) A boa postura bem direcionada para exercer bem a
profissão.
b) O Curso Superior Especializado.
c) Os bons princípios de educação.
d) O conhecimento das normas técnicas da profissão.
e) A excelente apresentação pessoal.

