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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 9h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________________________________ 

TURNO: MANHÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGIA 

CARGO: 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

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. 
 

 

 

Péssimo mau gosto 

Caro Cardeal arcebispo,  

 

1 Vossa Eminência disse em vosso Twitter que o especial 
de Natal do Porta dos Fundos era de "péssimo mau gosto". 
Poderia dizer que V. Emª cometeu um pleonasmo, pois na 
palavra "péssimo" já está incluída a palavra "mau", mas vou 
supor que V. Emª tenha "redundado" propositalmente, para fins 
estilísticos. Entristece-me, pois gostaria que o nosso especial de 
Natal tivesse agradado a todos (embora o homenageado em 
questão não tenha agradado).  

2 O que me consola é que não somos os primeiros a termos 
o gosto julgado mau ou péssimo ou ambos pela vossa Igreja. Na 
realidade, arrisco-me a dizer que estamos em boa (e vasta) 
companhia. Entre os numerosos condenados, está um 
astrônomo de nome tão redundante quanto a vossa expressão.  

3 Como V. Emª deve saber, não foi a teoria heliocêntrica 
que causou a condenação de Galileu Galilei. Copérnico já havia 
dito que a Terra girava em torno do Sol e a Igreja não se 
importou. O que provocou a ira papal foi o humor.  

4 Para defender o heliocentrismo, Galileu criou um diálogo 
fictício entre um personagem sábio, Salviati, e um personagem 
imbecil, Simplício. O sábio acreditava que a Terra girava ao 
redor do Sol e o imbecil achava o contrário. O livro foi um 
sucesso retumbante. E a Igreja vestiu a carapuça do imbecil. 
Galileu foi obrigado a negar tudo o que havia dito para escapar 
da fogueira. Negou e ainda assim foi condenado à prisão 
perpétua.  

5 Giordano Bruno, contemporâneo de Galileu, acreditava 
que o universo era infinito. Negou-se a se negar. Foi queimado 
vivo.  

6 Somente em 1983, quase quatro séculos depois, o 
Vaticano absolveu Galileu, provando ter um sistema judiciário 
ainda mais lento que o brasileiro. Apesar da retratação tardia, o 
gosto episcopal continua controverso.  

7 Acho um péssimo mau gosto, por exemplo, V. Emª ser 
contrária ao sacerdócio de mulheres, ao uso de métodos 
contraceptivos, ao aborto de fetos anencéfalos, ao aborto em 
casos de estupro, ao amor entre pessoas do mesmo sexo, à 
eutanásia e às pesquisas com célula-tronco.  

8 Contudo, confesso que, apesar de nossas divergências, 
não pude deixar de ficar feliz em saber que o Porta dos Fundos 
está sendo assistido na arquidiocese. Peço que V. Emª, 
futuramente, não pule aqueles anúncios que antecedem o vídeo, 
para que nós ganhemos um cascalhinho. Obrigado pela atenção 
e, como diria Jesus, desculpe qualquer coisa 
 

Gregorio Duvivier é ator e escritor. Também é um dos criadores do 

portal de humor Porta dos Fundos. 

Extraído de: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2014/01

/1396869-pessimo-mau-gosto.shtml 

 
 

 

 

A forma escolhida pelo autor para responder as críticas do 

arcebispo foi: 

 

A) Uma epístola papal em que predomina a crítica. 

B) Uma espécie de carta pessoal, porém muito formal.  

C) Uma crítica veemente e grosseira.  

D) Uma sucessão de argumentos ferinos contra a honra do 

cardeal. 

 
 

 

 

O autor começa a criticar a postura do arcebispo a partir de 

(a): 
 

A) Identificação de uma inadequação linguística.  

B) Um equívoco cometido na encíclica papal. 

C) Forma como a igreja se comporta. 

D) Promessa de falsa indulgência aos pecadores. 

 
 

 

 

Dando seguimento a sua argumentação crítica o autor cita 

como primeiro episódio para ilustrar a postura de má 

julgadora da igreja, um fato: 
 

A) Científico. 

B) Histórico e científico.  

C) Científico, mas não histórico. 

D) Nem histórico, nem científico.  

 
 

 

 

De acordo com o autor, o que provocou verdadeiramente a 

condenação do astrônomo foi: 

 

A) O humor utilizado pelo cientista para reafirmar as 

ideias heliocêntricas. 

B) A falta de consistência científica na comprovação das 

afirmações feitas pelo astrônomo.    

C) A defesa de que a Terra girava em torno do Sol. 

D) A retomada da teoria heliocêntrica de Copérnico. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2014/01/1396869-pessimo-mau-gosto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2014/01/1396869-pessimo-mau-gosto.shtml
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Apesar da crítica realizada pelo arcebispo o autor confessa com 
certa ironia que ficou feliz por que: 
 

A) Seu trabalho é acompanhado pela arquidiocese. 
B) A igreja provou ser incapaz de se modernizar e aceitar 

novos valores. 
C) Em meio a tanta atrocidade cometida a igreja se 

arrependeu. 
D) Como instituição a igreja está fadada a ser desacreditada 

pelos crimes cometidos em nome de Deus. 

 
     

 
Todas as palavras abaixo devem ser grafadas com a letra ‘s’, 
exceto: 
 

A) e__pontâneo. 
B) e__plêndido.   
C) ob__essão. 
D) ob__ecado. 

 
     

 
A opção cujo tempo verbal é o mesmo da oração “Na realidade, 
arrisco-me a dizer” (parágrafo 2) é: 
 

A) Giordano Bruno, contemporâneo de Galileu, acreditava que o 
universo era infinito. (parágrafo 5) 

B) Não foi a teoria heliocêntrica... (parágrafo 4) 
C) E a Igreja vestiu a carapuça do imbecil. (parágrafo 4) 
D) Contudo, confesso que, apesar de nossas divergências. 

(parágrafo 8) 

 
     

 
De acordo com a grafia correta das palavras, assinale a 
alternativa onde TODAS as palavras estão escritas corretamente: 
 

A) Digestão, injeção, nojento. 
B) Jibóia, ferrugem, beringela. 
C) lisonjeado, magestade, canjica. 
D) vestígio, jipe, vajem. 

 
     
 
Na oração “Acho um péssimo mau gosto, por exemplo, V. Emª ser 
contrária ao sacerdócio de mulheres...” (parágrafo 7) as vírgulas 
foram utilizadas para: 
 
A) Para isolar o vocativo. 
B) Para isolar o adjunto adverbial. 
C) Para isolar uma expressão explicativa. 
D) Para isolar o aposto. 

 
     

 
Em “... ao aborto de fetos anencéfalos.” (parágrafo 7), o sentido 
do prefixo na palavra em negrito só não terá como sentido 
semelhante o prefixo da palavra: 
 

A) Anônimo. 
B) Anacrônico.   
C) Ateu. 
D) Amoral. 

 

 
 
Marque a alternativa onde a flexão do gênero está correto: 
 
A) Monge – monja. 
B) Judeu – Judéia. 
C) Servidor – servente. 
D) Chorão – chorosa. 
 

 

 
 
Leia as palavras abaixo: 
 
I. Urubu 
II. Carretel 
III. Pontapé 
IV. Saci 
 
Podemos afirmar: 
 
A) A palavra carretel é uma paroxítona. 
B) Todas as palavras devem ser acentuadas com o acento 

agudo. 
C) Todas as palavras acima são oxítonas. 
D) As palavras urubu e saci devem ser acentuadas. 
 

 

 
 
“O livro foi um sucesso retumbante” (parágrafo 4). Sobre o 

termo destacado na oração é correto afirmar que: 

 

A) Trata-se de um substantivo simples. 

B) Pode ser trocado pelo adjetivo extraordinário, 

conferindo o mesmo sentido à oração. 

C) Possui 10 letras e 9 fonemas. 

D) Trata-se de uma palavra proparoxítona. 

 
 

 

 

No trecho “Para defender o heliocentrismo, Galileu criou um 

diálogo fictício entre um personagem sábio...” (parágrafo 4) o 

termo em destaque foi acentuado pelo mesmo motivo que: 

 

A) Astrônomo. 

B) Célula.  

C) Simplício. 

D) Séculos. 

 
 

 

 

A opção em que todas as palavras da frase estão separadas 

corretamente é: 

 

A) Pa-ra def-en-der o he-li-o-cen-tris-mo...   

B) fu-tu-ra-men-te, não pu-le aqu-e-les an-ún-ci-o-s... 

C) A-cho um pés-si-mo mau gos-to... 

D) o gos-to epis-co-pal con-ti-nua com-tro-ver-so... 

 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 



 

 

 
 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o
 d

e
 A

ss
is

 

Cargo: Vigia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI  

 

 

 
     

 

São números pares, EXCETO: 

 

A) 123 

B) 106 

C) 782 

D) 988 

 

     

 

Qual o resultado da seguinte expressão numérica: 

 

8 x 45 + (6)³ - 25 x 80 – 64 

 

A) 1322 

B) - 1488 

C) - 1489 

D) 1323 

 
     

 

38% de 94 é igual a: 

 

A) 36,21 

B) 35,72 

C) 36,24 

D) 35,94 

 
     

 

O lado de um quadrado equivale a 4 m. O perímetro desse 

quadrado é igual a: 

 

A) 16m 

B) 4m 

C) 8m 

D) 32m 

 
     

 

Considere todas as proposições a seguir verdadeiras. 

 

- Toda melancia é saborosa. 

- Algum maracujá é vermelho. 

 

A respeito das proposições acima, assinale a alternativa correta. 
 

A) Pelo menos uma melancia não é saborosa. 

B) Existe pelo menos um maracujá que é vermelho. 

C) Todo maracujá é vermelho. 

D) Existe alguma melancia que não é saborosa. 

 

 
 

CÁLCULOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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São atividades desempenhadas por um Vigia, EXCETO: 

 

A) Compete executar os serviços de preparo e distribuição da 

merenda escolar aos alunos.  

B) Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, 

examinando portas, janelas e portões, para assegurar-se de 

que estão devidamente fechados, atentando para eventuais 

anormalidades. 

C) Impedir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de 

pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário de 

trabalho, convidando-as a se retirarem, como medida de 

segurança. 

D) Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade 

ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas as 

devidas providências. 

 
     

 

Assinale a alternativa que apresenta uma atitude que NÃO deve 

ser seguida pelo Vigia no ambiente de trabalho. 

 

A) Coopere com seus companheiros em benefício da 

segurança de todos e siga os conselhos de seu chefe ou 

feitor, mesmo que manifestamente ilegais. 

B) A pressa é companheira inseparável dos acidentes. Faça 

tudo com tempo para trabalhar bem e com segurança. 

C) A distração é um dos maiores fatores de acidentes. 

Trabalhe com atenção e dificilmente se acidentará. 

D) Não fume em lugares onde se guardam explosivos e 

inflamáveis. 

 
     

 

Para prestar um bom atendimento ao público, o vigia deve, 

dentre outros: 

 

I. Mantenha sintonia com a fala e a expressão corporal. 

II. Nunca critique a instituição ou colega de trabalho na presença 

de visitantes, isto demonstra falta de educação com o visitante, à 

pessoa e consigo mesmo. 

III. Dê atenção a uma pessoa de cada vez, sem perder o controle 

da situação. 

IV. Possua autonomia e iniciativa – Muitas coisas não estão nos 

procedimentos da empresa e temos que observar a política da 

empresa. 

A quantidade de assertivas INCORRETAS é: 

 

A) 1 

B) 3 

C) 4 

D) 0 

 

 

 
 

 

 

Em caso de vazamento de gás sem chama, assinale a 

alternativa que NÃO indica um procedimento que deve ser 

seguido pelo Vigia. 

 

A) Feche o registro e gás. Retire todo o material 

combustível que esteja próximo do fogo. 

B) Ao sentir cheiro de gás, não ligue ou desligue a luz nem 

aparelhos elétricos. 

C) Feche o registro de gás para restringir o combustível e 

o risco de propagação mais rápida do incêndio. 

D) Afaste as pessoas do local e procure ventilá-lo. 

 
 

 

 

Observe os itens a seguir relacionados ao conceito de 

hierarquia. 

 

I Hierarquia é a ordenada distribuição dos poderes com 

subordinação sucessiva de uns aos outros. É uma série 

contínua de graus ou escalões, em ordem crescente ou 

decrescente, podendo-se estabelecer tanto uma hierarquia 

social, uma hierarquia urbana, militar, eclesiástica etc. 

II. A hierarquia é uma ordenação contínua de autoridades 

que estabelece os níveis de poder e importância, de forma 

que a posição inferior é sempre subordinada às posições 

superiores. 

III. Originalmente, o termo hierarquia possuía um 

significado religioso, onde a organização social das igrejas 

levou à formação de hierarquias cuja graduação era 

intangível por derivar da autoridade transcendental de 

cada camada social. Esse sentido religioso perdeu-se nas 

demais estruturas hierarquizadas, mas nelas sobreviveram 

a rigidez da graduação e a observância estrita das 

atribuições de cada autoridade. 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) II 

B) III 

C) I, II e III 

D) I 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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No trabalho realizado em espaços confinados, o Vigia deve 
desempenhar as seguintes funções: 
 
I. Operar os movimentadores de pessoas. 
II. Ordenar o abandono do espaço confinado sempre que 
reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, 
condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando 
não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser 
substituído por outro Vigia. 
III. Permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em 
contato permanente com os trabalhadores autorizados. 
IV. Adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe 
de salvamento, pública ou privada, quando necessário. 
A quantidade de assertivas corretas é: 
 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 

 
     

 
A respeito das saídas de emergência de que devem ser dotados 
os locais de trabalho, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Onde não for possível o acesso imediato às saídas, deverão 

existir, em caráter permanente e completamente 
desobstruídos, circulações internas ou corredores de 
acesso contínuos e seguros, com largura máxima de 1,20m 
(um metro e vinte centímetros). 

B) Escadas em espiral, de mãos ou externas de madeira, não 
serão consideradas partes de uma saída. 

C) As saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e 
qualquer local de trabalho, não se tenha de percorrer 
distância maior que 15m (quinze metros) nos de risco 
grande e 30m (trinta metros) de risco médio ou pequeno. 

D) Os pisos, de níveis diferentes, deverão ter rampas que os 
contornem suavemente e, neste caso, deverá ser colocado 
um "aviso" no início da rampa, no sentido do da descida. 

 
     

 
Todos os estabelecimentos, mesmo os dotados de chuveiros 
automáticos, deverão ser providos de extintores portáteis, a fim 
de combater o fogo em seu início. Tais aparelhos devem ser 
apropriados à classe do fogo a extinguir.   A respeito disso, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O extintor tipo "Químico Seco" usar-se-á nos fogos das 

Classes B e C. As unidades de tipo maior de 60 a 150 kg 
deverão ser montadas sobre rodas. Nos incêndios Classe D, 
será usado o extintor tipo "Químico Seco", porém o pó 
químico será especial para cada material. 

B) O extintor tipo "Água Pressurizada", ou "Água-Gás", deve 
ser usado em fogos da Classe C, com capacidade variável 
entre 5 (cinco) e 18 (dezoito) litros. 

C) O extintor tipo "Espuma" será usado nos fogos de Classe A 
e B. 

D) O extintor tipo "Dióxido de Carbono" será usado, 
preferencialmente, nos fogos das Classes B e C, embora 
possa ser usado também nos fogos de Classe A em seu 
início. 

 

 

 

 

São espécies de riscos ambientais: 

 

I. Riscos biológicos estão associados ao contato do homem 

com vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos 

e outras espécies de microorganismos; 

II. Riscos físicos são identificados pelo grande número de 

substâncias que podem contaminar o ambiente de trabalho e 

provocar danos à integridade física e mental dos 

trabalhadores, a exemplo de poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou outros 

produtos químicos; 

III. Riscos químicos são representados por fatores ou agentes 

existentes no ambiente de trabalho que podem afetar a 

saúde dos trabalhadores, como: ruídos, vibrações, radiações, 

frio, calor, pressões anormais e umidade; 

É correto o que se afirma em: 

 

A) II 

B) I, II e III 

C) II e III 

D) I 
 

 

 
 

Todas as alternativas apresentam atribuições de um vigia, 

SALVO: 

 

A) Compete executar os serviços de limpeza, conservação 

e boa ordem de todas as dependências da unidade 

escolar. 

B) Desempenhar a função com zelo, presteza, 

competência, assiduidade, pontualidade, senso de 

responsabilidade, discrição e honestidade. 

C) Auxiliar a realização de solenidades, comemorações e 

outras atividades realizadas na unidade escolar. 

D) Acatar as orientações dos superiores e tratar com 

urbanidade e respeito os funcionários da unidade 

escolar e os usuários dos serviços educacionais. 

 
 

 

 

A respeito da obediência hierárquica, indique a única 

alternativa verdadeira. 

 

A) No Brasil, a obediência hierárquica também é causa 
de excludente de culpabilidade em caso de ordens não 
manifestamente ilegais. 

B) Do vínculo da obediência hierárquica decorre o poder 
hierárquico, por parte do superior.  

C) A obediência hierárquica é a denominação jurídica 
para o vínculo de subordinação ao qual estão 
submetidos o superior hierárquico e o subordinado 
em uma organização pública. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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Sobre a importância de conhecer os riscos dos locais de 

trabalho, indique a alternativa ERRADA. 

 

A) É importante salientar que a presença de produtos ou 

agentes nocivos nos locais de trabalho não quer dizer que, 

obrigatoriamente, existe perigo para a saúde. Isso vai 

depender da combinação ou inter-relação de diversos 

fatores, como a concentração e a forma do contaminante no 

ambiente de trabalho, o nível de toxicidade e o tempo de 

exposição da pessoa 

B) Os locais de trabalho, pela própria natureza da atividade 

desenvolvida e pelas características de organização, 

relações interpessoais, manipulação ou exposição a agentes 

físicos, químicos, biológicos, situações de deficiência 

ergonômica ou riscos de acidentes, podem comprometer a 

do trabalhador em curto, médio e longo prazo, provocando 

lesões imediatas, doenças ou a morte, além de prejuízos de 

ordem legal e patrimonial para a empresa. 

C) Em qualquer tipo de atividade laboral, torna-se 

prescindível a necessidade de investigar o ambiente de 

trabalho para conhecer os riscos a que estão expostos os 

trabalhadores.  

D) A avaliação de riscos é o processo de estimar a magnitude 

dos riscos existentes no ambiente e decidir se um risco é ou 

não tolerável. 

 
     

 

Sobre os aspectos gerais relacionados ao Mapa de Riscos, 

assinale a única alternativa INCORRETA. 

 

A) É um instrumento participativo, elaborado pelos próprios 

trabalhadores e de conformidade com as suas 

sensibilidades. 

B) O Mapa de Riscos é uma das modalidades mais simples de 

avaliação tipicamente quantitativa dos riscos existentes 

nos locais de trabalho. 

C) É a representação gráfica dos riscos por meio de círculos 

de diferentes cores e tamanhos, permitindo fácil 

elaboração e visualização. 

D) São objetivos do Mapa de Risco: reunir as informações 

básicas necessárias para estabelecer o diagnóstico da 

situação da segurança e saúde no trabalho na empresa, e 

possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e a 

divulgação de informações entre os trabalhadores, bem 

como estimular sua participação nas atividades de 

prevenção. 

 

 

 

Os procedimentos de entrada em espaços confinados devem 

ser revistos quando da ocorrência de qualquer uma das 

circunstâncias abaixo: 

 

I. Qualquer mudança na atividade desenvolvida ou na 

configuração do espaço confinado. 

II. Identificação de condição de trabalho mais segura. 

III. Identificação de riscos não descritos na Permissão de 

Entrada e Trabalho. 

IV. Acidente, incidente ou condição não prevista durante a 

entrada. 

É correto o que se afirma em: 

 

A) III 

B) I, II, III e IV 

C) I e II 

D) IV 
 
 

 

 

O vigia NÃO deve: 

 

A) Vigiar cuidadosamente toda área da unidade escolar 

sob sua responsabilidade. 

B) Permitir a entrada de pessoas nas dependências da 

unidade escolar, somente após identificação. 

C) Estar atento para que as dependências da unidade 

escolar sejam danificadas. 

D) Abrir e fechar a unidade escolar nos horários 

determinados pelo diretor escolar, responsabilizando-

se pelas chaves. 
 
 

 

 

As estatísticas da Previdência Social, que registram os 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho, revelam uma 

enorme quantidade de pessoas prematuramente mortas ou 

incapacitadas para o trabalho. Os trabalhadores que 

sobrevivem a esses infortúnios são também atingidos por 

danos que se materializam, dentre outros, em: 

 

1. Estigmatização do acidentado. 

2. Dependência de terceiros para acompanhamento e 

locomoção. 

3. Depressão e traumas. 

4. Fisioterapia e assistência psicológica. 

5. Próteses e assistência médica. 

A soma dos itens corretos é: 

 

A) 10 

B) 15 

C) 12 

D) 13 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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Cargo: Vigia 
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Sobre os diversos fatores relacionados aos acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, indique a alternativa ERRADA. 

 

A) O custo total de um acidente é dado pela soma de duas 

parcelas: uma refere-se ao custo direto (ou custo 

segurado), a exemplo do recolhimento mensal feito à 

Previdência Social, para pagamento do seguro contra 

acidentes do trabalho, visando a garantir uma das 

modalidades de benefícios estabelecidos na legislação 

previdenciária. A outra parcela refere-se ao custo indireto 

(custo não segurado). 

B) Sob todos os aspectos em que possam ser analisados, os 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho apresentam 

fatores extremamente negativos estritamente para a 

empresa. 

C) O somatório das perdas, muitas delas irreparáveis, é 

avaliado e determinado levando-se em consideração os 

danos causados à integridade física e mental do 

trabalhador, os prejuízos da empresa e os demais custos 

resultantes para a sociedade. 

D) Anualmente, as altas taxas de acidentes e doenças 

registradas pelas estatísticas oficiais expõem os elevados 

custos e prejuízos humanos, sociais e econômicos que 

custam muito para o País, considerando apenas os dados 

do trabalho formal. 

 
     

 

Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado 

para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de 

entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para 

remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 

enriquecimento de oxigênio. Em espaços confinados, o 

empregador deve desenvolver e implantar programas de 

capacitação sempre que ocorrer qualquer das seguintes 

situações, SENÃO: 

 

A) Algum evento que indique a necessidade de novo 

treinamento. 

B) Quando houver uma razão para acreditar que existam 

desvios na utilização ou nos procedimentos de entrada nos 

espaços confinados ou que os conhecimentos sejam 

adequados. 

C) Mudança nos procedimentos, condições ou operações de 

trabalho. 

D) Quando houver uma razão para acreditar que existam 

desvios na utilização ou nos procedimentos de entrada nos 

espaços confinados ou que os conhecimentos não sejam 

adequados 

 

 

 

O fogo é classificado na classe C quando: 

 

A) São materiais de fácil combustão com a propriedade de 

queimarem em sua superfície e profundidade, e que 

deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, 

etc. 

B) São considerados inflamáveis os produtos que 

queimem somente em sua superfície, não deixando 

resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, 

etc.. 

C) Ocorrem em equipamentos elétricos energizados como 

motores, transformadores, quadros de distribuição, 

fios, etc. 

D) São formados por elementos pirofóricos como 

magnésio, zircônio, titânio. 

 
 

 

 

São funções desempenhadas por um Vigia: 

 

I. Controlar movimentação de pessoas, veículos, bens, 

materiais, etc. 

II. Zelar pelo prédio e suas instalações - jardim, pátio, cercas, 

muros, portões, sistemas elétricos e hidráulicos - tomando as 

providências que fizerem necessárias para evitar roubos, 

prevenir incêndios e outros danos. 

III. Atender e prestar informações ao público. 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I e II 

B) III 

C) I, II e III 

D) I 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


