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S6

CADERNO
D E P R O VA

Vigia

Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

5 de maio

20 questões

13 às 16h30

3h30 de duração*

ÍPIO

CÓ

PE

S

A

 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
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Para fazer a prova você usará:

ÁGU

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.

U
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Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
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Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.
O sapo e o boi
Há muito, muito tempo, existiu um boi imponente.
Um dia, o boi estava dando seu passeio da tarde
quando um pobre sapo todo mal vestido olhou para
ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi
que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os
amigos:
– Olhem só o tamanho do sujeito! Até que ele é elegante, mas grande coisa: se eu quisesse também era.
Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em
pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho
normal.
— Já estou grande que nem ele? – perguntou aos
outros sapos.
— Não, ainda está longe! – responderam os amigos.
O sapo estufou mais um pouco e repetiu a pergunta.
— Não – disseram de novo os outros sapos — e é
melhor você parar com isso porque senão vai acabar
se machucando.
Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que
ele continuou se estufando, estufando, estufando, até
estourar.

2. Assinale a alternativa correta, considerando o texto.
a. SQUARE O boi era muito solitário.
b. SQUARE O sapo demorou a ficar do dobro de seu
tamanho.
c. SQUARE Os amigos do sapo invejoso o enganaram.
d. SQUARE O sapo invejoso tinha poucos amigos.
e. Check-square O sapo estourou, pois não ouviu seus amigos e
era muito invejoso.

3. Assinale a alternativa que apresenta apenas substantivos comuns.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

sapo • boi • barriga
sapos • amigos • maravilhado
vontade • imponente • dobro
você • pergunta • tamanho
tempo • mundo • imitar

4. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada esteja corretamente classificada dentro dos
parênteses.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Ele fez a pergunta de novo. (adjetivo)
A carcaça do boi era invejável. (adjetivo)
A barriga grande do sapo estourou. (adjetivo)
A inveja é um péssimo sentimento. (substantivo)
Os sapos avisaram o invejoso. (substantivo
coletivo)

Moral:                    
FÁBULAS de Esopo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994

1. Considerando que as Fábulas são textos que apresentam uma “moral”, ou seja, um ensinamento, assinale a alternativa que apresenta a moral do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Seja sempre você mesmo.
Os amigos sempre são leais.
Devemos sempre querer melhorar.
Animais grandes são mais valorizados.
A inveja nos faz querer coisas melhores.

5. Assinale a alternativa que apresenta o plural correto da frase.
a. SQUARE O cidadão viu o sapo estourar.
Os cidadões viram os sapos estourar.
b. SQUARE A bênção dada foi importante.
As bênções dadas foi importante.
c. SQUARE O troféu foi dado ao imponente boi.
Os troféis foram dados aos imponente boi.
d. Check-square O degrau era muito alto para o sapo.
Os degraus eram muito altos para os sapos.
e. SQUARE Comprei pão para o mendigo.
Comprei pãos para os mendigo.
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Higiene e Segurança no Trabalho 10 questões
6. João percebeu que Vitor, seu colega de trabalho,
estava fazendo uso de chinelo de tiras para operar a
empilhadeira da empresa.
Qual equipamento de proteção individual deveria ser
utilizado por Vitor no lugar de chinelo?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Tênis
Sapato fechado
Calçado de Segurança
Sapatos sem cadarços
Bota de borracha

7. Em um momento de distração, o operador de
empilhadeira do turno, ao fazer uma curva mais
fechada, derrubou toda a carga que transportava.
Assinale a alternativa que descreve uma ação que
poderia ter evitado esse incidente.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Evitar fazer curvas.
Dirigir com atenção.
Não transportar nenhuma carga.
Ter um colega segurando a carga.
Amarrar a carga aos garfos, corretamente.

8. Assinale o EPI (Equipamento de Proteção Individual) que auxilia na proteção contra ruídos.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Luvas de Malha
Protetor Auricular
Cinto de Segurança
Óculos de Proteção
Calçado de Segurança

9. Assinale a alternativa que indica a cor da lixeira na
qual se deve descartar o lixo orgânico.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Azul
Amarelo
Laranja
Marrom
Vermelho
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10. Lucas precisava consertar uma das telhas da casa
em que prestava serviços. No dia da execução, chovia
e ventava bastante.
Que decisão Lucas poderia tomar para evitar acidentes?
a.
b.
c.
d.

Usar talabartes em Y.
Usar cinto de segurança.
Não subir no telhado com chuva.
Usar calçados de segurança com biqueira de
plástico.
e. SQUARE Colocar uma linha viva, mais resistente, no
telhado.
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

11. Em caso de contato com substância química na
região dos olhos, qual medida inicial deve-se tomar?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Usar luvas de látex.
Usar óculos de proteção.
Usar um lenço umedecido.
Lavar os olhos em água corrente.
Procurar atendimento médico.

12. Qualquer trabalhador pode executar serviços em
eletricidade?
a. SQUARE Sim, qualquer trabalhador que use EPI.
b. SQUARE Sim, qualquer trabalhador que tenha noções de
elétrica.
c. SQUARE Sim, qualquer trabalhador que precise executar
o serviço.
d. SQUARE Sim, qualquer trabalhador desde que acompanhado por um superior.
e. Check-square Não, somente os trabalhadores autorizados e
devidamente capacitados.

13. Quais medidas de proteção devem ser implantadas em primeiro lugar quando se trata de prevenção a
acidentes e doenças do trabalho?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Plano de Emergência
Treinamentos de Segurança
Programa de Conservação Auditiva
EPC (Equipamento de Proteção Coletiva)
EPI (Equipamento de Proteção Individual)
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14. De acordo com as Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho, qual exame o trabalhador
precisa realizar para iniciar suas atividades em uma
empresa?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Exame de Sangue
Exame Admissional
Exame Demissional
Exames Laboratoriais
Eletroencefalograma

Audiometria
Espirometria
Acuidade Visual
Eletrocardiograma
Exame de Retorno ao Trabalho

Conhecimentos Específicos

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

5 questões

rudeza.
arrogância.
aspereza.
indiferença.
gentileza.

17. A água é o agente mais usado para combater
incêndios por:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

resfriamento.
abafamento.
sufocamento.
aquecimento.
remoção do combustível.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

reunir
afastar
manter
compor
propiciar

19. Analise a frase abaixo:

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.

16. Quem pratica o atendimento ao público deve
adotar sempre um estado de espírito baseado na:
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

Após o desmaio ter passado, não dê água imediatamente, para            que a vítima se
afogue, pois ainda não está com seus reflexos recuperados totalmente.

Que exame é esse?
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Diante de uma pessoa que sofreu desmaio deve-se
primeiramente          possíveis fatores
causadores do mesmo.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.

15. A máquina que Flávio opera em sua empresa tem
ruído acima do permitido, de acordo com a legislação
vigente (90dB). Como sua jornada de trabalho é superior a 8 horas diárias, o médico do trabalho solicitou
um exame complementar, além do exame periódico.

a.
b.
c.
d.
e.

18. Analise a frase abaixo:

a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

evitar
auxiliar
propiciar
contribuir
desimpedir

20. Analise a frase abaixo:
Em caso de            , para diminuir o
inchaço, mantenha a região mais elevada que o resto
do corpo.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

fratura
afogamento
choque elétrico
queimadura
engasgo
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G R A D E D E R E S P O S TA S
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

15

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6
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