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1. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que 
exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais 
como salas de controle, laboratórios, dentre outros, são 
recomendadas as seguintes condições de conforto, exceto: 
a) Os assentos utilizados devem ter altura ajustável à 

estatura do trabalhador e à natureza da função 
exercida. 

b)  A velocidade do ar não superior a 0,75 m/s. 
c) A umidade relativa do ar não inferior a 40%. 
d) O índice de temperatura efetiva entre 24° (vinte e 

quatro) e 26° (vinte e seis graus centígrados). 
 

2. Sobre as condições ambientais de trabalho, assinale a 
alternativa incorreta: 

I. A iluminação deve ser adequada, natural ou artificial, 
geral ou suplementar, apropriada à natureza da 
atividade. 

II. A iluminação deve ser projetada e instalada de forma 
a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e 
contrastes excessivos. 

a) I e II estão corretos. 
b) I e II estão incorretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 

 

3. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou 
dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores 
e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, 
deve ser observado o seguinte: 
a) Deve haver no mínimo dois litros e meio de água ao 

lado do trabalhador. 
b) Devem ser incluídas pausas para descanso. 
c) Deve haver barras e bolas especiais de alongamento ao 

lado do trabalhador, para este se alongar 
constantemente. 

d) Deve haver chinelos de borracha, para que ocorra a 
devida transpiração do pé do trabalhador. 
 

4. Sobre as disposições gerais do Sistema Único de Saúde 
(SUS), analise as afirmações abaixo: 

I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado, exclusivamente, prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

II. Dentre os fatores condicionantes e determinantes da 
saúde, tem-se a alimentação, moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e 
serviços essenciais. 

 
a) I e II estão corretas. 
b) I e II estão incorretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II está correta. 

 
 
 
 
 

5. Complete a lacuna abaixo: 
Para fins de comercialização, o Certificado de Aprovação 
(CA) concedido aos EPI´s terá validade de ______, para 
aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não 
tenham sua conformidade avaliada no âmbito do 
SINMETRO. 
a) 02 anos. 
b) 05 anos. 
c) 07 anos. 
d) 09 anos. 

 

6. Sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de 
trabalho, analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 

I. É considerada satisfatória a metragem de 1,00 m² (um 
metro quadrado), para cada sanitário, por 30 
operários em atividade.  

II. As instalações sanitárias deverão ser separadas por 
idade.  

a) I e II estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) I e II estão incorretas. 

 

7. Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um 
lavatório para cada ____ trabalhadores nas atividades ou 
operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a 
substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, 
poeiras ou substâncias que provoquem sujidade. A lacuna 
acima é corretamente preenchida com:  
a) 10. 
b) 15. 
c) 20. 
d) 30. 

 

8. Assinale a alternativa incorreta sobre as condições 
sanitárias e de conforto nos locais de trabalho: 
a) O lavatório deverá ser provido de material para 

limpeza, enxugo ou secagem das mãos, exigindo-se o 
uso de toalhas coletivas para as mãos.  

b) Deverá haver canalização com tomada d´água, 
exclusivamente para uso contra incêndio. 

c) Os banheiros, dotados de chuveiro, deverão ser 
mantidos em estado de conservação, asseio e higiene. 

d) Os banheiros, dotados de chuveiro, deverão dispor de 
água quente, a critério da autoridade competente em 
matéria de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

9. De acordo com a NR 23 – Proteção contra incêndios, todas 
as empresas deverão possuir, exceto: 
a) Proteção contra incêndio. 
b) Saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em 

serviço, em caso de incêndio. 
c) Equipamento suficiente para combater o fogo em seu 

início. 
d) Bombeiros treinados, no mínimo dois, para combater o 

fogo em caso de incêndio. 
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10. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Os locais destinados às instalações sanitárias serão 

providos de uma rede de iluminação, cuja fiação 
deverá ser protegida por eletrodutos. 

b) As instalações sanitárias deverão dispor de água 
canalizada e esgotos ligados à rede geral ou à fossa 
séptica, com interposição de sifões hidráulicos. 

c) As instalações sanitárias não poderão se comunicar 
diretamente com os locais de trabalho nem com os 
locais destinados às refeições. 

d) Os gabinetes sanitários não necessitam ser providos de 
portas independentes. 
 

11. Complete a lacuna abaixo e indique a alternativa correta: 
Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 
_________ operários, é obrigatória a existência de 
refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores 
tomarem suas refeições em outro local do 
estabelecimento. 
a) 50. 
b) 100. 
c) 200. 
d) 300. 

 

12. Preencha as lacunas abaixo, respectivamente, de acordo 
com as regras de proteção contra incêndio, e indique a 
alternativa correta: 
A largura mínima das aberturas de saída deverá ser de 
____ e o sentido de abertura da porta _____. 
 
a) 1,20 metros/deverá ser para o interior do local de 

trabalho. 
b) 2,50 metros/deverá ser para o interior do local de 

trabalho. 
c) 1,20 metros/não poderá ser para o interior do local de 

trabalho. 
d) 2,20 metros/não poderá ser para o interior do local de 

trabalho. 
 

13. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Nas empresas as aberturas, saídas e vias de passagem 

devem ser claramente assinaladas por meio de placas 
ou sinais luminosos, indicando a direção da saída. 

b) As saídas devem ser dispostas de tal forma que entre 
elas e qualquer local de trabalho não se tenha que 
percorrer distância maior que 5 metros nas de risco 
grande e 10 metros nas de risco médio ou pequeno. 

c) As saídas e as vias de circulação não devem comportar 
escadas nem degraus. 

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 da 
descida. 
 
 
 
 
 

14. Sobre os exercícios de alerta nas empresas, em caso de 
incêndio, analise as assertivas abaixo e indique a alternativa 
correta: 

I. Os exercícios de combate ao fogo deverão ser feitos 
semestralmente. 

II. Os exercícios de combate ao fogo deverão ser 
realizados sob a direção de um grupo de pessoas 
capazes de prepará-los e dirigi-los, comportando um 
chefe e ajudantes em número necessário segundo as 
características do estabelecimento. 

III. Os planos de exercício de alerta deverão ser preparados 
como se fossem para um caso real de incêndio. 
 

a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e II estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Apenas I e III estão corretas. 

 

15. Materiais considerados inflamáveis, ou seja, que queimem 
somente em sua superfície, não deixando resíduo como 
óleo, graxa e verniz pertencem a qual classe de fogo? 
a) Classe A. 
b) Classe B. 
c) Classe C. 
d) Classe D. 

 

16. Quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos 
energizados como motores, transformadores, quadros de 
disposição, fios, entre outros, é classificado como: 
a) Classe A. 
b) Classe B. 
c) Classe C. 
d) Classe D. 

 

17. A água nunca será empregada: 
a) Nos fogos de classe A. 
b) Nos fogos de classe D, salvo quando pulverizada sob a 

forma de neblina. 
c) Nos fogos da classe B, salvo quando se tratar de água 

pulverizada. 
d) Nos fogos da classe D. 

 

18. Todos os estabelecimentos, mesmos os dotados de 
chuveiros automáticos, deverão ser providos de extintores 
portáteis, a fim de combater o fogo em seu início, os quais 
devem ser apropriados à classe do fogo a combater Sendo 
assim, o extintor tipo “Espuma” será usado nos fogos de 
classe: 
a) A e B. 
b) B e C. 
c) Exclusivamente na classe A. 
d) Exclusivamente na classe C. 

 

19. Nos incêndios da Classe D será empregado o extintor tipo: 
a) “Espuma”. 
b) “Químico Seco”. 
c) “Água Pressurizada”. 
d) “Água-gás”. 
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20. O extintor tipo “Espuma” deverá ser recarregado: 
a) Bimestralmente. 
b) Semestralmente. 
c) Anualmente. 
d) De três em três anos. 

 

21. Os EPI´S (Equipamentos de Proteção Individual) são todo 
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 
trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaça a segurança e a saúde no trabalho. Sobre eles, 
analise as assertivas abaixo: 

I. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, por 
um valor simbólico descontado do empregado na 
folha de pagamento, EPI adequado ao risco, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, 
para atender a situações de emergência, entre outras 
situações. 

II. Cabe ao empregador exigir o uso do EPI pelo 
empregado, bem como responsabilizar-se pela guarda 
e conservação. 

a) I e II estão corretos. 
b) I e II estão incorretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 

 

22. Sobre a Ergonomia no ambiente de trabalho, analise as 
afirmações abaixo: 

I. Sempre que o trabalho puder ser executado na 
posição sentada, o posto de trabalho deve ser 
planejado ou adaptado para esta posição. 

II. Nas atividades que envolvam leitura de documentos 
para digitação, datilografia e mecanografia deve ser 
fornecido suporte adequado para documentos, que 
possa será ajustado proporcionando boa postura, 
visualização e operação, evitando movimentação 
frequente do pescoço e fadiga visual, bem como ser 
utilizado documento de fácil legibilidade sempre que 
possível, sendo vedada a utilização de papel brilhante, 
ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

23. De acordo com a NR 24, que trata das condições sanitárias 
e de conforto nos locais de trabalho, o alojamento é o local 
destinado ao repouso dos operários, sendo que, a 
capacidade máxima de cada dormitório será de: 
a) 20 operários. 
b) 35 operários. 
c) 50 operários. 
d) 100 operários. 

 
 
 
 
 
 
 

24. Complete a lacuna abaixo sobre as condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho, e indique a alternativa 
correta: 
Em todos os locais de trabalho deverá ser fornecida aos 
trabalhadores água potável, em condições higiênicas, 
sendo proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver 
rede de abastecimento de água, deverão existir 
bebedouros de jato inclinado e guarda protetora, proibida 
sua instalação em pias ou lavatórios, e na proporção de 1 
(um) bebedouro para cada _______. 
a) 100 empregados. 
b) 200 empregados. 
c) 350 empregados. 
d) 400 empregados.  

 

25. Assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei do 
Sistema Único da Saúde – SUS (nº 8.080/1990): 
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

sendo o Estado exclusivamente o responsável por 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

b) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
sendo a família exclusivamente a responsável por 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
sendo o Estado e as empresas, exclusivamente, os 
responsáveis por prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 

d) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
sendo o Estado, as pessoas, a família, as empresas e a 
sociedade as responsáveis por prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 

26. Caracteriza-se como uma meta do Sistema Único de Saúde 
– SUS: 

I. A identificação e a divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 

II. A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada de ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
 

a) I e II. 
b) Apenas I. 
c) Apenas II. 
d) Nem I, nem II. 

 

27. Assinale a alternativa incorreta sobre as atividades inclusas 
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS: 
a) A fiscalização e a inspeção de alimentos, águas e 

bebidas, para o consumo humano. 
b) A execução de ações de saúde do trabalhador. 
c) A execução de ações de assistência terapêutica 

integral, salvo farmacêutica. 
d) A ordenação na formação de recursos humanos na 

área da saúde. 
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28. O Sistema Único de Saúde – SUS é constituído por: 
a) Um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

exclusivamente por órgãos e instituições públicas 
federais, da Administração Direta e Indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 

b) Um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
exclusivamente por órgãos e instituições públicas 
federais e estaduais, da Administração Direta e Indireta 
e das fundações mantidas pelo Poder Público. 

c) Um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, exclusivamente da Administração Direta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público. 

d) Um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração Direta e Indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 
 

29. Analise as assertivas abaixo e indique a alternativa correta 
sobre o Sistema Único de Saúde – SUS: 

I. O SUS atuará no controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos inclusive de 
sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a 
saúde. 

II. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema 
Único de Saúde – SUS, salvo em situações de aquisição 
de próteses para pacientes em casos terminais.  

a) I e II estão corretas. 
b) I e II estão incorretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II está correta. 

 

30. Não se trata de um princípio do Sistema Único de Saúde – 
SUS: 
a) Direito à informação às pessoas assistidas sobre seu 

estado de saúde. 
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral. 
c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 
d) Centralização político administrativa, com direção 

única na esfera federal. 
 

31. Analise as afirmações abaixo e indique a alternativa correta: 
I. É permitida, mediante contrato, a participação direta 

ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde. 

II. A utilização de recursos financeiros do Sistema Único 
de Saúde – SUS em finalidades diversas das previstas 
em lei constitui crime de emprego irregular de verbas 
ou rendas públicas, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis. 

 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

32. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
O adicional de insalubridade é devido ao empregado que 
trabalha em contato com agentes insalubres à base de ___ 
para o grau mínimo, ___para o grau médio e ___ para o 
grau máximo. 
a) 5%, 10% e 15%. 
b) 10%, 20% e 40%. 
c) 10%, 15% e 20%. 
d) 15%, 20% e 25%. 

 

33. As queimaduras são lesões decorrentes da ação do calor 
excessivo, do ataque de produtos químicos corrosivos, 
líquidos e vapores, podendo também ocorrer pelo frio 
intenso e por radiação, inclusive solar e elétrica, e se 
classificam de acordo com os sintomas apresentados. No 
caso de lesão das camadas superficiais da pele, com dor 
local suportável, inchaço e pele avermelhada, tem-se uma 
queimadura de: 
a) 1° grau. 
b) 2° grau. 
c) 3° grau. 
d) 4° grau. 

 

34. Indique um procedimento incorreto no caso de vítima de 
queimadura: 
a) Quando o elemento causador da queimadura for o 

fogo, apague-o afastando as chamas com o uso de 
toalha, cobertor ou uma roupa grossa, começando da 
cabeça aos pés. 

b) Não remova a roupa que eventualmente tenha colado 
na queimadura. 

c) Perfure as bolhas que eventualmente tenham se 
formado no corpo da vítima. 

d) Utilize água corrente ou compressa fria na área da 
queimadura. 
 

35. Sobre os Primeiros Socorros à vítima de acidente de 
trabalho, assinale a alternativa incorreta: 
a) No caso de ferimento nos olhos, não deixe a pessoa 

esfregar os olhos nem retirar qualquer fragmento. 
b) No caso de ferimento na pele leve e superficial, limpe-o 

com água corrente e proteja-o utilizando gaze ou pano 
limpo. 

c) As fraturas de crânio são sempre graves, pois há a 
possibilidade de atingir o cérebro, e possuem como 
sintomas dores de cabeça, perda de sangue pelo nariz, 
ouvidos ou boca, tontura seguida de desmaios e com 
possibilidade de perda de consciência, enjoo e vômitos, 
podendo ocorrer ainda alteração no tamanho das 
pupilas. 

d) A fratura de costela é um traumatismo na região 
torácica que pode determinar a fratura de uma ou mais 
costelas. Por isso, apesar da dor, deve-se movimentar a 
vítima o máximo possível para que as costelas voltem 
para o lugar devido. 
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36. O superlativo absoluto está grafado incorretamente em: 
a) Misérrimo. 
b) Terribilíssimo. 
c) Amiguícimo. 
d) Ferocíssimo. 

 

37. Indique a alternativa em todas as palavras se completam 
corretamente com as letras em parênteses: 
a) Qu_sito/homogên_o/d_sinteria. (e)    
b) O_eriza/pa_em/ultra_e. (j)   
c) Anali_ar/utili_ar/parali_ar. (z)  
d) Táb_a/m_squito/eng_lir . (o)  

 

38. Assinale a alternativa com emprego incorreto de palavras: 
a) Comprou muitos livros, mas estudou tão pouco! 
b) Preciso saber onde fica a sua casa. 
c) A diretora já está a par dos acontecimentos. 
d) Na palestra, falei há cerca das exportações brasileiras.  

 

39. Leia atentamente as assertivas abaixo: 
I. Eu não comprei os ingressos por que fui mau 

atendido. 
II. Eu não comprei os ingressos porque fui mal atendido. 

III. Eu não comprei os ingressos por quê fui mau 
atendido. 

 
a) Em I os termos foram empregados corretamente. 
b) Em II os termos foram empregados corretamente. 
c) Em III os termos foram empregados corretamente. 
d) Em nenhuma das assertivas os termos foram 

empregados corretamente. 
 

40. A figura de linguagem Prosopopeia está presente na 
alternativa: 
a) Vimos àquela propaganda no outdoor.  
b) “A cidade vinha se arrepiando de pretensões políticas 

(...)” (Mário de Andrade). 
c) Sentia por ele, ao mesmo tempo, amor e ódio.  
d) Iremos entrar para dentro da caverna.  

 

41. Indique a alternativa que possui duas palavras antônimas: 
a) Indolente-obsoleto 
b) Detrimento-prejuízo. 
c) Estarrecido-assustado. 
d) Meticuloso-negligente. 

 

42. São muito caros aqueles móveis, todavia os compraremos. 
A conjunção expressa uma ideia de: 
a) Adição. 
b) Conclusão. 
c) Contradição. 
d) Conformidade. 

 

43. O termo em destaque na oração abaixo se classifica como: 
Compramos roupas floridas. 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Adjunto adnominal. 

44. Sobre a Guerra dos Seis Dias, em 1967, pode-se afirmar 
que: 
a) O Egito lançou bombas de hidrogênio sobre Israel, 

tentando recuperar os poços de petróleo da Faixa de 
Gaza. 

b) O Líbano tentou invadir a Síria para ocupar as 
nascentes do Rio Jordão. 

c) A Jordânia invadiu Israel com a intenção de dominar as 
margens orientais do Mar Mediterrâneo. 

d) Israel laçou um ataque relâmpago contra o Egito, a 
Jordânia e a Síria. 
 

45. Leia o texto abaixo: 
Promotor equatoriano pede extradição de presidente da 

Colômbia 
Um promotor equatoriano disse na terça-feira que pediu a 
extradição do ex-ministro de Defesa e presidente eleito da 
Colômbia, Juan Manuel Santos, pelo ataque em março de 2008 
contra um acampamento guerrilheiro em território equatoriano. 
Santos, que venceu as eleições de junho e tomará posse como 
chefe de Estado no sábado, foi o ministro da Defesa durante a 
operação militar que atravessou a fronteira. Um alto líder do 
grupo rebelde colombiano, Raúl Reyes, foi morto na operação, o 
que causou uma crise diplomática na região. No último dia 22, a 
Colômbia denunciou na OEA (Organização does Estados 
Americanos) a presença de 1.500 guerrilheiros das Farc (Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia) e do ELN (Exército de 
Libertação Nacional) em território venezuelano. Além de pedir à 
OEA a criação de uma comissão internacional que verifique as 
denúncias colombianas em até 30 dias, o governo Uribe e pediu 
a Caracas para que coopere na luta contra o terrorismo, 
cumprindo suas obrigações internacionais.  
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/777564-promotor-equatoriano-
pede-extradicao-de-presidente-da-colombia.shtml, acessado em 5 de 
 agosto de 2010. 

Sobre a OEA, pode-se afirmar que: 
a) É uma associação de 72 países americanos criada em 

1990, com o objetivo de promover a paz entre as 
nações asiáticas e americanas. 

b) É uma associação de 34 países criada em 1948 para 
fortalecer a cooperação, garantir a paz e a segurança 
na América. 

c) É uma associação composta por 12 países, com o 
interesse de fortalecer os convênios militares entre as 
nações latino-americanas. 

d) É uma organização formada por 190 países e tem a 
responsabilidade de manter a paz em nível mundial. 
Tem sua sede na cidade de Viena, na Áustria. 

 

46. A medida da altura de um retângulo é igual a     da 

medida da base. Determine essas dimensões, sabendo-se 
que o perímetro é igual a 112 m. 
a) 32 m e 48 m. 
b) 24 m e 32 m. 
c) 18 m e 24 m. 
d) 8 m e 18 m. 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/777564-promotor-equatoriano-pede-extradicao-de-presidente-da-colombia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/777564-promotor-equatoriano-pede-extradicao-de-presidente-da-colombia.shtml
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47. A senha de um cartão eletrônico é formada por duas letras 
distintas, dentre 26 letras seguidas por uma sequência de 
quatro algarismos distintos. Quantas senhas poderiam ser 
“confeccionadas”? 
a) 6.760.000. 
b) 6.500.000. 
c) 3.276.000. 
d) 3.407.040. 

 

48. Analise as afirmações e complete com V (verdadeiro) e F 
(falso) respectivamente e assinale a alternativa correta. 

I.                tem como raízes     e    . 
II. A diferença de um número real com sua raiz quadrada 

é igual a 12, então esse número é 16. 
 

a) I e II são verdadeiras. 
b) I e II são falsas. 
c) Somente I é verdadeira. 
d) Somente II é verdadeira. 

 

49. Um pintor pintou no 1° dia     de um muro, no 2° dia 

pintou     desse muro e no 3° dia completou o muro 

pintando 87 m. Qual o comprimento do muro? 
a) 164 m. 
b) 216 m. 
c) 324 m. 
d) 436 m. 

 

50. Comprei uma geladeira pagando 20% de entrada e o 
restante vou pagar em 6 prestações de R$ 160,00. Quanto 
custou a geladeira? 
a) R$ 1.080,00. 
b) R$ 1.400,00. 
c) R$ 1.200,00. 
d) R$ 1.360,00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




