
Leia um fragmento do texto “Rei, o galo democrata”, de Lygia Bojunga Nunes, e responda as questões 
de 01 a 03:

- Pois é... Tive que resolver o que é que eu ia fazer da minha vida. Pensei pra burro. Acabei resolvendo que ia lutar 
pelas minhas idéias.
Achei aquilo tão bacana! Na escola, quando a gente lê a vida de Tiradentes, e desse pessoal importante, vem 
sempre essa frase junto: “homens que lutaram por suas idéias”.
- Que legal, Rei. E você lutou?
- Não. Foi só resolver lutar que eles me levaram de volta pro galinheiro. Então eu chamei as minhas quinze 
galinhas e pedi, por favor, para elas me ajudarem. Expliquei que vivia muito cansado de ter que mandar e 
desmandar nelas todas, noite e dia. (...)

1- O termo “Pensei pra burro” significa que o galo:

A) Não pensou nada.                            B) Pensou nos burros que estavam ao seu redor.
C) Pensou bastante.                              D) Pensou bem pouco.

2- O termo “Achei aquilo tão bacana” significa que o galo:

A) Achou aquilo um horror.         B) Achou aquilo excelente.
C) Achou aquilo um tanto quanto estranho.                        D) Achou aquilo especial

3- Depois de refletir, o que o galo resolveu fazer de sua vida?

A) Que ia pegar armas e ir para a guerra.
B) Que as galinhas deveriam lutar contra os invasores do galinheiro.
C) Que ia viajar para não pensar em nada.
D) Que as galinhas teriam autonomia.

4- Assinale a alternativa em que o adjetivo concorde com o substantivo:

A) Pai atenciosa.       B) Mulher medrosa.      C) Flor bonito.     D) Carro rápida.

5- Assinale a alternativa em que o plural está escrito de forma INCORRETA:

A) Frutos estragado.                  B) Trabalhadores zangados.
C) Pais carinhosos.                    D) Amigos simpáticos.

6- Júlia compra 1 dúzia de pães por dia. Quantos pães comprará em 10 dias?

A) 120.               B) 122.               C) 126.              D) 156.

7- Ana tem 75 livros e Rayssa tem o dobro do número de livros de Ana. Quantos livros tem as duas juntas?

A) 300.              B) 225.                 C) 150.               D) 225.

8- A porta de um cinema abriu e entraram 3 homens, 6 mulheres, 4 moças, 5 moços, 2 crianças. Quantas pessoas 
entraram nesse cinema?

A) 23.                 B) 95.                C) 20.                    D) 15.

9- Assinale a alternativa CORRETA quanto a origem da palavra MAURITI:
A)
B) Sua origem é africana e denomina uma palmeira humburity, que significa árvore que dá sumo.
C) Sua origem é européia e denomina uma palmeira humburity, que significa árvore que dá sumo.
D) Sua origem é asiática e denomina uma palmeira humburity, que significa árvore que dá sumo.

Sua origem é Tupi  e denomina uma palmeira humburity, que significa árvore que dá sumo.
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10- Assinale a alternativa CORRETA quanto ao início do povoado que deu origem ao município de Mauriti:
A)
B) Os primeiros habitantes do atual município de Mauriti instalaram-se nas proximidades da lagoa 
Quitasese.
C)Os primeiros habitantes do atual município de Mauriti instalaram-se nas proximidades da lagoa Cuiguesa.
D)Os primeiros habitantes do atual município de Mauriti instalaram-se nas proximidades da lagoa Maurititia.

11. Para que possam ser utilizados com segurança, os extintores portáteis devem estar:
A) Com os pinos de segurança e os lacres devidamente obstruídos para evitar evaporação de gás.
B) Com o nível de espuma mecânica abaixo do nível indicado, ara evitar vazamentos.
C) Sem os selos indicativos.
D) Livres de qualquer obstrução que venha a dificultar o acesso até eles.

12. Para que um ambiente de trabalho seja harmonioso e permita boas relações de trabalho entre os que dele 
participem, é necessário:
A) Que todos os funcionários sejam amigos e visitem-se regularmente.
B) Que sejam estabelecidos pactos de tolerância no trabalho, restringindo as relações em
trabalhistas.
C) Que todos busquem por meio de adequações estabelecerem um ambiente em que todas as pessoas sintam-se 
motivadas que permitam o bem-estar, bem como, a convivência saudável entre todos que fizerem parte do grupo.
D) Que todos sejam da mesma classe social.

13.Quais destes conceitos abaixo podem melhor definir segurança no trabalho:
A) Pode ser entendido como os conjuntos de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de 
trabalho, doenças ocupacional, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador.
B) Pode ser entendido como os conjuntos de medidas que podem ser adotadas por administradores públicos 
visando o bem estar da população em todos o locais de trabalhos, evitando roubos e tipos de perigos que o 
trabalhador possa ter..
C) Pode ser entendido como, uma forma de trabalho tranqüila e em ambiente calmo, com proteção de 
profissionais que asseguram a integridade física de cada trabalhador.
D) Pode ser entendido como os conjuntos de atendimentos feitos por profissionais da saúde, educação, 
agricultura, setor de obras, e outros setores, visando a minimizar os acidentes de trabalhos.

14. Tanto a Segurança Pública quanto a Cidadania, são temas nacionais. O provimento da Segurança Pública e o 
estabelecimento de condições para o florescimento e o exercício da Cidadania cabem, antes de tudo, à União e 
aos Estados da Federação. O Município tem o dever de prestar os serviços públicos de interesse local, sendo que 
a Segurança Pública, em princípio, não se inscreve no rol dos “serviços públicos de interesse local”. A defesa da 
Cidadania também não se limita, em principio, aos horizontes municipais. Entretanto, nem por isso, o Município 
está descomprometido com a luta pela Segurança Pública e pela Cidadania. A Segurança Pública e a Cidadania, 
numa primeira abordagem, são interesses sociais que transcendem o “interesse local”. Mas se assim é, numa 
primeira abordagem, cabe um aprofundamento da questão. A Segurança Pública e a Cidadania, por envolverem o 
cotidiano das pessoas, acabam repercutindo no âmbito daquelas relações face a face, diretas, paroquiais que dão 
aos dois temas certas feições de “interesse local”. Deste modo, é CORRETO afirmar que:
A) o Município deverá suplementar a ação federal e estadual para garantirá população local “segurança pública” 
e “cidadania”.
B) o vigia no exercício de seus deveres é considerado um policial.
C) o vigia deve usar armas de fogo entre outras armas, para proteger-se da violência.
D) o vigia, em caso de furto no estabelecimento que está vigiando será responsabilizado pelos danos causados, 
ainda que não seja o responsável direto pelo ocorrido.

15. Em sua ronda diária o vigia percebe que indivíduos estranhos, armados, estão adentrando a Prefeitura 
Municipal com a visível intenção de furtar. Neste caso, o vigia deverá:
A) sacar de sua arma de fogo e investir contra “os ladrões.”
B) ir para casa, evitando ser visto pelos ladrões, e de lá não mais sair, pois do contrário isso poderia lhe causar 
riscos de vida.
C)buscar ajuda de policiais, sendo cauteloso em suas ações para evitar riscos desnecessários, não deixando de 
cumprir as prerrogativas de suas funções.
D) voz de prisão e trancá-los em uma das salas da Prefeitura, até a chegada da Polícia.

16.No que se refere às funções de um vigia, assinale a alternativa CORRETA:
A) Responsável por preservar o patrimônio de instituições públicas, impedindo roubo e destruição dos locais. 
Este profissional conta com grandes responsabilidades, sendo de significativa importância para a segurança dos 
munícipes e dos bens públicos, devendo manter-se acordado durante o seu trabalho de vigilância.
B) Responsável por preservar o patrimônio de instituições públicas, impedindo roubo e destruição dos locais. 
Este profissional conta com poucas responsabilidades, devendo em seu local e horário de trabalho não dormir 
por mais duas horas seguidas, evitando problemas.
C) Responsável por preservar o patrimônio de instituições privadas, impedindo apenas roubos nesses locais. 
Este profissional conta com poucas responsabilidades, devendo em seu local e horário de trabalho não dormir 
por mais uma hora seguida, evitando problemas.
D) Responsável por preservar o patrimônio de instituições públicas, deverá dormir durante seu horário de 
trabalho, no entanto, jamais em sono profundo, pois isso poderia facilitar a ação de bandidos.NBN

Os primeiros habitantes do atual município de Mauriti instalaram-se nas proximidades da lagoa Quichese.
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17. Uma boa relação no trabalho exige que o vigia:

A) por ser vigia deve manter-se afastado do grupo de funcionários, evitando amizades, bem como, deve exigir o 
respeito que seu cargo lhe garante, se necessário por meio de advertências verbais.
B) deve evitar comentários de qualquer espécie, mantendo segredo acerca de todos os atos que ocorrerem em seu 
turno de trabalho, ainda que essas informações sejam necessárias a correção de algum desvio de segurança.
C) deve ser educado, no entanto deve ter uma postura que faça com que as pessoas sintam medo do vigia, para 
que isso seja repassado aos bandidos, evitando delitos onde o mesmo trabalhar.
D) deve buscar um relacionamento harmonioso, primando pela ética, pelo respeito, agindo sempre com cautela e 
organização, evitando comentários desnecessários e cumprindo com seus deveres de vigilância do modo mais 
efetivo possível.

18.  Para a segurança patrimonial é necessário:

A) Somente o conhecimento dos manuais de segurança, por parte dos trabalhadores.
B) Apenas haver trabalhadores qualificados.
C) Estoque de equipamentos mesmo que não testados.
D) Conhecimento dos manuais de segurança e compromisso dos trabalhadores com a segurança da Prefeitura.

19. Sobre prevenção de incêndios, quais os três elementos que em quantidades suficientes e em certas condições 
são utilizados para se obter fogo?

A) Combustão, ar, pó.
B) Umidade, resfriamento e frio.
C) Calor, umidade, vácuo.
D) Calor, combustível e comburente.

20. Das finalidades abaixo, de um programa de segurança no trabalho, marque a alternativa INCORRETA.

A) Proteger a Saúde e a Integridade física dos trabalhadores no local de trabalho.
B) Planejar e projetar obras, reformas e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança.
C) Orientar e fazer Cumprir as Normas de Segurança do Trabalho.
D) Especificar, descontrolar e não fiscalizar a utilização e uso do Equipamento de Proteção Individual – EPI.
E) Orientação Educacional sobre a Saúde, promovendo cursos, treinamentos e palestras no que diz respeito à 
Saúde, Segurança e em Medicina do Trabalho.
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