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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AGENTE DE VIGILÂNCIA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 09 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

PÍLULA DO BARULHO  

 

A religião certamente é um dos motores das expectativas positivas. 1 

Pesquisador das relações entre saúde e religiosidade há mais de trinta anos, o 2 

psiquiatra Harold      Koening, da Universidade Duke, na Carolina do Norte, 3 

concluiu, em uma de suas       muitas análises, que a fé aumentava a sobrevida das 4 

pessoas em 29 %. Isso ajuda na   5compreensão de fenômenos como o das “pílulas 5 

de Frei Galvão”, muito conhecidas   6entre os católicos. [...] A diferença das “pílulas 6 

de Frei Galvão” é que ninguém as toma como remédio, mas como amuleto de sorte, 7 

uma crença. É fé, não é ciência. [...] 8 

“O ser humano nasce profundamente dependente e é acostumado a 9 

esperar a      providência, que o outro dê aquilo que lhe falta”, explica o psicanalista 10 

e médico   Jorge Forbes. “A religião é parte desse ciclo; ela é a renovação de uma 11 

esperança que cessa quando as dúvidas do indivíduo não podem ser respondidas 12 

pela razão.” Indevido, e mesmo inaceitável, é um ministro da Saúde achar que a 13 

ciência pode ser irrelevante ou substituída pela fé, como fez Ricardo Barros. [...] Só 14 

a ciência dirá, ao seu tempo e ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 15 

câncer. Se for, tanto melhor para os pacientes, as famílias, os médicos, os cidadãos, 16 

o Brasil, o mundo. Mas, mesmo com toda essa esperança, é preciso agir com 17 

prudência. Talvez a resposta só apareça em cinco anos. Até lá haverá muita dor. 18 

Mas também se evitará muita dor. Alcilena, a mãe do advogado que foi à justiça 19 

pedir a fosfo, chegou a tomá-la por vinte dias, mas morreu vítima do câncer que 20 

vinha sofrendo. 21 

 

Adaptado de ALEGRETTI, Fernanda e THOMAS, Jennifer Ann. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 

maio, 2016, p.77-83. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Considerando as ideias do texto, marque a 

alternativa correta:  

 

A) A fé é suficiente para curar qualquer doença. 

B) As “pílulas de Frei Galvão” e a pílula do câncer têm 

comprovação científica quanto à cura das doenças. 

C) No texto há uma crítica ao ministro da Saúde por 

valorizar mais a fé do que a ciência.  

D) O exemplo de Alcilena, apresentado no final do texto, 

comprova que a pílula do câncer tem efeito curativo.  

 

02) A expressão “agir com prudência” (L. 17/18) aparece, 

no texto, com o sentido de: 

 

A) Agir com intolerância 

B) Agir com ironia 

C) Agir com determinação 

D) Agir com moderação   

 

03) Assinale a alternativa que apresenta palavras com 

ditongo, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

A) Relações (L. 2) – religião (L.1) – expectativas (L.1) 

B) Mais (L.2) – saúde (L.2) – pessoas ( L.5)   

C) Muita (L18) – positivas (L.1) – chegou (L.20) 

D) Esperança (L.17) – essa (L.17) –nasce (L.9)  

 

04) A alternativa que contém APENAS palavras com 

encontro consonantal é: 

 

A) Sobrevida (L.4) – pessoas (L.5) – muitas (L.4) 

B) Conhecidas (L.6) - entre (L.6) – ninguém (L.7) 

C) Crença (L.8) – profundamente (L.9) – ciclo (L.11)   

D) Outro (L.10) – resposta (L.18) – vítima (L.20) 

 

05) As palavras chegou (L.20) – câncer (L.16) e pílula 

(L.15), quanto ao acento tônico, podem ser 

classificadas, respectivamente, como: 

 

A) Oxítona – paroxítona – proparoxítona   

B) Paroxítona – oxítona – proparoxítona  

C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona  

D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

06) Marque a alternativa que justifica o emprego das 

vírgulas na frase: “Só a ciência dirá, ao seu tempo e 

ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 

câncer” (L. 14/16): 

 

A) Separam vocativo 

B) Separam aposto 

C) Separam adjunto adverbial  

D) Separam oração coordenada 

 

07) A alternativa em que todas as palavras mudariam de 

sentido, caso estivessem sem acento, é: 

 

A) Católicos (L.6) – haverá (L.18) –  ciência (L.8) 

B) Indivíduo (L.12)– até (L.18) –  vítima (L.20) 

C) Médico (L.11) – providência (L.10) – dúvidas (L.12)  

D) Inaceitável (L.13) – saúde (L.13) – remédio (L.7)  

 

08) Marque a sequência cuja divisão silábica está 

correta: 

 

A) Com-pre-en-são (L.5) /  pru-dên-cia (L.18)  

B) In-a-cei-tá-vel (L.13) / ad-vo-ga-do (L.19) 

C) P-si-ca-na-lis-ta (L.10) / fa-mí-li-a (L.16) 

D) Subs-ti-tu-í-da (L.14) / mo-rreu (L.20) 

 

09) Na frase “Até lá, haverá muita dor.” (L.18), o vocábulo 

destacado é: 

 

A) Substantivo 

B) Advérbio   

C) Adjetivo 

D) Conjunção 

 

10) Assinale a alternativa que contenha uma palavra 

com sílaba tônica: 

 

A) Caderno 

B) Barata 

C) Máquina 

D) Sozinho 
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ÁREA LIVRE 

11) Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, ou 

seja, tudo depende de nosso esforço.”. As vírgulas 

empregadas são utilizadas devido à seguinte regra 

gramatical: 

 

A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 

 

12) Analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Aparatoso é antônimo de humilde. 

II- Portanto é sinônimo de consequentemente. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II são corretas. 

D) As afirmativas I e II são falsas. 

 

13) Nas alternativas abaixo, marque as que só contém 

dígrafos? 

 

A) Chave – cheque – mala - xadrez 

B) Ponta – malha – calha – nascer 

C) Crescer – abraçar – almoço – dança 

D) Dedo – molho – quero – queijo 

 

14) Assinale a alternativa que só contém substantivos 

próprios. 

 

A) mandioca – papagaio - carnaval 

B) leitão – Adidas - Diniz 

C) Paula – Curitiba - Tietê 

D) João – celular - planeta 

 

15) Com relação ao emprego das letras S e Z analise as 

palavras abaixo: 

 

I- Rigidez 

II- Deslisante 

III- Conseder. 

 

O emprego está correto nos itens: 

 

A) I e II 

B) II e III 

C) Apenas no item I 

D) Todos estão incorretos. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) Em um grupo de 50 pessoas, 40% são homens e 60% 

das mulheres são solteiras. O número de mulheres 

casadas é: 

 
A) 30 

B) 18 

C) 12 

D) 20 

 
17) Numa maratona o primeiro colocado está a 60 

metros do segundo colocado. Após um dado instante, 

observa-se que enquanto o primeiro anda 13 metros 

o segundo anda 16 metros. Quantos metros deverá 

andar o segundo colocado para alcançar o primeiro? 

 
A) 220m 

B) 260 m 

C) 270 m 

D) 320 m 

 
18) Uma pessoa levou 1 hora, 30 minutos e 40 segundos 

para realizar determinada tarefa. O tempo total de 

trabalho dessa pessoa, em segundos, vale: 

 
A) 580 

B) 5440 

C) 4680 

D) 130 

 
19) Vitor tem 39 anos e seu filho tem 11 anos. Qual era a 

idade de Vítor quando seu filho nasceu? 

 
A) 24 anos 

B) 26 anos 

C) 28 anos 

D) 30 anos 

 

20) O dono de uma papelaria compra cada três 

envelopes, de um mesmo tipo por R$ 0,10 e revende 

cada cinco deles por R$ 0,20. Quantos desses 

envelopes deve vender para obter um lucro de R$ 

20,00? 

 
A) 3000 

B) 2000 

C) 2500 

D) 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A conduta é a maneira como o vigilante se porta e 

como ele representa o local que ele trabalha. 

Assinale a alternativa, que não representa essas 

condutas: 

 

A) Atitudes: O interesse no trabalho é pouco, quando se 

pensa e se vive cada aspecto do trabalho: vigilância, 

proteção e prevenção. 

B) Responsabilidade: honestidade, vivacidade, lealdade 

e inteligência; Zelo: é aquele que tem interesse pelo 

seu trabalho. 

C) Bebidas Alcoólicas: Não deve ingerir bebida 

alcoólica, independente do grau ou quantidade, 

quando em serviço; Limpeza do posto: Deve ser 

mantido sempre limpo e em ordem.  

D) Saúde e Bem-Estar: O vigilante deve cuidar de sua 

saúde e das condições físicas durante todo o tempo; 

Disciplina: Deve ter ética e disciplina no trabalho. 

  

22) Há regras de convivência, que devem ser observadas 

pelo profissional da vigilância, chamada de Trato 

social cotidiano, para que a equipe seja eficiente. 

Assinale a alternativa correta, em relação a essas 

regras de ética e disciplina no trabalho: 

 

A) Respeitar o próximo como ser humano; evitar cortar 

a palavra a quem fala; não precisa esperar a sua vez; 

controlar as suas reações agressivas, evitando ser 

indelicado ou mesmo irônico. 

B) “Passar por cima” de seu chefe imediato; procurar 

conhecer melhor os seus companheiros de trabalho, 

a fim de compreendê-los e adaptar-se à 

personalidade de cada um. 

C) Evitar o tomar a responsabilidade atribuída a outro, 

a não ser a pedido deste ou em caso de emergência; 

procurar a causa das suas antipatias, a fim de vencê-

la; estar sempre sorridente. 

D) Procurar definir bem o sentido das palavras no caso 

de discussões em grupo, para ser mal-entendido; ser 

modesto nas discussões; pensar que talvez o outro 

tenha razão e, se não, procurar lhe compreender as 

razões. 

 

 

 

 

23) Também conhecida como princípio escalar, é 
consequência do princípio da divisão do trabalho é a 
diversificação funcional dentro da organização. A 
pluralidade de funções imposta pela especialização 
exige o desdobramento da função de comando, cuja 
missão é dirigir todas as atividades para que essas 
cumpram harmoniosamente suas respectivas missões. 
Assinale a alternativa, que traz a resposta para esse 
conceito: 

 

A) Ética Profissional. 
B) Relações Interpessoais. 
C) Hierarquia. 
D) Autoridade. 
 

24) Ao lado das sofisticadas tecnologias e aparatos de 
segurança eletrônica, inclusive a biometria, o 
profissional de proteção e segurança exerce papel 
relevantíssimo. Este profissional, no entanto, deve 
estar atento não só as novas exigências de capacitação 
do mercado, mas também ao profissionalismo que lhe 
deve ser peculiar. Um profissional da área de proteção 
e segurança deve ser equilibrado psicologicamente, 
não poderá perder o controle ou entregar-se ao 
pânico, diante de uma emergência. Precisa manter a 
calma, ter coragem e ser capaz de tomar decisões 
rápidas e lógicas. Cada profissional de atendimento, 
proteção e segurança devem saber ou conhecer: 

 

A) A localização de todos os implementos de combate ao 
fogo, tais como: extintores, mangueiras, hidrantes, 
bombas de recalque etc. Ainda que não seja sua 
atribuição principal, pois pode ser de grande valia 
quando em situação de emergência; A localização de 
registros de água, gás, quadros elétricos e etc. Não 
conhecer a localização de dispositivos de segurança 
como: alarmes em geral e seu funcionamento correto. 

B) O funcionamento obrigatório ou não de máquinas, 
motores e computadores fora do expediente, sabendo 
qual o motivo de manter-se aquela unidade ligada. 
Exceto quando esta atividade for delegada a outro 
profissional, tendo o cuidado, mesmo sendo taxado de 
inconveniente de avisar o mesmo, quando este por 
algum motivo o esquecer. Não promovendo o bem-
estar comum e a seguridade da organização. 

C) Quais luzes deverão permanecer acesas fora do 
expediente, para proporcionar má visibilidade ao 
profissional no que se referem as principais áreas da 
empresa. Há casos em que as luzes são controladas 
por sensores de presença, daí cada caso deve ser 
avaliado com critérios distintos. 

D) Todas as saídas de emergência da empresa; preencher 
o livro de ocorrências e os check list’s, quando houver; 
ter conhecimento prévio sobre normas e 
procedimentos da empresa; conhecer os sistemas, ou 
o sistema de controle de entrada, saída e permanência 
de pessoas, veículos e mercadorias. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25)  São várias as categorias de patrimônio cultural de 
natureza material, objetos de vigilância, quanto à sua 
integridade e seu referencial simbólico para as 
populações e os indivíduos, suporte dos seus saberes 
e práticas culturais cotidianas. Dentre algumas 
referências contidas na legislação brasileira, tem-se a 
Constituição Federal, em seu Artigo 216, que aponta 
o Patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira. Neste contexto, julgue os 
itens e assinale a alternativa correta, nos quais se 
incluem como Patrimônio público: 

 
(  ) As formas de expressão; os modos de criar, fazer e 
viver. 
(  ) As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
(  ) As obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 
( ) Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 
 
A) V, V, V, V 
B) V, V, V, F 
C) V, V, F, F 
D) F, F, F, F 
 
26) A nova Portaria do Ministério do Trabalho e 

Emprego n.º 1.885, de 02/12/2013, publicado no dia 
03/12/2013 aprova o Anexo 3 da NR-16 da Portaria 
3214/78, referente às atividades e operações 
perigosas com exposição a roubos ou outras espécies 
de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial. Em relação a esse 
assunto, julgue os itens e assinale a alternativa 
correta: 

 

(   ) As atividades ou operações que impliquem em 
exposição dos profissionais de segurança pessoal ou 
patrimonial a roubos ou outras espécies de violência 
física são consideradas perigosas. 

(    ) São considerados profissionais de segurança pessoal 
ou patrimonial os empregados das empresas 
prestadoras de serviço nas atividades de segurança 
privada ou que integrem serviço orgânico de 
segurança privada, devidamente registradas e 
autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 
7102/1983 e suas alterações posteriores. 

(   ) São considerados profissionais de segurança pessoal 
ou patrimonial os empregados que exercem a 
atividade de segurança patrimonial ou pessoal em 
instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, 
rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, 
contratados diretamente pela administração pública 
direta ou indireta. 

 

A) V, V, V 
B) V, V, F 
C) V, F, F 
D) F, F, F 

27) Em relação aos direitos e às garantias do profissional 

de vigia, assinale a alternativa correta: 

 

A) Não são assegurados ao vigia e ao vigilante noturno 

os mesmos direitos assegurados aos demais 

trabalhadores noturnos. 

B) Não haverá redução da hora noturna para 52 

minutos e 30 segundos, no entanto, haverá o 

pagamento do adicional noturno de no mínimo 20% 

sobre a hora diurna. 

C) O vigilante não terá direito à prisão especial por ato 

decorrente do serviço. 

D) O vigilante terá direito à assistência jurídica, no 

exercício da função, ao praticar ato que o leve a 

responder a ação penal. 

 

28)  Sobre o tratamento com o público interno e externo 

da entidade, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O vigia deve possuir cortesia, boa vontade e 

harmonia com a estrutura organizacional, 

respeitando seus colegas e cada cidadão. 

B) O trato com o público pode variar de acordo com 

perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, 

paixões ou interesses de ordem pessoal. 

C) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 

consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público. 

D) O vigia deve escolher sempre, quando estiver diante 

de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o 

bem comum. 

 

29)  A atividade móvel de inspeção para a verificação da 

ordem, da segurança, cujo intuito é manter a 

tranquilidade pública, é denominada: 

 

A) Abordagem 

B) Ocorrência 

C) Permanência 

D) Ronda 

 

30)  São atribuições usuais do vigia todas abaixo, exceto: 

 

A) Proteger a segurança de empresas e outras 

entidades, controlando o fluxo de entrada e saída de 

pessoal, de visitantes e de automóveis. 

B) Atua em caráter preventivo, inibindo e impedindo 

ações vindas de suspeitos. 

C) Esclarecer dúvidas sobre o setor financeiro e 

elaborar e apresentar relatório financeiro. 

D) Dever de ser organizado e disciplinado em suas 

funções, nunca se omitindo de fiscalizar, controlar e 

vigiar. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 9  

 

CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

31)  Observe as afirmativas abaixo sobre a atuação do 
vigia e assinale a alternativa correta: 

 
I. A vigilância é realizada dentro de um estabelecimento, 

público ou privado, de forma ostensiva e pessoal 
através do vigia ou com o auxílio de outros meios, 
como rádios, alarmes, câmeras. 

II. A Segurança Física consiste na proteção aos usuários, 
às instalações e aos equipamentos de determinada 
entidade com o fim de manter sua plena atividade. 

III. A segurança é satisfatória quando retarda ao máximo 
uma possibilidade de agressão ao patrimônio da 
entidade. 

 
A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 
32)  Os planos de segurança, normas, diretrizes e 

orientações de uma instituição com vista à sua 
segurança patrimonial exercem importante papel no 
serviço de vigilância. Esses meios de proteção são 
denominados: 

 
A) Meios de Proteção Metodológicos 
B) Meios de Proteção Física 
C) Meios de Proteção Eletrônicos 
D) Força de Resposta 
 
33)  O vigia deve possuir as seguintes características 

para exercer suas funções com proficiência: 
 
A) Ter sentido de responsabilidade, integridade e 

espírito de equipe. 
B) Ter soberba e boa capacidade de comunicação. 
C) Ser uma pessoa de confiança e egocêntrica. 
D) Ter boas aptidões físicas e relutância. 

 
34) A primeira fase do socorro é a avaliação da cena, a 

qual compreende, dentre outras atividades: 
 
A) Verificação clínica da vítima, como pulso e 

respiração. 
B) Avaliação física detalhada da vítima e prestação do 

socorro. 
C) Estabilização da vítima para retirada do local. 
D) Verificação dos riscos para si próprio, para a vítima e 

para terceiros. 
 
35)  O fornecimento de equipamentos de proteção 

individual, para que trabalhadores utilizem 
adequadamente e sempre que exposto às atividades 
de risco, é de responsabilidade do (a): 

 
A) Trabalhador 

B) Empresa Terceirizada 

C) Empregador 

D) Fabricante 

36)  Constituem características do trabalho em equipe 
todos os itens abaixo, exceto: 

 

A) Ênfase nas habilidades interdisciplinares. 
B) Informações restritas ao coordenador. 
C) Coordenador e demais membros planejam ações em 

conjunto. 
D) Assumir riscos é encorajado. 

 
37)  Analise os itens abaixo acerca da boa convivência 

com os colegas de trabalho. Em seguida, assinale a 
alternativa correta: 

 

I. É importante que se cumprimente as pessoas no início 
e ao término do expediente. 

II. No local da refeição, deve-se manter as boas regras, 
como evitar conversas altas ou desagradáveis. 

III. É importante não se falar em problemas pessoais 
durante o serviço, principalmente com pessoas 
estranhas. 

 

A) Apenas I está correta. 
B) Apenas III está correta. 
C) Apenas I e II estão corretas. 
D) I, II e III estão corretas. 

 
38) São regras de convivência que devem ser respeitas 

no ambiente de trabalho, EXCETO: 
 

A) Evitar o tomar a responsabilidade atribuída a outro, 
a não ser a pedido deste ou em caso de emergência. 

B) Evitar o “passar por cima” de seu chefe imediato. 
C) Evitar cortar a palavra a quem fala; esperar a sua 

vez. 
D) Controlar as suas reações agressivas, procurando ser 

indelicado ou mesmo irônico. 
 
39) São hábitos de higiene que favorecem uma imagem 

positiva: 
 

I. Desodorante de aroma suave. 
II. Cabelos cortados, bem lavados e penteados. 

III. Orelhas limpas e barba bem feita. 
IV. Mãos limpas, unhas cortadas e bem limpas. 

 

É certo o que se afirma em: 
 

A) I 
B) I, II, III e IV 
C) I, III e IV 
D) II e III 
 
40) São princípios éticos: 
 

I. A busca por excelência. 
II. A responsabilidade. 

III. A solidariedade. 
IV. A justiça. 

 

É correto o que se afirma em: 
 

A) I, III e IV 
B) I, II, III e IV 
C) I e IV 
D) II, III e IV 


