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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Faesc diz que há aumento da criminalidade em áreas rurais de SC 

 

Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com casos de 

violência no campo. A queixa principal trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

Quem faz o alerta é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa 

Catarina (Faesc), José Zeferino Pedrozo. Em suas palavras: "há um flagelo nas famílias rurais 

catarinenses com medo dos criminosos e um aumento da criminalidade". 

Pedroso conta que a Faesc pediu ao governo do Estado a criação de um programa 

emergencial de segurança nas áreas rurais. Uma das propostas é fazer com que a Polícia Ambiental 

da Polícia Militar passe a atuar contra a criminalidade. 

Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região de Água Doce, no Meio-

Oeste. Cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além de 

invasões de residências. 

O interior de Santa Catarina costuma ter índices de criminalidade bem abaixo aos dos 

grandes centros urbanos. Um fenômeno que costuma acontecer esporadicamente é a chamada onda 

de violência com casos isolados. 

No Meio-Oeste e Planalto Norte, por exemplo, na divisa com o Paraná, houve nos últimos 

anos ações de violentas quadrilhas de assaltantes de bancos em cidades pequenas com baixo efetivo 

policial e roubos a passageiros de ônibus de excursão nas rodovias. [...] 

Indagado a respeito, o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Alceu de Oliveira 

Pinto Júnior, se mostrou surpreso com a queixa apresentada pela Faesc. Alceu afirma que tem 

acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e garante que não houve 

aumento. [...] 

Diogo Vargas - Diário Catarinense - 05/06/2018 – (Acesso em 05/06 e adaptado para essa prova) 

 

01. O texto é: 

A) Uma notícia. 

B) Uma história. 

C) Uma lenda. 

D) Um recado. 
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02. Sobre as informações do texto é correto o que se afirma em: 

A) A Polícia Ambiental da Polícia Militar vai atuar contra a criminalidade no campo. 

B) O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina diz que os 

crimes no interior do Estado aumentaram. 

C) O secretário de Segurança Pública de Santa Catarina está preocupado com a violência nos 

grandes centros de Santa Catarina. 

D) A queixa principal dos agricultores, produtores e empresários do interior catarinense são furtos 

de carros e assaltos a ônibus de excursão. 

 

03. Na frase, “Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com 

casos de violência no campo”. O sentido de receosos na frase é: 

A) Carajosos. 

B) Preparados. 

C) Amedrontados. 

D) Sem ação. 

 

04. “Zeferino cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além 

de invasões de residências”. Na frase, foi empregado o uso de vírgulas: 

A) Para separar os elementos citados em sequência. 

B) Porque se trata de produtos do campo. 

C) Porque tem um nome na frase, Zeferino. 

D) Para separar orações da frase. 

 

05. Sobre letras e sons/fonemas das palavras abaixo, está correto o que se afirma em: 

A) Na palavra quadrilha – há 10 letras e 10 sons/fonemas. 

B) Na palavra campo – há 5 letras e 4 sons/fonemas. 

C) Na palavra houve – há 4 letras e 5 sons/fonemas. 

D) Na palavra assaltante – há 9 letras e 10 sons/fonemas. 

 

06. Assinale a sequência em que todas as palavras são paroxítonas: 

A) Empresários; pública; maquinários; está; pecuária. 

B) Empresários; violência; Paraná; residências; fenômeno. 

C) Ônibus; violência; maquinários; residências; pecuária. 

D) Empresários; violência; maquinários; residências; pecuária. 
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07. Assinale a alternativa em que há duas orações. 

A) Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região. 

B) O interior de Santa Catarina tem índices de criminalidade bem abaixo aos dos grandes centros 

urbanos. 

C) Alceu afirma que tem acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e 

garante que não houve aumento. 

D) A queixa principal dos agricultores trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

 

Matemática 

 

08. Na matemática temos uma ordem hierárquica para realização das 4 operações matemáticas 

(além de outras). Nesse caso resolva o modelo matemático apresentado a seguir: 2 + (–5) – (– 10) + 

(2 x 10): 

A) 30. 

B) 27. 

C) 17. 

D) Zero. 

 

09. João Pedro Pedreira foi viajar de São Pedro para São Vicente, distantes 160 Km e, levou 2,5 

horas. Se ele viajasse nas mesmas condições, mesma velocidade média, quantas horas levaria para 

percorrer 192 Km? 

A) 5 horas. 

B) 2,333... horas. 

C) 3,5 horas. 

D) 3 horas. 

 

10. Uma placa de metal retangular possui as dimensões de 60cm de largura por 80cm de 

comprimento. Qual a área dessa placa de metal? 

A) 48m². 

B) 480cm². 

C) 4800cm². 

D) 48.000cm². 
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11. As lojas Pedra e Cia Ltda estão com uma promoção nas vendas de produtos de inverno, 

aplicando 10% e depois + 10% (tudo desconto) nas compras à vista. Se a senhora Luiza comprou 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) e pagou à vista, com os descontos aplicados. Qual o valor que foi 

pago pela Sra. Luiza nessa operação comercial? 

A) R$ 320,00. 

B) R$ 324,00. 

C) R$ 400,00. 

D) R$ 480,00. 

 

12. Uma caixa utilizada para carregar grãos possui as dimensões de 2 metros por 0,5 metros de base 

e a sua altura é de 3 metros. Qual o volume dessa caixa, própria para armazenar grãos, com essas 

características apresentadas? 

A) V= 6m³. 

B) V= 1,5m³. 

C) V= 3m³. 

D) V= 3m². 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um padrão de cores. Nas 

alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor para plástico. 

A) Vermelho. 

B) Verde. 

C) Azul. 

D) Amarelo. 

 

14. A letra e música do Hino do Município de Saudades é de autoria de: 

A) João Santana. 

B) Aécio Santana. 

C) José Acácio Santana. 

D) João Acácio Santana. 
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15. Dos trechos abaixo, assinale aquele que não faz parte da letra do Hino do Município de 

Saudades: 

A) [...] A bondade do solo bendizes e oferece a Deus teu suor [...]. 

B) […] A força está toda do povo nas massas, Irmão somos todos e todos iguais […]. 

C) […] Ó Saudades de lutas e glórias de riquezas no povo e na terra […]. 

D) […] Muito anos atrás o imigrante nessas plagas desertas chegou […]. 

 

16. Analise as afirmativas sobre os limites do município de Saudades: 

I. Ao Norte com os municípios de Pinhalzinho e Modelo. 

II. Ao Sul com os municípios de Cunhataí e São Carlos. 

III. Ao Leste com o município de Nova Erechim. 

IV. Ao Oeste com o município de Cunha Porã. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão corretas. 

B) Todas as afirmativas estão incorretas. 

C) Apenas a afirmativa IV está correta. 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 

17. O município de Saudades foi emancipado em: 

A) 1950. 

B) 1954. 

C) 1960. 

D) 1961. 

 

18. A bandeira do município de Saudades é composta por algumas cores e ao centro da mesma está 

o brasão do município. Sobre as cores da bandeira, é correto afirmar que as cores predominantes na 

bandeira do município são: 

A) Vermelha, branca e amarela. 

B) Verde, branca e amarela. 

C) Azul, branca e vermelho. 

D) Verde, vermelha e amarela. 
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19. O atual governador do Estado de Santa Catarina é: 

A) João Raimundo Colombo. 

B) Esperidião Amin Helou Filho. 

C) Eduardo Pinho Moreira. 

D) Leonel Arcângelo Pavan. 

 

20. Sobre os presidentes do Brasil, analise as afirmativas abaixo: 

I. Fernando Collor de Mello, foi presidente no período de 1990 a 1994. 

II. Fernando Henrique Cardoso, foi presidente no período de 1995 a 2003. 

III. Itamar Franco, foi presidente no período de 1992 a 1995. 

IV. João Figueiredo, foi presidente no período de 1975 a 1985. 

V. Artur da Costa e Silva, foi presidente no período de 1967 a 1969. 

VI. Dilma Rousseff, foi presidente no período de 2011 a 2015. 

Está correto o que se afirma nas assertivas: 

A) I, II, III e VI.  

B) Todas estão corretas. 

C) Todas estão incorretas. 

D) II, III e V. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21.  Assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro e (F) falso. 

( ) Durante a manipulação  dos alimentos é permitido o uso de brincos, desde que o 

manipulador/manipuladora use touca. 

(  ) A unhas devem ser mantidas curtas e limpas sem esmalte e anéis. 

(  ) Quando estiver resfriado deve-se evitar manipular diretamente os alimentos. 

(  ) A troca do uniforme/avental deve acontecer apenas uma vez no dia, independente da situação. 

A) V, V, V, F. 

B) V, F, F, V. 

C) F, V, V, F. 

D) F, V, F, V. 
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22. Os ingredientes utilizados na preparação da merenda escolar devem ser cuidadosamente 

selecionados, armazenados e utilizados. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Lavar as embalagens antes de abrí-las. 

B) Observar o prazo de validade de cada produto e aplicar o seguinte critério: o primeiro a vencer 

deve ser o primeiro a ser utilizado. 

C) Levar em consideração que o prazo de validade do alimento muda após a abertura da 

embalagem. 

D) Após aberto e em caso de não usar todo o alimento deve-se mantê-lo na mesma embalagem, 

porém fechado corretamente. 

 

23. A correta higienização das mãos do manipulador de alimentos é muito importante para evitar a 

contaminação destes. Enumere em ordem crescente (1 até 6) as etapas para a correta higienização 

das mãos. 

(  ) Esfregar o dorso, o espaço entre os dedos e polegar. 

(  ) Molhar as mãos. 

(  ) Passar álcool 70%. 

(  ) Colocar sabão sobre as mãos. 

(  ) Enxaguar com água. 

(  ) Secar as mãos. 

A) 3, 1, 6, 2, 4, 5. 

B) 3, 1, 5, 2, 4, 6. 

C) 3, 2, 6, 1, 4, 5. 

D) 2, 1, 5, 3, 4, 6. 

 

24. Em relação ao ambiente de trabalho podemos afirmar corretamente que: 

A) A limpeza da cozinha deve ser feita ao final de cada dia, após o término das atividades. 

B) A limpeza deve ser feita obrigatoriamente antes de iniciar e quando acabar as atividades. 

C) A limpeza deve ser feita obrigatoriamente três vezes durante o expediente de trabalho. 

D) A limpeza deve ser feita sempre que necessária e obrigatoriamente ao término das atividades. 

 

25. Assinale a alternativa incorreta. 

A) Ao final do uso as esponjas devem ser lavadas, enxaguadas e deixadas de molho por 5 minutos 

em solução com água sanitária.  

B) A higienização dos utensílios compreende duas etapas: limpeza e desinfecção. 
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C) Os utensílios devem ser guardados em local seco, protegido de poeiras e insetos. 

D) Utensílios de madeira são apropriados para uso em cozinhas, especialmente para mexer doces. 

 

26. Assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro e (F) falso. 

(   ) O uso de “lixeirinhas” em cima da pia ou balcão de preparo de alimentos não representa um 

foco de contaminação se for trocado diariamente.  

(    ) É importante retirar o lixo diariamente ou tantas vezes quanto forem necessárias, durante o dia. 

(    ) O lixo deve ser  removido do ambiente de produção de alimentos e enviado diretamente para a 

coleta a fim de evitar locais de armazenagem. 

(    ) O lixo deve estar sempre ensacado e em recipientes apropriados, com tampas. 

A) F, V, V, V. 

B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, F. 

D) V, F, F, F. 

 

27. Perigos são contaminantes capazes de causar danos à saúde das crianças ao consumirem 

determinado alimento. Em relação aos perigos assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro e 

(F) falso. 

(   ) Existem três tipos de perigos: o físico, o químico e o biológico. 

(   ) O perigo químico é o responsável por causar as doenças transmitidas por alimentos (DTA’s). 

(   ) Fios de cabelo, pedrinhas, cacos de vidro são exemplos de perigos físicos. 

(   ) Os perigos biológicos estão relacionados as contaminações por bactérias e fungos. 

A) V, F, V, F. 

B) V, F, V, V. 

C) F, F, V, V. 

D) F, V, V, F. 

 

28. A respeito da higienização dos hortifruti é correto afirmar que: 

A) Não é necessária a pré-lavagem para retirar as sujidades visíveis, folha por folha ou unidade por 

unidade, afinal o produto ficará de molho em contato com solução clorada. 

B) O alimento deve ficar imerso em solução clorada por pelo menos 15 minutos. 

C) Após o contato com a solução clorada, os hortifrúti não necessitam ser enxaguados. 

D) Deve-se utilizar uma colher de água sanitária na concentração de 2% para cada 2 litros de água. 
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29. Os utensílios, bancadas e mesas utilizados no preparo da alimentação escolar devem considerar 

alguns critérios para garantir merenda segura. Assinale a alternativa incorreta: 

A) Estes materiais não devem apresentar influência sobre os alimentos como a transmissão de cores 

ou manchas indesejáveis, sendo permitida apenas a transmissão de odores. 

B) Os materiais que compõem a superfície com a qual o alimento entrará em contato devem ser 

resistentes à corrosão, não podem ser tóxicos e devem ser mecanicamente estáveis. 

C) A superfície em aço inoxidável é amplamente utilizada na indústria de alimentos por ser 

resistente à corrosão, por ser uma superfície lisa e impermeável.  

D) A presença de fissuras e sulcos em superfícies de aço inoxidável permite a entrada de resíduos 

de alimentos e dificultam a eficiência do processo de limpeza e desinfecção. 

 

30. A respeito da correta limpeza da cozinha, podemos afirmar: 

A) A limpeza da cozinha começa com o servidor preparando um balde com água e cloro, então 

utilizar esta solução para lavar o pano e passa-lo por toda cozinha. 

B) O servidor deverá primeiramente higienizar o chão, para posteriormente iniciar a limpeza das 

superfícies de mesas, bancadas e equipamentos. 

C) Por se tratar de um local que pode apresentar resquícios de alimentos como migalhas, deve-se 

primeiramente realizar uma triagem para o recolhimento destes resíduos para posterior etapa de 

lavagem. 

D) Para a etapa de limpeza, primeiramente deve-se varrer o chão e então iniciar a etapa de lavagem. 

Quando apenas o cloro é necessário, sendo o uso do detergente dispensável.  

 

31. O primeiro ponto importante a ser tratado é o recebimento dos alimentos. Ou seja, o momento 

em que o fornecedor leva para a escola os alimentos que serão usados para a produção da merenda 

das crianças. Assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro e (F) falso. 

(   ) Deve-se fazer uma seleção separando os alimentos que não estão em condições adequadas de 

uso (estragados). 

(   ) Deve-se manter as mercadorias nas caixas de papelão e acondicioná-las em local específico da 

cozinha.  

(   ) Observar se as carnes são entregues embaladas em sacos plásticos, se têm identificação e estão 

congeladas. 

(  ) Caso algum alimento chegar com a embalagem danificada, retirar desta embalagem e 

acondicioná-lo em sacos plásticos para posterior uso.  

A) F, F, V, V. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

11 

Prova Merendeira 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) F, V, V, F. 

C) V, F, V, F. 

D) V, V, F, F. 

 

32. Os alimentos seguem diferentes etapas de pré-preparo e preparo. Sobre estas etapas é correto 

afirmar que: 

A) Preparo é a etapa em que os alimentos são submetidos a procedimentos como: catação, cortes, 

higienização, descascamento. 

B) A etapa de pré-preparo inclui o descongelamento dos alimentos, o qual deve ser feito 

preferencialmente em câmara frigorífica a temperatura de 4 °C ou micro-ondas. 

C) A etapa de pré-preparo inclui o cozimento dos alimentos em temperatura adequada, enquanto o 

preparo consiste na finalização dos alimentos, distribuição e porcionamento. 

D) Após o descongelamento os alimentos podem ser armazenados em temperatura ambiente por até 

30 horas. 

 

33. A utilização de receitas é uma prática comum em cozinhas industriais, isto é, em serviços de 

alimentação que cozinham para muitas pessoas, pois traz uma série de benefícios para o dia-a-dia da 

produção dos alimentos, como tornar o trabalho mais prático, reduzir o desperdício dos ingredientes 

e garantir a uniformidade das preparações. Com relação ao preparo de alimento é correto afirmar 

que: 

A) É proibido o uso de medidas caseiras nas receitas, como xícara e copo. É obrigatória a pesagem 

dos ingredientes em balanças para se obter um produto padronizado. 

B) Os condimentos como açafrão, cominho, colorau e orégano podem ser utilizados em livre 

demanda, pois dão sabor e enriquecem a preparação. 

C) As receitas devem estar detalhadamente descritas em um caderno e armazenadas em um lugar 

seguro, sendo utilizadas apenas quando necessário. 

D) O uso da receita é importante, pois quando o colaborador precisar faltar, estiver de licença ou 

férias o substituto conseguirá fazer a mesma preparação e as crianças não estranharão. 

 

34. Alguns termos são muito utilizados durante as preparações de alimentos. Assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Grelhar: colocar o alimento em cima de uma chapa apenas untada, como grelha ou 

churrasqueira, até assar. 

B) Ensopar ou guisar: cozinhar os alimentos juntando-lhes água aos poucos, até ficarem cozidos. 
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C) Banho-maria: cozinhar ou aquecer o alimento num recipiente dentro de outro onde há água 

fervendo. 

D) Dourar: levar qualquer alimento já pronto ao forno para adquirir uma cor dourada. 

 

35. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem o objetivo de atender as 

necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o 

crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como 

promover a formação de hábitos alimentares saudáveis através de uma alimentação de qualidade 

nutricional e com maior controle e garantia higiênico-sanitária. Assinale a alternativa correta: 

A) Os alunos que necessitam de atenção nutricional individualizada como no caso de alguma 

intolerância ou alergia, devem trazer sua alimentação de casa e entrega-la ao responsável pela 

cozinha para mantê-la separada dos demais alimentos. 

B) Em casos de intolerâncias e/ou alergias a alimentação é assegurada pela escola, a qual fornece os 

alimentos e toma todo o cuidado no preparo diante de um atestado médico com diagnóstico e 

orientação nutricional. 

C) Em casos de intolerâncias e/ou alergias a alimentação é assegurada pela escola, a qual fornece os 

alimentos e toma todo o cuidado no preparo diante da comunicação formal dos pais aos 

responsáveis da escola. 

D) Infelizmente a escola consegue apenas suprir uma alimentação especial nos casos de 

intolerâncias e não nos casos de alergias. 

 

36. As instalações físicas são um ponto importante para tornar a cozinha da escola em um lugar 

agradável, que facilite o seu trabalho e melhore a qualidade de sua produção. Assinale a alternativa 

correta: 

A) A ventilação natural, muitas vezes não é suficiente na cozinha, nesses casos, o ideal é que sejam 

instalados exaustores para movimentar o ar do ambiente. 

B) O ideal é que a iluminação do ambiente seja feita com lâmpadas fluorescentes sem a incidência 

de iluminação natural. 

C) O uso de exaustores para a movimentação do ar do ambiente é obrigatório nas cozinhas escolares 

e nos restaurantes. 

D) A organização e disposição dos equipamentos utilizados são de extrema importância para evitar 

a fadiga e a perda de tempo dos funcionários caminhando de um lado para o outro, porém não 

interfere na qualidade dos alimentos através da contaminação cruzada. 
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37. Saber portar-se devidamente no local de trabalho é primordial. Existem algumas pequenas 

regras que cabem a praticamente qualquer lugar onde for trabalhar, assinale a alternativa correta: 

A) O uso de celulares é permitido, desde que este seja feito num momento em que o trabalho esteja 

num fluxo normal. 

B) O espírito de equipe e cooperação com os colegas é essencial para o sucesso do exercício das 

atividades. 

C) O ideal para se ouvir música é usando fones de ouvidos, pois estes não interferem na dinâmica 

de trabalho. 

D) A pontualidade é importante para a boa convivência com os colegas, porém dificilmente irá 

interferir no andamento das atividades.  

 

38. A respeito da ética no serviço público é incorreto afirmar: 

A) Toda ausência justificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do 

serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 

B) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele. 

C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como 

acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse 

trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 

D) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o 

esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente 

significa causar-lhe dano moral. 

 

39. Diariamente no ambiente de trabalho o servidor se depara com diversas situações e precisa agir 

de maneira correta e íntegra no exercício de sua função. Quando o servidor observa uma falha no 

fluxo das atividades que acaba atrasando o trabalho e este servidor tem uma sugestão, como ele 

deve proceder: 

A) Ser proativo e tomar a iniciativa de alterar o fluxo para o melhor funcionamento. 

B) Comentar com os colegas onde está a falha e esperar que eles também vejam a solução. 

C) Expor ao supervisor imediato sobre o ponto falho e sua sugestão de melhoria daquele ponto no 

fluxo.  

D) Comentar com outros setores este ponto falho a fim de verificar se eles têm o mesmo problema. 
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40. A cultura de prevenção de acidentes no trabalho deve ser algo efetivo e permanente. Sobre a 

prevenção de acidentes de trabalho, pode-se afirmar corretamente: 

A) O treinamento do servidor para que este conheça a sua função é indicado, mas não é essencial. 

Pois, o funcionário deve ter uma noção prévia da sua função e de como evitar acidentes de trabalho 

no exercício da mesma. 

B) Uma das obrigações dos empregadores é oferecer os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s) aos colaboradores que exercem atividades com algum risco, porém o uso é de 

responsabilidade total do colaborador. 

C) A empresa é responsável por fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e ainda 

por fazer frequentes vistorias para verificar se estes EPI’s estão sendo corretamente usados, 

evitando acidentes de trabalho. 

D) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem a função de vistoriar se os colaboradores 

estão usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) de maneira correta. 


