
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia atentamente o texto a seguir e responda as questões 01 e 02. 
 
O pavão 
 
Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e descobri 
que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz 
se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o 
máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade. 
Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem 
apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.  
(200 Crônicas Escolhidas – Rubem Braga) 
Disponível em: https://www.culturagenial.com/cronicas-curtas-com-interpretacao/ 

 
QUESTÃO O1 
Depreende-se do texto que:  
(A) O pavão tem as cores do arco-íris. 
(B) Ao ser amado o eu-lírico se sente magnifico e coberto de glórias. 
(C) O pavão mencionado pelo eu-lírico, na verdade não é um animal, mas sim a representação deste em uma tela. 
(D) O eu-lírico sugere uma comparação de seus olhos às penas do pavão e sente-se glorioso em receber o olhar de sua amada. 
(E) A ostentação e o esplendor das cores é que causam o grande mistério. 
 
QUESTÃO 02 
O tipo textual de “O pavão” é: 
(A) Prescritivo. 
(B) Injuntivo. 
(C) Argumentativo. 
(D) Descritivo. 
(E) Narrativo. 

 
QUESTÃO 03 
Marque a alternativa que está em conformidade com a ortografia oficial e apresenta coerência. 
(A) Desejo ir à seção de moda infantil, por favor! 
(B) No mês de outubro, em Belém do Pará, ocorre o Sírio de Nazaré, grande festa religiosa. 
(C) Antes de encomendar o móvel precisamos verificar o cumprimento da parede.   
(D) Vou concertar o botão da minha calça.  
(E) Precisamos escovar bem os dentes, caso contrário eles podem carear. 
 

QUESTÃO 04 
"Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no 
céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos 
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém”.   
(Mateus 6:9-13) 
Disponível em: https://www.bibliaon.com/oracao_do_pai_nosso/ 

 
A forma verbal destacada “Dá” está conjugada no: 
(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
(B) Futuro do presente do indicativo.  
(C) Futuro do subjuntivo. 
(D) Presente do indicativo.  
(E) Presente do subjuntivo.  
 

QUESTÃO 05 
Marque a alternativa que NÃO apresenta a correta relação entre a palavra em negrito e o que está nos parênteses.  
(A) João está rapazinho, já tem mais de quatro anos. (Numeral ordinal) 
(B) Ela é paraense e ama dançar carimbó! (Adjetivo pátrio)   
(C) Uma mulher procurou por você. (Artigo indefinido)  
(D) Meu carro está na oficina. (Pronome possessivo)  
(E) Comemos apenas metade da pizza. (Numeral fracionário) 
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_6_9-13/


 
 

 
QUESTÃO 06 
Marque a alternativa que apresenta uma oração coordenada sindética explicativa. 
(A) Nicole não concluiu a atividade, assim não irá brincar mais tarde. 
(B) Obedeça a mamãe ou ficará de castigo! 
(C) Vou à academia e cumpro a dieta, porém não consigo perder peso. 
(D) Fomos passear e aproveitamos para nos vacinar. 
(E) João não quis a sobremesa, na verdade, ele já estava satisfeito. 
 
QUESTÃO 07 
Marque a alternativa que apresenta um pronome átono. 
(A) Vou contigo à padaria. 
(B) Ela se admirava com o vestido novo. 
(C) Guarde essa mochila no carro para mim, por favor! 
(D) Se chover não vou à missa.  
(E) Deus seja conosco! 
 
QUESTÃO 08 

 
Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/coluna/arte-ao-redor/15-tirinhas-mafalda-quino/ 

 
Marque a alternativa que apresenta um antônimo da palavra desastre: 
(A) Bambúrrio. 
(B) Hecatombe. 
(C) Revés. 
(D) Azar. 
(E) Desfortuna. 
 

QUESTÃO 09 
É antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Faz com que o texto consiga transmitir o máximo de 

informações com o mínimo de palavras. Não se deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento, isto 

é, não se deve eliminar passagens substanciais do texto com o único objetivo de reduzi-lo em tamanho. Trata-se, 

exclusivamente, de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentem ao que já foi dito. 
Texto adaptado do Manual de Redação da Presidência da República.  

 
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, pode-se afirmar que o anunciado acima corresponde a 
qual atributo da Redação Oficial? 
(A) Clareza e precisão.  
(B) Concisão. 
(C) Objetividade. 
(D) Coesão e coerência. 
(E) Formalidade e padronização. 
 
QUESTÃO 10 
Supondo que o Ministro da Educação tenha resolvido se comunicar com o Presidente da República com a finalidade de 
submeter projeto de ato normativo à sua consideração, tal Ministro deve fazer uso de qual documento oficial? 
(A) Carta Ministerial.  
(B) Carta Presidencial. 
(C) Exposição de Motivos. 
(D) Mensagem. 
(E) Correio Eletrônico. 
 



 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 11 
Dois números naturais têm soma 63 e razão 6. A soma dos algarismos do produto desses dois números é: 
(A) 16. 
(B) 18. 
(C) 19. 
(D) 20. 
(E) 17. 
 
QUESTÃO 12 
Um certo número formado por três algarismos 2X3 é somado ao número 439, resultando no número de três algarismos  
6Y2. Sabendo-se que 6Y2 é divisível por 3, temos que o produto de X por Y é: 
(A) 20. 
(B) 18. 
(C) 22. 
(D) 21. 
(E) 19. 
 
QUESTÃO 13 
Dois números têm produto igual a 1125 e estão entre si assim como 5 está para 9. A diferença do maior número para o 
menor é igual a: 
(A) 25. 
(B) 22. 
(C) 20. 
(D) 24. 
(E) 26. 
 
QUESTÃO 14 
Três semi-retas partem de um mesmo ponto P, formando três ângulos que envolvem todo o plano e são proporcionais aos 
números 11, 12, e 13. O suplemento do menor dos três números é: 
(A) 60º. 
(B) 75º. 
(C) 65º. 
(D) 68º. 
(E) 70º. 
 
QUESTÃO 15 
Uma das medidas agrárias mais utilizadas nos interiores do Brasil é o “alqueire”, que corresponde a 4,8 “hectare”, 
aproximadamente. A “quarta” equivale a um quarto do alqueire e o litro é a vigésima parte de uma quarta. Se um agricultor 
plantar arroz em uma área de um alqueire e 60 litros, com uma produtividade de 65 sacas por hectare, quanto ele deverá 
colher em número de sacas? 
(A) 780. 
(B) 546. 
(C) 499. 
(D) 312. 
(E) 234 .  
 
QUESTÃO 16 
Considere as afirmações abaixo como verdadeiras: 

 Luiz é balconista ou é recepcionista. 

 Se Luiz é recepcionista, então Cláudia gosta dele. 

 Claudia não gosta de Luiz. 
Pode-se concluir de forma correta que: 
(A) Luiz é recepcionista. 
(B) Cláudia é balconista. 
(C) Luiz é balconista. 
(D) Cláudia não gosta de balconista. 
(E) Luiz não é recepcionista. 
 
 



 
 

QUESTÃO 17 
Pedro e João formaram uma sociedade, onde Pedro entrou com R$ 2 milhões e João com R$ 2,5 milhões. Após 8 (oito) 
meses, Pedro aumentou sua parte para R$ 3,5 milhões e João diminuiu seu capital para R$ 1,5 milhões. No fim de um ano e 
seis meses houve um lucro de R$ 344 mil. A parte que coube a João foi de: 
(A) R$ 144 mil. 
(B) R$ 184 mil. 
(C) R$ 140 mil. 
(D) R$ 204 mil. 
(E) R$ 224 mil. 
 
QUESTÃO 18 
Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, quantos múltiplos de 5 compostos de três algarismos distintos podemos formar? 
(A) 32 números. 
(B) 60 números. 
(C) 40 números. 
(D) 72 números. 
(E) 36 números. 
 
QUESTÃO 19 
Em um estacionamento há 12 veículos, entre carros e motos. A diferença entre o número de carros e o dobro do número de 
motos é igual a 3. Então o triplo da quantidade de carros e motos no estacionamento é de? 
(A) 36. 
(B) 30. 
(C) 35. 
(D) 32. 
(E) 34. 
 
QUESTÃO 20 
Seja o conjunto A = { X ∈ N* / 3X – 1 < 2X + 4}. O total de elementos do conjunto A é 
(A) infinito. 
(B) 5. 
(C) a metade de 8. 
(D) um número primo. 
(E) o dobro de 3. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21  
“É um processo de compra, venda e troca de produtos, serviços e informações por redes de computadores ou pela 

Internet”. (KALAKOTA; WHINSTON, 1997). 

 
A citação acima está relacionada especificamente a um procedimento muito comum realizado na Internet que é? 
(A) Net Business 
(B) WebService. 
(C) Market Web. 
(D) E-commerce.  
(E) WebShopp. 
 
QUESTÃO 22  
Sobre o Sistema Operacional Windows 10 está correto afirmar que 
(A) ele chegou ao mercado com uma proposta ousada de descentralizar todos os produtos da Microsoft em multiplataformas.  
(B) foi anunciado oficialmente durante a Microsoft BUILD 2014 com o codinome “Win10”. 
(C) desde que foi revelado, o sistema operacional teve o seu desenvolvimento conduzido em parceria com seus usuários.  
(D) muito embora sua utilização seja ainda de muito sucesso, a Microsoft já anunciou o Windows XOne, seu sucessor. 
(E) entre suas diversas versões temos o “Professional” que é voltado ao mercado corporativo, em empresas de grande porte. 

 
 
 
 



 
 

 
QUESTÃO 23  
Uma das principais razões de um usuário corporativo de informática estabelecer diretrizes de “backup” é? 
(A) Facilitar o processo de atualização dos aplicativos utilizados em todos os setores da organização. 
(B) Estabelecer normas de utilização de softwares entre os diversos níveis hierárquicos da empresa. 
(C) Possibilitar que sejam feitas cópias de aplicativos e programas para que possam ser compartilhados. 
(D) Adotar medidas restritivas de uso em seu computador para evitar acessos indesejáveis.  
(E) Resgatar algum arquivo que possa ter sido perdido no local de armazenamento principal. 

 
QUESTÃO 24  
Analise as assertivas que tratam sobre “firewall” e a seguir aponte a alternativa correta. 
 
I - Em sistemas ou rede, a ferramenta trabalha para prevenir que malwares se espalhem e infectem outros dispositivos. 
II - O “firewall de filtragem de pacotes” controla o acesso à rede analisando os pacotes de saída e de entrada. 
III - O “firewall de restrição” protege os recursos de rede de forma eficaz filtrando as mensagens, mascarando seu 
endereço IP e limitando os tipos de tráfego. 
 
(A) Apenas a assertiva I está correta. 
(B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a assertiva III está correta. 
(E) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
 
QUESTÃO 25 
“Para implementar a Segurança da Informação nos seus processos, a empresa deve ter em mente cinco pilares 

responsáveis por sustentar as políticas, estratégias e práticas de proteção de dados e informações. Um desses pilares trata 

de garantir que os dados estejam disponíveis apenas para as pessoas autorizadas. Uma das maneiras de garantir o 

cumprimento desse pilar é a inclusão de controles de acessos (por meio de biometria e liveness, por exemplo), senhas 

fortes ou criptografia”. (IdBlog). 

 
O pilar a que se refere o texto acima é o da 
(A) integridade. 
(B) autenticidade. 
(C) confiabilidade. 
(D) irretratabilidade. 
(E) disponibilidade. 
 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 26 
“O governador Carlos Moisés visitou, nesta segunda-feira (02/05/2022), a nova unidade da JBS Biodiesel, em Mafra. 

Com um investimento de R$ 180 milhões, a usina gera 100 empregos diretos, 400 indiretos e, em plena capacidade, será 

capaz de produzir até 1 milhão de litros de biodiesel por dia. A vinda da unidade para Santa Catarina contou com o 

apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), por meio da agência InvestSC, que 

mostra as potencialidades das regiões catarinenses”. 
Disponível em: https://www.sc.gov.br/noticias/temas/institucional/governador-visita-nova-unidade-da-jbs-biodiesel-em-mafra. Acesso em 03 de 
maio 2022. 

 
O biodiesel é um biocombustível feito a partir de biomassa, (matéria orgânica de origem vegetal ou animal) e pode 
substituir o óleo diesel usado em automóveis pesados. Qual das alternativas abaixo NÂO apresenta uma vantagem do uso 
do biodiesel como combustível? 
(A) Trata-se de uma fonte renovável de energia. 
(B) A poluição é menor, quando comparado ao óleo diesel. 
(C) Contribui para a redução do preço de alimentos, como a soja. 
(D) Criação de empregos e renda na área rural. 
(E) Fortalece a economia das regiões baseadas no agronegócio. 
 
 
 
 

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/institucional/governador-visita-nova-unidade-da-jbs-biodiesel-em-mafra


 
 

 
QUESTÃO 27 
“A tecnologia 5G é a quinta geração de internet móvel que chegará ao Brasil e promete uma grande revolução 

quantitativa e qualitativa. A nova rede 5G permitirá a interconexão de equipamentos e dispositivos e possibilitando o 

acesso a produtos inovadores e utilidades domésticas, desenvolvendo a chamada Internet das Coisas”. (IoT). 
Disponível em: https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/5g-no-brasil/. Acesso em 03 de maio de 2022. Adaptado. 

 
Dentre as vantagens prometidas por essa nova tecnologia, merece destaque, dentre outras, o (a) 
(A) compatibilidade com qualquer tipo/modelo de celular utilizado hoje. 
(B) baixíssimo custo para a aquisição dos aparelhos. 
(C) rapidez da implementação da nova tecnologia em todo o Brasil. 
(D) gratuidade da sua utilização pelos usuários. 
(E) maior velocidade de conexão e de transmissão de dados. 
 
QUESTÃO 28 
A Ucrânia foi invadida pela Rússia no dia 24 de fevereiro de 2022, o que provocou uma crise entre os países ocidentais, 
especialmente os Estados Unidos (EUA) e o presidente russo Vladimir Putin. Desde então, as relações entre a maioria dos 
países europeus ficaram estremecidas... os EUA, de um lado, e a Rússia do outro. A continuidade do conflito tem 
provocado diversas consequências, dentre as quais merece destaque a (o) 
(A) redução dos preços internacionais do petróleo e do gás natural. 
(B) queda nos preços dos insumos e dos produtos agrícolas. 
(C) cooperação militar entre a China e os Estados Unidos, contra a Rússia. 
(D) crise humanitária, com o aumento do número de refugiados. 
(E) fim da aliança militar criada pelos Estados Unidos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN. 
 
QUESTÃO 29 
“A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 09/05/22, um aumento de 8,87% no preço do diesel nas refinarias, de R$ 

4,51 para R$ 4,91 a partir de terça, 10. Segundo a companhia, os preços de gasolina e do GLP permanecerão inalterados. 

A companhia justificou o aumento ressaltando que o último reajuste ocorreu há dois meses, em 11 de março, quando 

refletia apenas parte da elevação observada nos preços de mercado”. 
Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-anuncia-aumento-diesel,70004061376. Acesso em 09 de maio de 2022.  

 
A elevação do preço do óleo diesel no Brasil tem provocado impactos diretamente na (o) 
(A) redução das taxas de juros praticadas pelos bancos. 
(B) aumento do valor cobrado nos fretes rodoviários. 
(C) ampliação do lucro dos motoristas de aplicativos. 
(D) diminuição da taxa básica de juros da economia, a Selic. 
(E) manutenção da meta de inflação para 2022. 
 
QUESTÃO 30 
“No dia três de abril deste ano, a literatura brasileira perdeu uma de suas maiores escritoras, aos 98 anos. A autora 

paulista construiu uma trajetória marcante e foi a primeira e até então única mulher brasileira indicada ao Prêmio Nobel 

de Literatura em 2016. Entre suas obras está o romance ‘Ciranda de Pedra’ que apresenta uma narrativa sobre o universo 

feminino. A escritora, membro da Academia Brasileira de Letras, produziu obras da terceira fase do modernismo 

brasileiro”.  
Disponível em: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/atualidades/atualidades-vestibular-enem-abril-2022.htm. Acesso em 05 de maio de 2022, 

com adaptações. 

O trecho acima se refere à 
(A) Lygia Fagundes Telles. 
(B) Clarice Lispector. 
(C) Rachel de Queiroz. 
(D) Cecília Meireles. 
(E) Tarsila do Amaral. 
 
 

 

 

 

https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/5g-no-brasil/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-anuncia-aumento-diesel,70004061376
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/atualidades/atualidades-vestibular-enem-abril-2022.htm


 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO 31       
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA- tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes 
do trabalho. Assinale a alternativa que NÂO apresenta conformidade com sua norma regulamentadora. 
(A) Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela organização. 
(B) A nomeação de empregado como representante da organização e sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente 

pela organização. 
(C) As reuniões extraordinárias devem ocorrer no limite de 02 (duas) vezes ao ano, a não ser que haja mudanças na gestão superior 

da empresa. 
(D) O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse. 
(E) A organização deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. 

 
QUESTÃO 32 
As atividades humanas realizadas nas diversas indústrias e outros diversos serviços estão frequentemente associadas 
com a ocorrência de agentes ou fatores que podem oferecer riscos para a saúde. Considerando-se as alternativas, assinale 
aquela que atende o rol especifico de FATORES DE RISCO AMBIENTAL. 
(A) Agentes fúngicos. 
(B) Agentes poluidores.   
(C) Agentes físicos.  
(D) Agentes bacteriológicos.  
(E) Agentes animais. 
 
QUESTÃO 33 
Um ambiente higiênico e com boas condições de trabalho promovem a saúde do trabalhador. Este é o principal objetivo da 
NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Assinale a alternativa que contempla a citada NR 24. 
(A) Vestiário.  
(B) Transporte público adequado. 
(C) Planos de saúde. 
(D) Agua potável.  
(E) Alimentos contaminados por agrotóxicos. 
 
QUESTÃO 34 
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA conforme sua Norma Regulamentadora deve ter uma estrutura 
especifica para o seu desenvolvimento. Analise as alternativas e indique qual delas NÂO apresenta conformidade com a 
estrutura mínima exigida para execução de um PPRA. 
(A) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. 
(B) Estratégia e metodologia de ação. 
(C) Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados. 
(D) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.  
(E) Relação de todos os empregados com seus respectivos descritivos de funções ocupadas anteriormente e o período de contrato.  
 
QUESTÃO 35 
O EPI, Equipamento de Proteção Individual é todo dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Em relação a sua conceituação 
legal, que alternativa NÂO atende suas especificações? 
(A) Pode ser simples ou conjugado. 
(B) Deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante.  
(C) Não pode ser um equipamento importado. 
(D) Só poderá ser utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA. 
(E) É um dispositivo ou produto de uso individual. 
 
 
QUESTÃO 36 
A respiração é uma das funções essenciais à vida. É através dela que o corpo promove permanentemente o suprimento de 
oxigênio necessário ao organismo, vital para a manutenção da vida, portando de extrema importância nas práticas de 
primeiros socorros. A partir dos tipos de respiração, assinale a alternativa que se refere ao tipo “Taquipneia”. 
 
 
 



 
 

 
(A) É a ausência dos movimentos respiratórios.   
(B) Diminuição na frequência média dos movimentos respiratórios. 
(C) Respiração que se processa por movimentos regulares. 
(D) Aceleração dos movimentos respiratórios. 
(E) É quando um acidentado só respira sentado. 
 
QUESTÃO 37 
A prevenção primária em saúde ocupacional compreende uma série de medidas e técnicas que visam eliminar ou reduzir a 
exposição a riscos para a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Compreendendo os princípios básicos, 
assinale a alternativa que está fora do conceito da prevenção primária em saúde ocupacional.  
(A) Reduzir a utilização de materiais, processos ou equipamentos que possam oferecer riscos para a saúde. 
(B) Realizar exame médico admissional em 50% dos empregados. .  
(C) Prevenir ou reduzir a formação ou ocorrência de agentes ou fatores de risco. 
(D) Evitar ou controlar a liberação de agentes de risco e sua disseminação no ambiente.  
(E) Evitar que os trabalhadores sejam atingidos/afetados por agentes de risco.  
 
QUESTÃO 38 
Conforme a Lei Ordinária 228/2001 o provimento dos cargos públicos far-se-á por ato do Prefeito Municipal ou por 
preposto investido de tais prerrogativas. Em referência ao Artigo 10, que alternativa apresenta 03 (três) formas de 
provimento de cargos públicos? 
(A) Nomeação; Promoção; Adaptação. 
(B) Adaptação; Reversão; Aproveitamento. 
(C) Nomeação; Cedência; Reversão. 
(D) Promoção; Nomeação; Cedência.  
(E) Reintegração; Recondução; Reversão. 
  
QUESTÃO 39 
O estágio probatório é definido em um período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a aptidão e a capacidade do 
servidor serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Observadas as alternativas, assinale a que apresenta 
congruência com o descrito na Lei Ordinária 228/2001. 
(A) Capacidade de iniciativa. 
(B) Capacidade lógica.  
(C) Capacidade de trabalho em equipe. 
(D) Capacidade resolutiva.  
(E) Capacidade laboral. 
 
QUESTÃO 40 
Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e 
as normas técnicas aplicáveis observadas em Normas Regulamentadoras (NR) vigentes. Assinale a alternativa cujo 
conteúdo NÂO está previsto na legislação de Proteção de Incêndio. 
 
(A) As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas e sinais luminosos, indicando a   
     direção da saída.  
(B) Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. 
(C) Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em número suficiente e dispostas de modo que aqueles que se encontrem  
      nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança, em caso de emergência.  
(D) As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do  
      estabelecimento. 
(E) Em locais com capacidades de lotação acima de 300 (trezentos) pessoas é obrigatória a identificação com placas de escrita em  
      braile. 
 
 


