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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 
06. As entradas permitidas são pontos fixos de segurança denominados de: 

a) Prevenção 

b) Portaria 
c) Sede do guarda 

d) Controle 
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07. É a habilidade para nos expressar de forma franca, direta, clara, serena e respeitosa em nosso trabalho. Trata-se 

de: 

a) Assertividade 
b) Cordialidade 

c) Empatia 
d) Ética 

 

08. Nos torna capazes de enxergar além do próprio umbigo e ampliar nossa percepção da realidade com os pontos de 

vista dos outros em nosso trabalho.  Trata-se de: 

a) Assertividade 
b) Cordialidade 

c) Empatia 

d) Ética 
 

09. São normas de boas maneiras no trabalho, exceto: 

a) Procure cumprimentar todas as pessoas que encontrar, na chegada e na saída. 
b) Seja organizado com seus pertences e com seu material de trabalho. 

c) Seja atencioso, cordial e gentil. Use expressões como “meu amor”, “minha flor”. 
d) Fale sempre bem de seus colegas de trabalho, da empresa e de seus superiores. 

 

10. Não é uma das regras para uma boa convivência com os colegas: 

a) Esteja sempre disponível. Existem tarefas para cada colaborador de uma empresa. Não se negue a fazer 

qualquer coisa para a qual for designado, mesmo que ela pareça que não esteja á sua altura e 
competência. 

b) Se for um iniciante, estagiário ou trainee, esteja aberto a novas ideias, tecnologias. Não se feche em seu 

mundo. Pelo contrário, esteja aberto o máximo possível para aprender novas coisas. 
c) Saber falar é um dom que nem todos possuem. Ouça menos e fale mais. 

d) Faça parte do time. Envolva-se no trabalho, nas atividades diárias. Se for possível, invista um pouco do 
seu tempo em pesquisa ou novas ideias para o grupo. 

 

11. São regras para uma boa convivência com os colegas, exceto: 

a) Seja pontual em seus compromissos. Pontualidade é sinônimo de responsabilidade e respeito aos demais.  

b) Seja positivo. Todas as coisas parecem impossíveis de serem realizadas e de ter um resultado real. Mas, 
ajude desde o início com novas ideias.  

c) Seja colaborador. Use seu tempo no serviço com atividades como: lendo jornais, ou livros, fazendo 

trabalho da faculdade durante o expediente,jogos e chat na internet, namoro no telefone. 
d) Evite ser “puxa-saco”, assim evitará a ira dos colegas. 

 

12. Qual o telefone do Corpo de Bombeiros? 

a) 190 

b) 191 
c) 192 

d) 193 
 

13. Qual atitude no atendimento ao público não é apropriada? 

a) Seja proativo. 
b) Trate a todos com respeito. 

c) Seja apático. 

d) Qualquer abordagem deve ser feita com delicadeza e educação. 
 

14. É aquele em que o agente não quer o resultado, mas o resultado acontece, porque ele agiu com Imprudência, 

Imperícia ou Negligência. Trata-se de: 

a) Crime tentado 

b) Crime culposo 
c) Crime consumado 

d) Crime doloso 
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15. O roubo seguido de morte é chamado de: 

a) Latrocínio 
b) Extorsão 

c) Estelionato 

d) Cárcere privado 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


