
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS
- masculino -

Candidato: inscrição - nome do candidato
Curso: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Assinatura do(a) candidato (a):__________________________________________________________
Observações

1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS – masculino 
-, que é constituída de TRINTA (30) questões objetivas, distribuídas da seguinte maneira: 05 de língua portuguesa, 05 
de matemática, 05 de conhecimentos gerais e 15 de conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas  
(A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os  
dados  estiverem  corretos,  assine  o  cartão.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob 
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 9:30 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.

6. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas. 
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas.

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.

___________________ _______________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL



PORTUGUÊS
Leia o texto e responda às questões 1, 2, 3 e 4.

POR QUE CONTAR HISTÓRIAS DE OUTRAS PESSOAS?

Em um mundo tomado pelo frenesi tecnológico e pela vontade de expressar a própria opinião, nos vemos cada 
vez mais distantes das histórias das pessoas – e de quem elas realmente são.

Vários projetos tentam ir contra a lógica do “eu” abrindo espaço para o “você”, para o “nós”. Um dos mais  
famosos é o Humans Of New York que conta, por meio de uma fotografia e de um texto, quem são e como vivem os 
moradores da cidade mais populosa dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, alguns projetos que contam histórias de  
pessoas desconhecidas ganharam espaço. Conheça o SP Invisível (também em inglês), que dá voz aos moradores de 
rua, e o Fale com Estranhos, que oferece para as pessoas de diversos lugares do país um banco para sentar e uma 
conversa olho no olho. 

(Por Thaís Zimmer Martins - Fonte: http://super.abril.com.br/ideias/por-que-contar-historias-de-outras-pessoas).

1. Marque a alternativa correta.

A. O uso de “Por que” está incorreto, pois ele deveria ser grafado unido (no caso, Porque).

B. O ponto de interrogação nunca deve ser usado em títulos.

C. O subtítulo apresenta críticas ao comportamento individualista das pessoas.

D. O título, em relação ao conteúdo do texto, faz apologia direta à fofoca. 

E. Título e subtítulo explicitam críticas quanto ao uso frenético da internet.

2. Todas as alternativas estão corretas, EXCETO,

A. pode-se inferir da primeira frase que, na contramão dos projetos que valorizam o “nós”, existem aqueles em que 
a lógica do “eu” prevalece.

B. é  possível  afirmar  que,  entre  os  artifícios  que valorizam a lógica do “eu”,  segundo o texto,  estaria  o  uso 
exacerbado da tecnologia.

C. o autor atenua suas críticas às tecnologias tomando por argumento a existência de projetos que visam valorizar a  
relação entre pessoas desconhecidas.

D. os projetos de que o texto fala objetivam a humanização das pessoas que vivem nas grandes cidades e que não  
são notadas devido à miséria, ao abandono e à falta de moradia.

E. o  texto  fala  sobre  a  importância  da  conversa  de  se  ouvir  a  história  do  outro,  ainda  que  este  seja  um  
desconhecido.

3. NÃO se pode afirmar que o texto é

A. informativo.

B. opinativo.

C. expositivo.

D. coerente.

E. fictício.

4.  Pode-se afirmar que

A. Nova Iorque (New York) é a cidade mais populosa do Reino Unido.

B. Fale com estranhos é um projeto duvidoso e se encontra em fase de aprimoramento.

C. SP invisível, assim como Humans Of New York, contam, por meio de fotografias, como vivem os moradores de 
Nova Iorque.

D. o texto permite afirmar que a vida de estranhos é pouco interessante, bem como suas histórias.

E. os projetos são inovadores e trazem à tona críticas sobre a relação entre as pessoas na atualidade cujo olhar está  
centrado no eu.



Leia o fragmento e responda à questão 5.

Amor de verão, filhos de primavera

Pesquisas mundiais concluíram que as pessoas transam mais no verão; ainda, o comportamento no Brasil.

(Fonte: http://super.abril.com.br/ciencia/amor-de-verao-filhos-de-primavera).

5. Marque a alternativa correta.

A. O recorte aponta para o dado de que casais que fazem sexo no verão têm mais chance de engravidar.

B. O trecho,  ainda,  o comportamento no Brasil deixa claro que a preferência por sexo no verão se restringe 
unicamente aos brasileiros.

C. Segundo o fragmento, o verão propicia aumento da atividade sexual entre as pessoas de forma geral.

D. O fragmento permite inferir que a pesquisa se refere apenas a relações entre homem e mulher, já que casais  
gays não podem ter filhos, ainda que transem no verão.

E. Não é possível  dar  crédito ao fragmento,  pois  pesquisas  mundiais,  comumente,  acarretam erros devido ao  
grande contingente de pessoas entrevistadas.

MATEMÁTICA
6. A duração de uma partida de futebol, sem incidentes, é de 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos 
cada um e ainda temos 15 minutos de intervalo. Em uma partida de futebol, o time da casa marcou um gol aos 25  
minutos do primeiro tempo. Quantos minutos restam de partida para que o time adversário consiga ao menos o  
empate?

A. 82 minutos.

B. 80 minutos.

C. 65 minutos.

D. 45 minutos.

E. 35 minutos.

7. Um par de tênis custa R$ 280,00. Para a compra com pagamento à vista há um desconto de 20%. Portanto, o preço 
deste par de tênis com pagamento à vista é de

A. R$ 300,00.

B. R$ 260,00.

C. R$ 56,00.

D. R$ 124,00.

E. R$ 224,00.

8. Fui a um restaurante que acabou de inaugurar em Catanduvas. O restaurante estava com preço de inauguração a  
R$ 18,80 o quilo. Ao pesar meu prato com a comida, constatei que tinha marcado na balança 0,956 Kg. Sabendo-se  
que o peso do prato é de 0,485 Kg, quanto havia em gramas de comida no meu prato?

A. 0,417 Kg.

B. 1,441 Kg.

C. 0, 475 Kg.

D. 0,471 Kg.

E. 0,957 Kg.



9. Um ônibus saiu de Cascavel  com destino a Catanduvas transportando 46 passageiros.  Na primeira parada,  a 
metade desses passageiros desembarcou. Nesse mesmo local, outras 12 pessoas embarcaram. Na segunda parada, a  
maioria dos passageiros desceu, ficando no ônibus apenas 4/7 deles. Porém, nessa segunda parada embarcaram mais  
11 passageiros. Quantos passageiros chegaram à cidade de Catanduvas?

A. 35 passageiros.

B. 20 passageiros.

C. 31 passageiros.

D. 23 passageiros.

E. 34 passageiros.

10. Em uma cidade com 96.000 habitante e considerando que cada habitante produz atualmente 900 gramas de lixo 
diariamente, quanto se gastará com essa coleta por dia se a empresa contratada cobra a importância de R$ 0,12 por 
quilo de lixo?

A. R$ 10.368,00.

B. R$ 10.800,00

C. R$ 11.520,00.

D. R$ 86.400,00.

E. R$ 103.680,00.
CONHECIMENTOS GERAIS

11.  Ao considerar alguns tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política,  
economia, sociedade, educação suas inter-relações e vinculações históricas, é correto afirmar que

A. Catanduvas tem se destacado no setor de segurança por ter sido escolhida sede de uma penitenciária federal. Ao 
considerar a questão da segurança, é correto afirmar que a segurança pública é uma atividade exclusiva do  
Poder  Legislativo  Federal,  o  qual  tem  obrigação  constitucional  de  prover  todo  o  cidadão  brasileiro  das  
condições necessárias de segurança.

B. a aproximação de Catanduvas com o Rio Iguaçu possibilita um escoamento de seus produtos agrícolas de forma 
mais barata e rápida, uma vez que a estrutura de hidrelétricas construídas no Rio Iguaçu possibilita um sistema 
de transporte fluvial mais eficiente.

C. o regime imperial consolidou-se no Brasil por meio de crises e situações que desafiou o governo de forma 
constante. No oeste do Paraná, o episódio da Coluna Prestes foi uma demonstração clara da crise que o sistema 
imperial atravessou e que, por conta deste episódio, possibilitou a proclamação da república.

D. a  formação da sociedade brasileira é profundamente  marcada pela  presença indígena,  negra e europeia  no  
contexto colonial. No caso da formação social paranaense, esta configuração também se manifesta uma vez que 
existe o registro da presença escrava negra no espaço territorial que corresponde ao Estado do Paraná.

E. na região Oeste do Paraná está localizada uma importante universidade pública estadual que é a Unioeste.  Ela é  
a primeira universidade pública estadual, sendo criada, décadas mais tarde, as universidades públicas estaduais 
de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Guarapuava. Isso demonstra a importância estratégica que o Oeste do 
Paraná sempre gozou dos governos estaduais desde meados do século passado.



12. Ao considerar  alguns tópicos  relevantes e  atuais  de diversas áreas,  tais  como:  tecnologia,  energia,  relações  
internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia suas inter-relações e vinculações históricas, é correto afirmar  
que

A. considerando o contexto de riqueza natural e fertilidade dos solos de Catanduvas e Região Oeste do Paraná, o 
investimento em tecnologia não deve ser assumido pelo governo, em nenhuma de suas esferas, como uma 
política  prioritária.  Os  investimentos  em tecnologia  deve  ser  apenas  em locais  mais  pobres  e  de  menor  
produtividade agrária.

B. a produção energética está num patamar excepcional  de produção,  razão pela qual  não há necessidade de  
intervenção do governo, nem a necessidade de planejamento neste setor.  Em relação a esta questão, as críticas 
que  surgem  são  infundadas  e  configuram-se  apenas  como  ações  que  visam  desestabilizar  o  governo 
constituído.  Não há precedentes históricos que justificam tal preocupação.

C. ao considerar  as relações  internacionais,  podemos afirmar  que o processo de criação do Mercosul  tem se  
caracterizado de forma lenta comparado às iniciativas similares entre outros países, como o Mercado Comum 
Europeu. Historicamente registrou-se conflitos entre alguns países que compõe o Mercosul, como por exemplo,  
a Guerra do Paraguai.

D. ao considerar a importância do desenvolvimento sustentável, pode-se afirmar que o Paraná é um Estado de alta 
produção de grãos, principalmente a soja. Isto se constitui como referencial da produção sustentável, uma vez 
que o modelo de culturas de grãos provoca um mínimo de impacto na sustentabilidade e no meio ambiente.

E. a  região  Oeste  tem se  constituído  como  um espaço  de  destaque  na  conservação  ecológica,  haja  vista  a  
preocupação constante  demonstrada  desde  o  início  do  processo  de  colonização  e  que  pautou  a  ação  das 
companhias colonizadoras, preocupadas em fixar as famílias migrantes nas suas glebas. O Parque Nacional do 
Iguaçu é um exemplo da preocupação com o meio ambiente por parte das companhias colonizadoras.

13. Ao considerar aspectos históricos e geográficos do município de Catanduvas, é correto afirmar que

A. o contexto político que provocou a revolução de 1924 e a ação da Coluna Prestes configuraram-se como  
episódios históricos muito locais e de repercussão apenas no espaço regional de Catanduvas e seu entorno. 
Tratam-se de atos históricos que dizem apenas ao contexto político de Catanduvas (PR).

B. a ocupação territorial de Catanduvas ocorreu fundamentalmente pela presença de colonizadores dos Estados do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A característica étnica da população de Catanduvas é marcada pelos 
descendentes de italianos, alemães e poloneses. Por esta razão não se registra a presença da ocupação cabocla  
no município.

C. o município de Catanduvas constitui-se como um dos municípios mais novos da região Oeste do Paraná.  Foi 
desmembrado de Cascavel e a data de sua criação está inserida na política pós-militar. É a partir do período da  
nova república, marcada na década de 1980 que surge o movimento emancipacionista de Catanduvas, criando 
então o município.

D. Catanduvas está localizada na região Sudoeste do Estado. Sua localização ao sul do rio Iguaçu fez com que o  
acesso terrestre de descolamento à capital do Estado pela BR 277 deixou o município fora da rota. Isso não 
aconteceu com os municípios de Ibema, Guaraniaçu e Laranjeiras do Sul, entre outros, cuja rodovia passa 
muito próximo do espaço urbano destas cidades.

E. a relativa  aproximação dos portos do rio Paraná fez com que a  extração da madeira  fosse  uma atividade 
expressiva, de grande importância para o cenário econômico de Catanduvas. Isso também se registrou em 
Cascavel e a região mais próxima ao extremo oeste do Estado.



14. Ao considerar temas que abordam debates sobre Políticas Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde,  
ética e educação ambiental, é correto afirmar que

A. a habitação se constitui como direito de todo cidadão. Por esta razão o poder público municipal tem a obrigação 
de constituir políticas públicas para a habitação, evitando com isso que a questão habitacional configura-se  
apenas como uma ação do setor imobiliário, que se rege pela oferta e procura de bens imóveis para suprir o  
mercado.

B. o direito à cidadania, segundo a constituição federal, está prevista a todos as pessoas com idade acima de 18  
anos. Este direito se estende até a idade de 60 anos.

C. o Sistema Único da Saúde (SUS) é fruto de políticas públicas da saúde e se caracteriza como um instrumento 
que, em tese, deve garantir acesso à saúde de qualidade a todos os brasileiros que possuem carteira assinada e 
que contribuem com a Previdência Social.

D. a ética é um conceito grego e se configura como um elemento do comportamento humano na esfera íntima e  
pessoal. Por isso a ética deve ser exercida por cada pessoa e não se vincula à esfera social. A justiça, em sua 
dimensão racional, deve agir exclusivamente pela lei e não pela ética.

E. ao considerar a educação ambiental é importante ressaltar que essa questão envolve princípios e aprendizagens  
advindos do meio familiar, o que torna dispensável estabelecer conteúdos curriculares sobre o tema na escola.

15. Em relação ao Estatuto do Idoso e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que

A. o Estatuto do Idoso regula direitos assegurados às pessoas entre 70 a 80 anos de idade, uma vez que é apenas  
nesta faixa de idade que uma pessoa, no Brasil, pode ser considerada idosa.

B. sobre o capítulo que trata o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, o Estatuto do Idoso afirma que é  
obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa  
humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na constituição e nas leis.

C. o Estatuto do Idoso regula direitos dos idosos, como saúde, educação, profissionalização, trabalho, previdência  
social, assistência social, habitação, transporte e alimentos. A cultura, o esporte e o lazer não são concebidos 
pelo Estatuto como direitos, por não serem essenciais à vida humana.

D. o Estatuto da Criança e do Adolescente tem gerado muita discussão e polêmica no âmbito social e político,  
razão pela qual o Estatuto ainda aguarda sua aprovação no Congresso Nacional.

E. entende-se como direito da criança e do adolescente a vida, a saúde, a alimentação, a educação, a dignidade, o 
respeito, a liberdade, a profissionalização e a convivência familiar e comunitária.  Já o esporte, o lazer e a  
cultura, por não serem questões de primeira necessidade, não são concebidos como direitos das crianças e dos 
adolescentes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS
16. Normas de segurança: qual alternativa atende as regras estabelecidas?

A. Limpeza em situações de alturas com mais de um metro de altura deve-se utilizar cinto de segurança.

B. A regra estabelece usar cinto de segurança ao trabalhar em alturas superior a dois metros.

C. Utilizar ou não o cinto de segurança vai do bom senso do funcionário.

D. O uso do cinto de segurança é apenas uma norma burocrática.

E. Para a função de limpeza em situações de altura dispensa-se o uso de cinto de segurança.

17. Na limpeza de ambiente: a lavação adequada de ambiente para ser completa deve-se, ao final,

A. realizar o uso de um pano seco para limpeza dos pés.

B. evitar a passagem de pessoas por pelo menos duas horas.

C. realizar o enxágue com água limpa para retirar os resíduos do detergente.

D. evitar uso de vassouras

E. economizar, utilizando a água do balde.



18. O uso do EPI não tem razão de uso se NÃO for utilizado de acordo com qual alternativa? 

A. O Equipamento de Proteção Individual – EPI deve ser utilizado sempre para a finalidade indicada.

B. Funcionário com experiência dispensa o uso do EPI.

C. O uso de EPI não é obrigatório nos órgãos públicos.

D. Atualmente com novas tecnologias o uso do Equipamento de Proteção Individual não se utiliza mais.

E. O tamanho de capacetes e luvas é bastante variado.

19. Prevenção de acidentes: indique a alternativa correta quando se trata de precaução adequada para levantar peso.

A. Tendo força para levantar e carregar não corre risco de lesão.

B. Quando exigir esforço para descarregar procurar manter as pernas esticadas.

C. Deve-se estar condicionado a levantar pesos.

D. Cada pessoa deve dosar o esforço de acordo com sua constituição física, evitando sobrecarregar a coluna.

E. Utilizar sempre luvas.

20.  Uma  das  funções  deste  cargo  implica  na  manutenção  para  conservação  dos  equipamentos,  ferramentas  e 
máquinas. Sendo assim, qual alternativa o define melhor?

A. Consertar o que esta estragado.

B. Maior rendimento de um equipamento.

C. Segurança de quem estiver utilizando.

D. Verificar se os equipamentos funcionam adequadamente.

E. Manutenção  é  a  garantia  de  um item permanecer  funcionando  de  acordo  com uma  condição  específica  
estabelecida pelo fabricante.

   
21. Combate as pragas: procura-se utilizar produtos químicos naturais para evitar a propagação e o desequilíbrio da  
natureza. Quais os cuidados que o Servente de Serviços Gerais deve tomar no seu manuseio? Indique a alternativa  
que melhor atende a esta medida.

A. Deve-se ler os rótulos antes do uso.

B. Reutilizar os vasilhames para evitar gastos.

C. Utilizar sempre os equipamentos de segurança adequados para o manuseio de produtos químicos.

D. O produto químico deve ser manuseado em local arejado.

E. Seguir  as  orientações  do  fornecedor  quanto  ao  manuseio  e  utilizar  os  equipamentos  adequados  para  sua 
aplicação.

22. Nas atribuições de Servente de Serviços Gerais consta auxílio na remoção de móveis de uma sala para outra.  
Sendo assim, alguns cuidados devem ser tomados. Assinale a alternativa que melhor atende aos cuidados sob a 
responsabilidade do funcionário.

A. Os documentos devem ser tirados e guardados de modo que não sejam extraviados ou danificados.

B. Deve seguir a orientação do responsável do setor tomando cuidados com os bens públicos e documentação  
exposta.

C. Estas atividades devem ser realizadas somente nos horários fora de expediente.

D. Desligar todos os aparelhos das respectivas tomadas.

E. Evitar a circulação de pessoas estranhas ao setor.



23. O Servente de Serviços Gerais está sujeito nas suas funções a prestar os primeiros socorros até a chegada de um 
profissional da saúde, em caso de uma pessoa passar mal. No caso de um ataque de epilepsia, como este profissional  
deve proceder? Indique a alternativa mais correta.

A. Procurar que a pessoa respire e tome um pouco de água e chamar socorro de imediato.

B. Não tomar nenhuma atitude de atendimento, ligar urgente para a emergência e aguardar.

C. Procurar segurá-la para que não se machuque e aguardar o socorro.

D. Mantê-la deitada, algo para proteger a cabeça, retirar objetos próximos e dar condições para respirar até o  
socorro médico chegar.

E. Ligar para emergência e manter a pessoa deitada.

24. A fim de proteger o ambiente, o servente de serviços gerais deve estar preparado para o reaproveitamento de  
materiais reciclados. Indique a alternativa correta.

A. Pilhas e baterias de celulares são considerados recicláveis.

B. Espelhos e bitucas de cigarro são considerados recicláveis.

C. Lentes de óculos e clipes são considerados recicláveis.

D. Embalagens pet, canos e tubos de PVC são considerados recicláveis.

E. Latas de verniz, inseticidas e solventes são considerados recicláveis.

25. A capinação de ervas daninhas faz parte desta função. Como proceder no caso das ervas daninhas? Indique a  
alternativa mais correta.

A. Arrancar as daninhas manualmente, tomando o cuidado de arrancar junto a maior parte da raiz ou rizoma.

B. Se pegar terra de outro local, pegue da superfície do solo

C. Próximo às residências, deve-se utilizar herbicidas ou produtos químicos.

D. As sementes das plantas daninhas devem ser arrancadas em dias de chuva.

E. As ervas das daninhas só existem nas lavouras.

26. Assinale a alternativa que identifica os equipamentos de proteção coletiva.

A. Botinas, botas e capacetes.

B. Luvas e protetores auriculares.

C. Máscaras e filtro.

D. Sinalizadores de segurança, piso anti-derrapante, lava-olhos e kit de primeiros socorros.

E. Óculos, viseiras e cinturões.

27. Na pavimentação, as panelas nas ruas urbanas são as que mais necessitam de manutenção. Indique a alternativa 
que define esta denominação.

A. Por serem deformações em formas de ondulações múltiplas.

B. Quando uma placa de revestimento se desprende e deixa a base do pavimento exposta.

C. São fendas desgastadas formando cicatrizes.

D. São buracos ocasionados por bueiros entupidos.

E. Os desgastes das lombadas formam trincas profundas.



28.  As prefeituras estão atentas em promover a cultura de árvores com objetivo de reflorestamento e embelezamento 
da cidade. Ao desempenhar a sua função, o servente de serviços gerais garante a eficácia do projeto. Indique a  
alternativa que melhor define a manutenção e desenvolvimento das árvores.

A. Deve-se obedecer critérios técnicos desenvolvidos pelos engenheiros responsáveis pelos projetos.

B. A importância de escolher as espécies de árvores urbanas relaciona-se quanto ao tipo de solo apropriado ao seu 
desenvolvimento.

C. Deve-se observar as diversidades de espécies a serem plantadas.

D. As árvores devem ser de portes pequenos para garantir as podas.

E. Deve-se estar atento às pragas e às doenças.

29.  O que determina a  qualidade do serviço público por  parte  do servidor  público? Considere  uma alternativa 
correta.

A. O cuidado e o tempo dedicado ao serviço público.

B. Busca-se a finalidade independente da moralidade ou legalidade.

C. A moralidade conduz para o ato.

D. O decoro, a dignidade, o zelo, a eficácia e a consciência  dos princípios morais.

E. A ética implica em cortesia e boa vontade.

30. Criados para proteger o trabalhador o EPI necessitou de regras. Qual a alternativa NÃO condiz com as regras 
estabelecidas?

A. As empresas e órgãos públicos têm o dever de fiscalizar o uso do equipamento usado pelo trabalhador.

B. O trabalhador tem a opção de usar ou não os EPI.

C. O empregador pode sofrer sanções se o empregado sofrer algum acidente por não estar usando o EPI.

D. O trabalhador está sujeito a punições caso não siga as regras para utilizar os EPIs.

E. A demissão por justa causa também pode ocorrer se o trabalhador insistir em não usar o EPI.


