
 

 
 

 

 

 

VIGIA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 

C
A

D
ER

N
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E 
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ES
 

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 

 
2. TEMPO 
 
 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O Pavão, Rubem Braga 

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. 

QUESTÃO 01 

Sobre a leitura da crônica, podemos afirmar 

que: 

(A) As penas do pavão têm sua coloração por 

processos naturais de sua composição. 

(B) As penas do pavão têm uma coloração 

artificial, produzida por sua alimentação. 

(C) As penas do pavão têm sua cor, de acordo 

com a origem genética. 

(D) As penas do pavão sofrem influência da 

luz solar, que as realça. 

(E) Não existem pigmentos de cor nas penas do 

pavão. 

QUESTÃO 02 

No trecho “Eu considerei que este é o luxo do 

grande artista, atingir o máximo de matizes 

com o mínimo de elementos (...)” Rubem 

Braga nos traz uma ideia de: 

 

(A) Contraposição. 

(B) Explicação. 

(C) Conformação. 

(D) Negação. 

(E) Temporalização. 

QUESTÃO 03 

Ao afirmar “Ele me cobre de glórias e me faz 

magnífico”, o autor refere-se: 

 

(A) à pessoa amada. 

(B) ao amor que sente. 

(C) às gotas d’água. 

(D) às cores das penas do pavão. 

(E) ao pavão. 

 

QUESTÃO 04 

No trecho “Eu considerei a glória de um pavão 

ostentando o esplendor de suas cores”, a 

preposição em destaque, possui valor 

semântico de: 

 

(A) posse. 

(B) lugar. 

(C) tempo. 

(D) modo. 

(E) conformação. 

 

QUESTÃO 05 

No trecho “de tudo que ele suscita e esplende 

e estremece e delira em mim existem apenas 

meus olhos recebendo a luz de teu olhar (...)” 

os verbos destacados estão conjugados no: 

 

(A) Pretérito imperfeito do indicativo. 

(B) Pretérito perfeito do indicativo. 

(C) Futuro do presente do indicativo. 

(D) Presente do indicativo. 

(E) Futuro do pretérito do indicativo. 
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QUESTÃO 06 

No trecho “o pavão é um arco-íris de plumas”, 

é correto afirmar que Rubem Braga utiliza-se 

do recurso estilístico Metáfora, pois: 

(A) A concordância das palavras na frase se faz 

logicamente, pelo significado literal. 

(B) Substitui um nome de objeto por outro. 

(C) Designa um objeto ou qualidade mediante 

uma palavra que designa outro objeto ou 

qualidade que tem com o primeiro uma relação 

de semelhança. 

(D) Emparelha-se à metonímia. 

(E) Se opõem, numa mesma frase, duas 

palavras ou dois pensamentos de sentido 

contrário. 

QUESTÃO 07 

Considere a oração: 

“Minha carteira não está aqui, sumiu!” 

Pela leitura, ocorre elipse de: 

(A) pronome. 

(B) adjetivo. 

(C) substantivo. 

(D) preposição. 

(E) verbo. 

QUESTÃO 08 

Analise as orações, abaixo, e os termos em 

destaque: 

I - Porque com certeza essa cratera está 

obstruída por lavas, rochas incandescentes... 

II - Só quero saber o porquê de tanta pressa. 

III - Contou-me sobre seus planos, suas 

esperanças, por que e como pretende alcançar 

seu objetivo. 

É correto afirmar que: 

(A) Em I, o termo correto é “Por que”. 

(B) Em II, o termo correto é “porque”.  

(C) Em III, o termo correto é “porquê”. 

(D) Em I e II, os termos necessitam de 

correção. 

(E) Todos estão aplicados corretamente. 

QUESTÃO 09 

Analise as placas, abaixo: 

I -  

II -  

Pela leitura, é correto afirmar que: 

 

(A) I e II apresentam erros de concordância 

verbal. 

(B) I e II apresentam erros de regência verbal. 

(C) I apresenta erro de concordância verbal; II 

apresenta erro de regência verbal. 

(D) I apresenta erro de regência verbal; II 

apresenta erro de concordância verbal. 

(E) I apresenta erro de concordância verbal; II 

não apresenta nenhum erro de concordância ou 

regência. 

QUESTÃO 10 

Considere a alternativa onde o termo está 

incorretamente aplicado: 

(A) Nenhum mau político será reeleito. 

(B) Ele foi extremamente mal no teste. 

(C) O mau jogador sempre será derrotado. 

(D) Para todo mal há cura. 

(E) As coisas vão de mau à pior. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Para interpor um recurso, Abigail tinha que 

justificar através de cálculos e, para encontrar 

a resposta correta, precisou calcular o valor de 

3430,6̅. Sem o auxílio de nenhum dispositivo, 

ela encontrou a resposta correta, que é 

(A) 21. 

(B) 49. 

(C) 63. 

(D) 56. 

(E) 35. 

QUESTÃO 12 

No caixa de um supermercado há somente 

cédulas de R$10,00 e cédulas de R$100,00, 

totalizando 144 cédulas. É sabido que a razão 

entre o número de cédulas de R$10,00 e o 

número de cédulas de R$100,00 é 7/5. Foi 

realizado um procedimento de retirada não 

programada de dinheiro desse caixa, 

recolhendo doze cédulas de R$10,00 e quatro 

cédulas de R$100,00, a razão entre o número 

de cédulas de R$10,00 e o número de cédulas 

de R$100,00 remanescentes no caixa passa a 

ser 

(A) 3/5. 

(B) 2/3. 

(C) 9/7. 

(D) 1/8. 

(E) 7/4. 

QUESTÃO 13 

Abner realiza um plano de atividades físicas 

em 6 horas. Gael é 60% mais bem 

condicionado que Abner. Nessas condições, o 

tempo necessário para que Gael realize esse 

plano de atividades é  

(A) 3h 55 min. 

(B) 3h 15min. 

(C) 3h 20min. 

(D) 3h 25min. 

(E) 3h 45 min. 

 

QUESTÃO 14 

Certo item custa R$1.200,00, caso o 

pagamento seja efetuado em três vezes. Se for 

para pagamento à vista, será concedido um 

desconto de 25% sobre esse valor. O 

percentual de acréscimo sobre o preço à vista, 

para pagamento em três vezes, é 

(A) 25%. 

(B) 27%. 

(C) 20%. 

(D) 33%. 

(E) 30%. 

 

QUESTÃO 15 

Em um Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos são produzidas 1800 ampolas 

da vacina X e 1050 ampolas da vacina B. Com 

essas ampolas serão feitos lotes com o mesmo 

número de ampolas e na maior quantidade 

possível. Sabendo que cada lote só terá 

ampolas de um mesmo tipo de vacina, então, 

após o armazenamento de todas as ampolas, o 

número de lotes formados será 

(A) 19. 

(B) 125. 

(C) 30. 

(D) 21. 

(E) 150. 

 

QUESTÃO 16 

Em três dias, 2400 brindes são distribuídos em 

uma comunidade carente, usando-se dois 

caminhões carroceria rodando 8 horas por dia. 

Se for utilizado três caminhões iguais aos 

primeiros, rodando 6 horas por dia, em quantos 

dias serão entregues 3600 brindes? 

(A) 8. 

(B) 7. 

(C) 6. 

(D) 5. 

(E) 4. 
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QUESTÃO 17 

33,3 metros correspondem a 

(A)3,33 hm. 

(B) 3330 hm. 

(C) 0,333 hm. 

(D) 33300 hm. 

(E) 333 hm. 

 

QUESTÃO 18 

Um capital de R$2.100,00, investido hoje, no 

regime de capitalização composta, obtém-se, 

após dois anos, o montante de R$2.541,00. 

Assinale a alternativa que apresenta a taxa de 

juro anual utilizada nesse investimento: 

(A) 7% a.a. 

(B) 5% a.a. 

(C) 8% a.a. 

(D) 10% a.a. 

(E) 3% a.a. 

 

QUESTÃO 19 

Um imóvel é vendido à vista por R$100.000,00 

ou em duas parcelas, sendo a primeira no ato 

da compra, uma entrada de R$20.000,00 e, a 

segunda, dois meses após, no valor de 

R$88.000,00. Qual a taxa mensal de juros 

simples utilizada nessa operação? 

(A)6%. 

(B) 5%. 

(C) 4%. 

(D) 3%. 

(E) 2%. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 

Amadeu tem o hábito de ler três livros por mês. 

A cada dois dias, ele lê o livro X, a cada três 

dias ele lê o livro Y e, a cada quatro dias, ele lê 

o livro Z. Sabendo-se que no quinto dia do mês 

corrente ele iniciou a leitura dos três livros, ele 

voltará a ler, no mês corrente, os três livros 

concomitantemente nos dias 

(A) 18, 21 e 24.  

(B) 19 e 31. 

(C) 16, 20 e 24. 

(D) 15 e 30.  

(E) 17 e 29. 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 21 

As fortes chuvas que caíram no sul da Bahia, 

que causou mais de 20 mortes, milhares de 

desabrigados e cidades inteiras alagadas 

iniciaram em: 

 

(A) Agosto de 2021. 

(B) Outubro de 2021. 

(C) Dezembro de 2021. 

(D) Janeiro de 2022. 

(E) Fevereiro de 2022. 

QUESTÃO 22 

Uma enorme diferença salarial continua 

separando pretos e pardos dos brancos no 

Brasil. Foi o que apontou o levantamento 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), divulgado no início do 

mês de dezembro de 2021. De acordo com os 

dados, a média de ganhos de pretos e pardos 

equivale a: 

 

(A) 87,7% da renda de brancos.  

(B) 77,7% da renda de brancos.  

(C) 67,7% da renda de brancos.  

(D) 57,7% da renda de brancos.  

(E) 47,7% da renda de brancos.  

http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-renda-negros-brancos-ibge.htm
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-renda-negros-brancos-ibge.htm
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-renda-negros-brancos-ibge.htm
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QUESTÃO 23 

A mesma pesquisa do IBGE, dita na questão 

anterior, ainda apontou que mesmo com a luta 

pela igualdade salarial, as mulheres ainda estão 

em desvantagem e recebem:  

 

(A) 88% do que os homens ganham. 

(B) 48% do que os homens ganham. 

(C) 58% do que os homens ganham. 

(D) 68% do que os homens ganham. 

(E) 78% do que os homens ganham. 

 

QUESTÃO 24 

No final de 2021, o Senado Federal aprovou a 

indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro, 

de ___________, para assumir vaga no 

Supremo Tribunal Federal (STF). Ele se tornou 

o segundo ministro indicado por Bolsonaro 

para assumir vaga no STF.  

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) Dias Toffoli. 

(B) Luiz Edson Fachini. 

(C) André Mendonça.  

(D) Kassio Nunes. 

(E) Alexandre de Moraes. 

 

QUESTÃO 25 

O primeiro mês do ano foi marcado por uma 

guerra iminente entre a Rússia e a Ucrânia, no: 

 

(A) Oeste europeu. 

(B) Leste europeu.  

(C) Norte europeu. 

(D) Sul europeu. 

(E) Sudeste europeu. 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 26 

Todos os ícones, abaixo, são de navegadores 

de internet, exceto: 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

 

QUESTÃO 27 

No Windows 7, para exibir o menu da janela 

do grupo utiliza-se o seguinte comando: 

 

(A) Shift + clique com o botão direito do 

mouse em um botão da barra de tarefas 

agrupado. 

(B) Shift + clique com o botão direito do 

mouse em um botão da barra de tarefas. 

(C) Shift + clique em um botão da barra de 

tarefas. 

(D) Ctrl + Shift + clique em um botão da barra 

de tarefas. 

(E) Ctrl + clique em um botão agrupado da 

barra de tarefas. 

 

 

 

 

 

https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-cai-mas-mulheres-ainda-ganham-so-78-da-renda-dos-homens.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-cai-mas-mulheres-ainda-ganham-so-78-da-renda-dos-homens.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-cai-mas-mulheres-ainda-ganham-so-78-da-renda-dos-homens.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-cai-mas-mulheres-ainda-ganham-so-78-da-renda-dos-homens.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-cai-mas-mulheres-ainda-ganham-so-78-da-renda-dos-homens.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-cai-mas-mulheres-ainda-ganham-so-78-da-renda-dos-homens.htm
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/12/03/diferenca-cai-mas-mulheres-ainda-ganham-so-78-da-renda-dos-homens.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-12/plenario-do-senado-aprova-indicacao-de-andre-mendonca-ao-stf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-12/plenario-do-senado-aprova-indicacao-de-andre-mendonca-ao-stf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-12/plenario-do-senado-aprova-indicacao-de-andre-mendonca-ao-stf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-12/plenario-do-senado-aprova-indicacao-de-andre-mendonca-ao-stf
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QUESTÃO 28 

Um funcionário, usando um computador com 

Windows 7 em sua configuração padrão, abre 

uma janela do Windows Explorer e, com ela 

ativa, aperta a tecla F4 do teclado. Marque a 

opção que descreve, corretamente, o resultado 

de tal ação: 

 

(A) O cursor será levado à barra de endereços 

da janela, que também exibirá uma lista de 

itens; 

(B) A janela será fechada. 

(C) O computador será reiniciado. 

(D) O computador será desligado, sem 

reiniciar em seguida. 

(E) Será aberta uma caixa de diálogo, 

perguntando se o usuário deseja que todos os 

arquivos da pasta sejam duplicados. 

QUESTÃO 29 

Para mostrar e ocultar a área de trabalho, o 

atalho do Windows 7 utilizado é clicar na tecla 

de logotipo do Windows + 

 

(A) Ctrl + C. 

(B) Shift + 9. 

(C) Alt + Tab. 

(D) M. 

(E) D. 

 

QUESTÃO 30 

Quando uma palavra aparece com um 

sublinhado em vermelho, no Word 2016, 

indica que: 

 

(A) há erro de concordância. 

(B) há erro na escrita.  

(C) há erro no tamanho. 

(D) há erro na fonte. 

(E) há erro de efeito. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 31 

Os incêndios ocorridos em materiais fibrosos 

ou combustíveis sólidos é descrito como 

Classe: 

 

(A) A. 

(B) B. 

(C) C. 

(D) D. 

(E) K. 

QUESTÃO 32 

Água-gás é aquele extintor que possui uma 

câmara, um recipiente de água e um cilindro de 

alta pressão, contendo o gás expelente. 

Considere a alternativa incorreta sobre a 

manipulação desse tipo de extintor 

 

(A) Retirar o extintor do suporte e levá-lo até o 

local onde será utilizado.  

(B) Retirar o esguicho do suporte, apontando 

para a direção do fogo.  

(C) Romper o lacre da ampola do gás 

expelente. 

(D) Abrir totalmente o registro da ampola. 

(E) Dirigir o jato d’água para o ápice do fogo.  

QUESTÃO 33 

O órgão competente do Ministério da Justiça 

responsável por autorizar, controlar e fiscalizar 

o funcionamento das empresas especializadas, 

dos cursos de formação de vigilantes e das 

empresas que exercem serviços orgânicos de 

segurança é: 

(A) Departamento de polícia federal.  

(B) Polícia civil. 

(C) Departamento de polícia militar. 

(D) Departamento pessoal. 

(E) Polícia militar. 

 



Câmara Municipal de Taboão da Serra - SP – Concurso Público 02/2022                      INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO 

 

 

VIGIA                                                                                                                                                           Página 8 de 10 

QUESTÃO 34 

Sobre as características adequadas, no 

trabalho, a um profissional de segurança, 

podemos citar: 

I - A boa comunicação verbal e escrita é uma 

ferramenta indispensável para um bom 

profissional de segurança. 

II - Os profissionais que atuam na área de 

segurança devem manter o mais absoluto sigilo 

sobre as informações, comentários, 

documentos, patrimônio, especificações ou 

inovações a que eventualmente venham ter 

acesso no exercício de suas funções. 

III - O profissional de segurança deve estar 

sempre atento a todas as situações que podem 

produzir indicativos de riscos ao local. 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) Nenhuns dos itens.  

 

QUESTÃO 35 

Entende-se por __________ a capacidade de 

cumprir constantemente as rotinas e 

procedimentos estabelecidos, características 

essenciais nos serviços de vigia. 

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) sigilo e asseio. 

(B) responsabilidade e disciplina. 

(C) probidade e saúde. 

(D) agilidade e altivez. 

(E) militância e patriotismo. 

 

 

 

QUESTÃO 36 

É correto afirmar que a segurança patrimonial 

é uma das dimensões da Segurança.  

 

(A) armada.  

(B) pública. 

(C) empresarial. 

(D) ostensiva. 

(E) complementar. 

 

QUESTÃO 37 

A metodologia em segurança tem o propósito 

de orientar os agentes públicos responsáveis 

pela contratação de serviços de limpeza e 

vigilância, executados de forma contínua em 

edifícios públicos e em condições ordinárias, 

na realização de uma contratação por preço 

justo, O valor que  constitui-se um patamar 

abaixo do qual o cumprimento das obrigações 

legais e estabelecidas em acordos ou 

convenções coletivas pelas empresas corre 

risco de inexequibilidade, o que exige do 

gestor procedimentos de atenção para verificar 

a viabilidade da proposta apresentada é 

denominado: 

(A) Valor máximo. 

(B) Valor mínimo. 

(C) Valor justo. 

(D)  Valor coordenado. 

(E) Valor outorgado.  
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QUESTÃO 38 

A prestação dos serviços de vigilância, nos 

postos fixados pela Administração, envolve a 

alocação, pela contratada, de mão de obra 

capacitada para exceto:  

 

(A) Comunicar imediatamente à 

Administração, bem como ao responsável pelo 

posto, qualquer anormalidade verificada, 

inclusive de ordem funcional, para que sejam 

adotadas as providências de regularização 

necessárias. 

(B) Manter afixado no posto, em local visível, 

o número do telefone da Delegacia de Polícia 

da Região, do Corpo de Bombeiros, dos 

responsáveis pela administração da instalação 

e outros de interesse, indicados para o melhor 

desempenho das atividades 

(C) Observar a movimentação de indivíduos 

suspeitos nas imediações do posto, adotando as 

medidas de segurança conforme orientação 

recebida da Administração, bem como as que 

entenderem oportunas. 

(D) Permitir o ingresso nas instalações 

somente de pessoas previamente autorizadas e 

identificadas e pessoas desconhecidas.  

(E) Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) 

assumindo o posto, quando da rendição, todas 

as orientações recebidas e em vigor, bem como 

eventual anomalia observada nas instalações e 

suas imediações. 

QUESTÃO 39 

A respeito da contratação de empresas 

especializadas em segurança, os supervisores 

da contratada deverão, obrigatoriamente, 

inspecionar os postos, em dias e períodos 

(diurno das 7h/15h e noturno das 15h/23h) 

alternados. Esta inspeção deve ocorrer: 

 

(A) A cada 12 horas. 

(B) A cada 36 horas. 

(C) Diariamente. 

(D) Semanalmente. 

(E) A cada 44 horas. 

QUESTÃO 40 

Na escala 12 x 36, cada dia trabalhado é 

seguido de um dia de descanso, levando em 

conta os dias trabalhados e anos bissextos, 

resulta em uma proporção de:  

 

(A) 53% dos dias do mês de folga 

(B) 50% dos dias do mês de folga 

(C) 48% dos dias do mês de folga 

(D) 55% dos dias do mês de folga 

(E) 57% dos dias do mês de folga 
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