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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOV. CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – GARI  
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Área para rascunho e anotações:  



                   

Página 3 de 10 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
____________________________________________ 
Texto para as questões de 1 a 4: 
 

Tintim 
 

Durante alguns anos, o tintim me intrigou. 
Tintim por tintim: o que queria dizer aquilo? Imaginei 
que fosse alguma misteriosa medida de outros tem-
pos que sobrevivera ao sistema métrico, como a 
braça, a légua, etc. Outro mistério era o triz. Qual a 
exata definição de um triz? É uma subdivisão de 
tempo ou de espaço. As coisas deixam de acontecer 
por um triz, por uma fração de segundo ou de milíme-
tro. Mas que fração? O triz talvez correspondesse a 
meio tintim, ou o tintim a um décimo de triz. Tanto o 
tintim quanto o triz pertenceriam ao obscuro mundo 
das microcoisas. Há quem diga que não existe uma 
fração mínima de matéria, que tudo pode ser dividido 
e subdividido. Assim como existe o infinito para fora – 
isto é, o espaço sem fim, depois que o Universo acaba 
– existiria o infinito para dentro. A menor fração da 
menor partícula do último átomo ainda seria formada 
por dois trizes, e cada triz por dois tintins, e cada tin-
tim por dois trizes, e assim por diante, até a loucura. 

Descobri, finalmente, o que significa tintim. É 
verdade que, se tivesse me dado o trabalho de olhar 
no dicionário mais cedo, minha ignorância não teria 
durado tanto. Mas o óbvio, às vezes, é a última coisa 
que nos ocorre. Está no Aurelião. Tintim, vocábulo 
onomatopaico que evoca o tinido das moedas. Origi-
nalmente, portanto, "tintim por tintim" indicava um 
pagamento feito minuciosamente, moeda por moeda. 
Isso no tempo em que as moedas, no Brasil, tiniam, ao 
contrário de hoje, quando são feitas de papelão e se 
chocam sem ruído. Numa investigação feita hoje da 
corrupção no país, tintim por tintim ficaríamos tinindo 
sem parar e chegaríamos a uma nova concepção de 
infinito. 

Tintim por tintim. A menina muito dada na-
moraria sim-sim por sim-sim. O gordo incontrolável 
progrediria pela vida quindim por quindim. O teles-
pectador habitual viveria plim-plim por plim-plim. E 
você e eu vamos ganhando nosso salário tin por tin 
(olha aí, a inflação já levou dois rins). Resolvido o mis-
tério do tintim, que não é uma subdivisão nem de 
tempo nem de espaço nem de matéria, resta o triz. O 
Aurelião não nos ajuda. "Triz", diz ele, significa por 
pouco. Sim, mas que pouco? Queremos algarismos, 

vírgulas, zeros, definições para "triz". Substantivo fe-
minino. Popular. "Icterícia." Triz quer dizer icterícia. 
Ou teremos que mudar todas as nossas teorias sobre 
o Universo ou teremos que mudar de assunto. Acho 
melhor mudar de assunto. O Universo já tem proble-
mas demais.  
(In: Comédias para se ler na escola, de Luís Fernando 
Veríssimo) 
____________________________________________ 

1. “Tintim, vocábulo onomatopaico...”. Para a com-

preensão do texto em análise, é oportuno esclarecer 
que, nesse contexto, “onomatopaico” significa: 
 

A) palavra ou expressão antiga. 
B) termo de origem bíblico. 
C) palavra derivada do vocabulário africano. 
D) reprodução de um som. 
E) Nenhumas das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. “Tintim por tintim” é, conforme a questão ante-

rior, um vocábulo onomatopaico. Verifique os perío-
dos abaixo:   
 

I – “A menina muito dada namoraria sim-sim por sim-
sim.” 

II – “O gordo incontrolável progrediria pela vida quin-
dim por quindim.” 

III – “O telespectador habitual viveria plim-plim por 
plim-plim.” 

IV – “E você e eu vamos ganhando nosso salário tin 
por tin ...”.  
 
Podemos dizer que há vocábulos onomatopaicos tam-
bém em: 
 

A) I e III. 
B) IV. 
C) I, II, III e IV. 
D) III. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Ainda no nível da compreensão do texto, identifi-

que abaixo a palavra ou expressão que, de acordo 
com o contexto, não corresponde ao significado da 
palavra “triz”: 
 

A) Substantivo popular. 
B) Por pouco. 
C) Icterícia. 
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D) Substantivo feminino. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

 

4. “Tanto o tintim quanto o triz pertenceriam ao 

obscuro mundo das microcoisas”. 
Conforme a Nova Ortografia, “microcoisas” segue a 
mesma regra das palavras relacionadas na sequência, 
EXCETO em uma alternativa. Marque-a. 
 
A) microssaia. 
B) microexposição. 
C) microorganismos. 
D) microcomputador. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

5. Analise as proposições seguintes, atento à con-

cordância verbal: 
 

I – O tempo voa mesmo, pois vai fazer dois anos que 
não os vejo. 
II – Conforme o comunicado, vai haver muitas mani-
festações pelo país no fim de semana.  
III – Os Estados Unidos confirmou apoio às pesquisas 
sobre AIDS. 
IV – Ainda haviam pessoas interessadas na compra do 
sítio. 
 

Pode-se considerar como correta(s): 
 
A) I e II. 
B) I, III e IV. 
C) apenas III. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

____________________________________________ 

6. Leia atentamente os períodos, considerando a 

concordância verbal: 
 

I – Júlia sempre foi as preocupações da família.  
II – Pelas estatísticas, concorreriam por vaga menos 
de dois alunos. 
III – Sabemos que tudo são lembranças de um pas-
sado regado a drogas, crimes e violência.   
IV – Aqui sempre houve muitas festas e festas.  
 
Seguindo as regras gramaticais, está correto o que se 
verifica em: 

 
A) II, III e IV, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) I, II, III e IV. 
D) II e III, apenas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

7. Para estes casos de concordância nominal, aten-

ção aos adjetivos e advérbios: 
 

I – As bandeiras brasileira e espanhola tremulavam 
juntas.  
II – Depois da festa, ela continuava meia estranha com 
todos.  
III – Não aliviou a tosse, porque tomou apenas meia 
colher de xarope. 
IV – Continua proibido entrada de pessoas sem crachá 
de autorização. 
 
Está correto o que se observa em: 
 

A) I apenas. 
B) I, II e III. 
C) I e III, apenas. 
D) I, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

8. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo 

com as regras da concordância verbal: 
 

A) Infelizmente, veem-se muitas crianças abandona-
das dentro de casa. 
B) Ainda se assiste a bons filmes neste cinema. 
C) O acidente aconteceu, porque não se obedeceram 
às regras de trânsito. 
D) Pelo diagnóstico, trata-se de crises epiléticas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

9. Sobre a Nova Ortografia, analise o emprego do hí-

fen e indique a alternativa com erro: 
 

A) autossustentável. 
B) contraindicação. 
C) antirrábico. 
D) antiofídico. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 
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10. Atento à Nova Ortografia, assinale a alternativa 

em que as duas palavras estão corretas: 
 
A) subentendido / inter-municipal. 
B) semi-aberto / anti-horário. 
C) neo-acadêmico / sub-raça. 
D) autoadesivo / contraindicação. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

11. Em determinado dia de sol quatro grandes ami-

gos se reuniram na bela praia de Palmas e, em certo 
momento, pararam para beber um suco natural. Sabe-
mos que, dentre eles: 
 
− o Eliseu bebeu menos suco do que o Bruno. 
− o Carlos bebeu mais suco do que o Bruno. 
− o Daniel bebeu menos suco do que o Eliseu. 
 
Qual lista de nomes está ordenada de forma decres-
cente de quantidade de suco bebido? 
 

A) Daniel, Carlos, Bruno, Eliseu. 
B) Bruno, Daniel, Carlos, Eliseu. 
C) Carlos, Bruno, Eliseu, Daniel. 
D) Carlos, Eliseu, Daniel, Bruno. 
E) Eliseu, Carlos, Daniel, Bruno. 
____________________________________________ 

12. Mônica precisa completar o quadro abaixo co-

locando três números, um em cada célula vazia. Para 
essa tarefa, Mônica sabe que:  
 

 
 

- a soma dos três primeiros números tem que totalizar 
100. 
- a soma dos três números do meio tem que totalizar 
200. 
- e a soma dos três últimos números tem que totalizar 
300. 
 

Para satisfazer as condições, qual o número que Mô-
nica deve colocar na célula do meio? 
 
A) 75 

B) 70 

C) 100 

D) 60 

E) 50 

____________________________________________ 

13. Certo dia, cinco amigos se reuniram e tiveram 

uma bela conversa sobre o número 597. 
  
– todos os algarismos são distintos – disse o Frank. 
– este número possui 3 algarismos – disse o Gean. 
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– todos os algarismos são ímpares – disse o Heloi. 
– nas unidades temos o algarismo 7 – disse o Iago. 
– a soma de todos os algarismos é 23 – disse João. 
 

Nessa conversa, um dos amigos cometeu um erro. 
Qual dos amigos estava errado? 
 
A) Gean. 
B) João. 
C) Frank. 
D) Iago. 
E) Heloi. 
____________________________________________ 

14. Considere a proposição composta  

“torço para o Brasil ou torço para a Alemanha” 

A negação dessa proposição será: 
 
A) não torço para o Brasil ou não torço para Alema-
nha. 
B) não torço para o Brasil e torço para Alemanha. 
C) não torço para o Brasil ou torço para Alemanha. 
D) torço para o Brasil e não torço para Alemanha. 
E) não torço para o brasil e não torço para a Alema-
nha. 
____________________________________________ 

15. Um vaso de flores contém 4 flores diferentes: 

uma flor vermelha, uma flor amarela, uma flor azul e 
uma flor lilás. Penélope, a abelha rainha, visita cada 
flor somente uma vez. Penélope sempre começa pela 
flor lilás e nunca voa diretamente da flor azul para a 
flor amarela. De quantas formas a abelha Penélope 
poderá visitar todas as flores do vaso? 

 
 

A) 5 

B) 3 

C) 2 

D) 4 

E) 6 

____________________________________________ 

16. Paulo escreveu a palavra GOVERNADOR em 

uma folha de cartolina e precisa pintar letras iguais 

com a mesma cor de tinta e letras diferentes com co-
res de tinta diferentes. Qual o número total de cores 
de tinta diferentes que Paulo vai precisar para essa 
pintura? 
 

A) 9 

B) 7 

C) 10 

D) 8 

E) 6 

____________________________________________ 

17. Larissa escreve em seu caderno uma sequência 

de termos numéricos em que cada termo é obtido 
adicionando ao termo anterior o seu último alga-
rismo. Observe a sequência 

 

18, 26, 32, 34, ... 
 

Dos números apresentados nos itens abaixo, qual faz 
parte dessa sequência numérica? 
 

A) 40 

B) 52 

C) 48 

D) 56 

E) 42 

____________________________________________ 

18. Sobre uma mesa existem três caixas escritas 

com as letras A, B e C. Dentro de uma delas há bana-
nas, em outra existe uma melancia e tem uma que 
está vazia. Sabe-se que o cacho de bananas está na 
caixa A ou na caixa B e a melancia não está na caixa A 
e nem na caixa C. Com essas informações pode-se 
concluir que as bananas estão 
 

 
 

A) na caixa C. 
B) impossível descobrir. 
C) na caixa A. 
D) caixa B ou caixa C. 
E) na caixa B. 
____________________________________________ 

19. Para organizar seu treino para uma maratona 

de corrida da qual participará, Samuel, um corredor 
profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 
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dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 
3 km e, em cada dia seguinte, ele corre 1,5 km a mais 
do que no dia anterior, formando assim uma progres-
são aritmética. Quantos km Samuel terá percorrido ao 
todo ao final dos cinco dias de treinamento para essa 
maratona? 
 

A) 10,5 km 

B) 12,0 km 

C) 7,5 km 

D) 9,0 km 

E) 4,5 km 

____________________________________________ 

20. Bia e Caio moram na mesma rua. Sabe-se que a 

esquerda da casa de Bia existem 11 outras casas, e a 
direita da casa dela existem 17 outras casas. Caio 
mora na casa que fica exatamente no meio da rua. 
Quantas casas há entre a casa da Bia e a casa do Caio? 

 
 

A) 2 

B) 3 

C) 5 

D) 1 

E) 4 

____________________________________________ 

ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 

21. Tem como objetivo os procedimentos de segu-

rança no ambiente de trabalho: 
 

A) O combate às doenças transmissíveis. 
B) Evitar que o trabalhador se acidente no ambiente 
de trabalho. 
C) Forçar a empresa a cumprir a legislação trabalhista. 
D) Obrigar o trabalhador a usar EPI. 
E) Para que o trabalhador conheça as leis trabalhistas. 
____________________________________________ 

22. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às 

atividades de rotina de um gari: 
 

A) Reparos em instalações elétricas. 
B) Limpeza pública. 
C) Varrimento de ruas. 
D) Coleta de resíduos. 
E) Limpeza das bocas de lobo. 
____________________________________________ 

23. Dos atributos abaixo assinale a alternativa que 

NÃO corresponde a função de gari: 
 

A) Disposição física e mental. 
B) Individualidade e cinismo. 
C) Pró-atividade. 
D) Flexibilidade e agilidade. 
E) Responsabilidade e trabalho em equipe. 
____________________________________________ 

24. Assinale a alternativa que apresenta uma me-

dida de proteção coletiva – EPC (Equipamentos de 
Proteção Coletiva): 
 
A) Uniforme com sinalizadores. 
B) Protetores auriculares. 
C) Sistema de sinalização. 
D) Capacete com lanterna. 
E) Aventais e capas. 
____________________________________________ 

25. A higiene e o conforto nos locais de trabalho 

são medidas de segurança e de proteção da saúde do 
trabalhador.  Desta forma, assinale a alternativa que 
NÃO condiz com a proteção da saúde do trabalhador: 
 
A) Instalações sanitárias adequadas. 
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B) Local de trabalho limpo, arejado e com pouca ilumi-
nação. 
C) Cuidado com o lixo que é produzido e o seu correto 
descarte. 
D) Organização do posto de trabalho. 
E) Higienização das ferramentas e equipamentos. 
____________________________________________ 

26. O EPI (Equipamento de Proteção Individual) de-

verá ser usado: 
 

A) Quando o uso for totalmente confortável. 
B) Somente quando o risco for elevado. 
C) Apenas para as atividades que apresentam perigo. 
D) No local de trabalho e de acordo com o risco. 
E) Quando for exigência do ministério da saúde. 
____________________________________________ 

27. São responsabilidades do empregado em rela-

ção ao EPI – Equipamento de Proteção Individual, EX-
CETO: 
 
A) Comunicar ao empregador qualquer alteração que 
o torne impróprio para uso. 
B) Cumprir as determinações do empregador sobre o 
uso adequado. 
C) Escolher por aquele que fornece maior conforto. 
D) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
E) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se 
destina. 
____________________________________________ 

28. Em relação aos cuidados com higienização e 

manutenção de materiais, equipamentos e ferramen-
tas, NÃO devemos: 
 

A) Improvisar ferramentas e equipamentos. 
B) Limpar os equipamentos e ferramentas no final da 
jornada de trabalho. 
C) Fazer a higienização de acordo com a particulari-
dade de cada equipamento e ferramenta. 
D) Conservar os materiais, equipamentos e ferramen-
tas em local adequado. 
E) Usar os equipamentos e ferramentas de acordo 
com sua finalidade. 
____________________________________________ 

29. No caso de estar com dúvida a respeito da ati-

vidade que irá executar, deve-se: 
 
A) Não se responsabilizar pelo próprio trabalho. 

B) Tentar fazer, mesmo que o resultado não seja o es-
perado. 
C) Se negar a fazer a atividade. 
D) Deixar para que outro profissional faça. 
E) Buscar auxílio e instruções de como fazer. 
____________________________________________ 

30. Coloque V para as sentenças verdadeiras e F 

para as falsas: 
 

( ) A reciclagem do lixo reduz a poluição ambiental. 
( ) Quanto as cores das lixeiras: a verde é para vidro, a 
amarela para metal, a vermelha para plástico e a azul 
para papel. 
( ) Pilhas, baterias comuns e de celular também são 
separadas, pois quando descartadas no meio ambi-
ente provocam contaminação do solo.  
( ) No sistema de coleta seletiva, os materiais reciclá-
veis são separados em: papéis, plásticos, metais e vi-
dros. 
 
A sequência correta é: 
 
A) V, V, V e V. 
B) V, V, F e V. 
C) V, F, V e F. 
D) V, F, F e V. 
E) V, V, V e F. 
____________________________________________ 

31. É possível avaliar se a circulação e o funciona-

mento do coração estão normais ou não por meio de 
pulso ou das pulsações do sangue dentro do corpo. 
Existem vários locais no corpo onde se pode sentir o 
pulso da corrente sanguínea. No lado do pescoço é 
através do: 
 

A) Pulso radial. 
B) Pulso carotídeo. 
C) Pulso pedioso. 
D) Pulso aórtico. 
E) Pulso ilíaco. 
____________________________________________ 

32. São princípios que devem ser seguidos durante 

um processo de higienização quanto ao uso dos pro-
dutos de limpeza, EXCETO: 
 

A) Usar EPI adequado. 
B) Seguir o as instruções do rótulo. 
C) Quanto maior a quantidade usada, melhor será o 
resultado. 
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D) Cada local ou objeto a ser limpo requer um pro-
duto adequado. 
E) Manter a embalagem bem fechada após o uso. 
____________________________________________ 

33. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 

prevenção de acidente: 
 

A) Cultivar atitude prevencionista. 
B) Não realizar atividades laborais com pressa. 
C) Respeitar as normas e regras de segurança. 
D) Prestar atenção quando o risco de acidente for 
considerado médio ou elevado. 
E) Respeitar as sinalizações de segurança. 
____________________________________________ 

34. São atitudes que contribuem para o bem estar 

e pela saúde do trabalhador, EXCETO: 
 

A) Se preocupar somente com a segurança dos cole-
gas mais próximos. 
B) Manter limpo e organizado o posto de trabalho. 
C) Manter a higiene pessoal em dia. 
D) Respeitar a individualidade dos colegas de traba-
lho. 
E) Verificar as condições do ambiente de trabalho an-
tes de começar qualquer atividade. 
____________________________________________ 

35. Alguns cuidados devem ser seguidos no ambi-

ente de trabalho. Nesse contexto assinale a alterna-
tiva INCORRETA: 
 

A) Não fazer comentários negativos dos colegas de 
trabalho aos demais. 
B) Respeitar os dispositivos de segurança. 
C) Não trabalhar sob efeito de álcool ou drogas. 
D) Evitar brigas e brincadeiras com os colegas de tra-
balho. 
E) Executar o trabalho mais rápido possível, mos-
trando agilidade. 
____________________________________________ 

36. São medidas que visam garantir a segurança do 

trabalho, EXCETO: 
 

A) Fazer manutenção das máquinas periodicamente. 
B) Participar de treinamentos e palestras. 
C) Burlar sistemas de segurança. 
D) Manusear corretamente máquinas e equipamen-
tos. 

E) Não improvisar ferramentas. 
____________________________________________ 

37. Os serviços de limpeza pública quando feitos 

corretamente colaboram para evitar todos os proble-
mas abaixo, EXCETO: 
 
A) Crescimento de vegetação nos terrenos particula-
res. 
B) Crescimento descontrolado de mato em canteiros 
de vias públicas. 
C) Proliferação de doenças transmitidas por roedores. 
D) Proliferação de vetores. 
E) Inundações devido ao entupimento de bocas de 
lobo. 
____________________________________________ 

38. Deverá ser observado antes de fazer a aplica-

ção de herbicidas: 
 

A) A cor da vegetação. 
B) A direção do vento. 
C) A viscosidade do produto. 
D) Se o dia será chuvoso, pois a eficiência será maior. 
E) A cor do produto. 
____________________________________________ 

39. Coloque V para as sentenças verdadeiras e F 

para as falsas: 
 

(  ) As ferramentas manuais são instrumentos indis-
pensáveis no dia a dia e para  garantir um bom de-
sempenho e realizar o  trabalho de um modo seguro, 
deverá ser usado ferramentas adequadas para a fun-
ção. 
(  ) Trabalhos realizados acima de 2,50 metros de al-
tura do nível inferior, com risco de queda, o gari de-
verá usar cinto de segurança. 
(  ) Ao realizar serviços com escada manual próximos a 
portas de acesso é necessário colocar placa de infor-
mação do serviço. 
(  ) Colocar placas de informação com relação ao risco 
de queda quando for fazer a higienização de pisos 
com água e sabão em locais de circulação de pessoas. 
 
A sequência correta é: 
 

A) F, V, F e V. 
B) V, V, V e V. 
C) V, F, V e V. 
D) V, V, V e F. 
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E) F, V, V e V. 
____________________________________________ 

40. Principal causa de acidentes do trabalho: 

 

A) Sono. 
B) Falta de concentração. 
C) Conhecimento do risco. 
D) EPI inadequado. 
E) Excesso de confiança. 
____________________________________________ 

 


