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LÍNGUA PORTUGUESA        10 QUESTÕES 

 
Texto para as questões 1, 2 e 3 

 

O resistente camelo 

 

Há imensos desertos de areia na Arábia e 

na África. O clima ali é quente e seco. Existem 

longas extensões no deserto em que não há 

água. 

As pessoas não poderiam ir muito longe 

nele se não tivessem ajuda. Mas elas têm a 

ajuda do camelo. 

O camelo pode transportar uma pessoa, 

além de um fardo pesado. E ele não se importa 

de viver no deserto. Isso porque tem muitas 

vantagens que outros animais não têm. 

Às vezes, o vento sopra no deserto e a 

areia acaba entrando em tudo: por exemplo, 

nos olhos, ouvidos e nariz das pessoas. Mas 

não nos do camelo. Ele tem longos cílios que 

impedem a areia de entrar em seus olhos. Não 

entra nos ouvidos, porque ele possui pelo 

protegendo as orelhas. E tem a capacidade de 

fechar as narinas para que a areia não entre. 

A boca do camelo não é tão delicada 

quanto a dos outro animais. Ele é capaz de 

comer as plantas espinhosas do deserto sem 

machucá-la. 

As patas do camelo são grandes e chatas 

e não afundam na areia macia. Ele consegue 

andar trinta milhas num dia e passar vários 

dias sem comer nem beber.   

Mas é claro que, como todo mundo, ele 

também precisa de comida e água para viver. 

Só que não tão frequentemente quanto os 

outros animais. Quando tem comida, ele come 

muito. E guarda em sua corcunda. Quando tem 

água, também bebe um bocado. E conserva-a 

em outras partes do corpo. Depois vai usando 

a comida e a bebida à medida que vai 

necessitando. 

O camelo não é um animal amigável nem 

se importa com os seres humanos. Mas, para 

os povos do deserto, é um animal 

extremamente importante. 
Leonora e Arthur Hornblow  

 

01. De acordo com o texto, o camelo tem 

algumas vantagens em relação aos outros 

animais que vivem no deserto. Assinale a 

única alternativa INCORRETA, sobre essas 

vantagens. 

 

A. Seus olhos e orelhas são protegidos por cílios 

e pelos que impedem a areia de entrar. 

B. Suas narinas também são protegidas da 

areia por pelos muitos grossos. 

C. A boca do camelo é tão resistente que ele é 

capaz de comer plantas espinhosas sem se 

machucar. 

D. Graças ao tamanho e ao formato de suas 

patas, o camelo não afunda na areia macia. 

E. O camelo é capaz de passar vários meses 

sem comer nem beber.     

 

02. Por que o camelo não precisa de água nem 

de alimento com a mesma frequência que os 

outros animais? 

 

A. O camelo é um animal resistente e 

acostumado com a vida difícil nos desertos 

de areia, portanto pode passar meses sem 

beber água e nada acontece a ele. 

B. A boca do camelo, que não é delicada, possui 

um reservatório onde ele armazena água e 

alimento por vários dias. 

C. Diferentemente dos outros animais do 

deserto o camelo não precisa beber muita 

água, pois o seu organismo possui uma 

substância que libera um líquido necessário 

para sua sobrevivência. 

D. O camelo guarda o que come e a água que 

bebe em sua corcunda e em outras partes do 

corpo, depois vai usando à medida que vai 

necessitando.  

E. O camelo consegue andar trinta milhas num 

dia e passar vários dias sem comer nem 

beber porque recebeu treinamento para 

resistir a fome e a sede. 

 

 03. De acordo com o texto o que significa: “O 

camelo não é um animal amigável e nem se 

importa com os seres humanos”? 

 

A. Apesar de dócil e domesticado, o camelo 

prefere a companhia de outros animais que 

vivem no deserto.  

B. Significa que o camelo não é um animal que 

se relaciona com os seres humanos, ele não 

dá atenção para humanos. 

C. Porque a função do camelo é somente de 

transportar pessoas pelo deserto. 

D. O camelo, apesar de viver no deserto, só se 

adapta com as pessoas que vivem na mesma 

região. 

E.  A vida do camelo junto aos humanos é triste 

e cansativa, pois é muito grande a 

exploração e os maus tratos. 
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04. Classificou-se, corretamente, a palavra 

dada em: 

 

A. Lâmpada – paroxítona.  

B. Ideia – tritongo.  

C. História – proparoxítona.  

D. Bombom – oxítona.  

E. Flor – monossílabo átono.  

 

05. Marque a alternativa em que todas as 

palavras são masculinas. 

 

A. Apêndice, champanha, guaraná. 

B. Alvará, dinamite, omoplata. 

C. Omelete, aguardente, sentinela. 

D. Cal, telefonema, comichão. 

E. Análise, hélice, cataplasma. 

 

06. Preencha as lacunas com D para dígrafo e 

EC para encontro consonantal.  

 

(   ) blusa, crítica, faísca 

(   ) Garfo, pneu, cascavel 

(   ) exceção, palha, discípulo 

(   ) desça, assassino, equivaler 

 

Assinale a alternativa com a sequência 

correta:   

 

A. D, EC, EC, D. 

B. EC, EC, D, D. 

C. D, EC, D, EC. 

D. EC, D, EC, D. 

E. D, D, EC, EC. 

07. "Muitos atletas brasileiros atuam na 

Europa”. Nesta oração o tipo de sujeito é: 

A. Sujeito composto. 

B. Sujeito simples. 

C. Sujeito oculto. 

D. Oração sem sujeito. 

E. Sujeito indeterminado. 

 

 

 

08. Assinale a alternativa em que a oração 

possui predicado verbal. 

 

A. O dia amanheceu cinzento. 

B. Santos Dumont foi o inventor de talento. 

C. Os alunos ouviam a aula atentos. 

D. O futebol é uma paixão séria. 

E. O exército americano chegou ao Brasil.  

 

09. Marque a única alternativa em que não há 

ERRO na formação do plural do substantivo 

 

A. Todos os escrivãos abandonaram a delegacia 

da cidade. 

B. Os irmãos abraçaram-se comovidos. 

C. Muitos cidadões protestaram contra a 

poluição ambiental.  

D. Os antigos gregos e romanos eram povos 

pagães. 

E. Ganhei seis lindas colherzinhas de prata.  

  

10. Leia a frase do quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na frase há: 

 

A. 1 artigo 2 numerais. 

B. 3 adjetivos e 1 verbo. 

C. 2 pronomes e 2 advérbios.  

D. 1 adjetivo e 3 verbos. 

E. 3 pronomes e 3 adjetivos. 

 

MATEMÁTICA    05 QUESTÕES 

 

11. Num avião havia 128 passageiros. Em uma 

cidade desceram 53 passageiros e subiram 65. 

Quantos passageiros seguiram a viagem no 

avião? 

 

A. 140 passageiros. 
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B. 75 passageiros. 

C. 118 passageiros. 

D. 183 passageiros. 

E. 63 passageiros. 

 

12. Lina está com um número 159 anotado em 

um cartão. Qual das casas abaixo a Lina está 

procurando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. O número da casa 01. 

B. O número da casa 02. 

C. O número da casa 03. 

D. O número da casa 04. 

E. Nenhuma das casas acima. 

 

13. Uma bibliotecária recebeu alguns pacotes 

com 657 livros no total. Ela quer distribuir 

esses livros igualmente em 14 estantes. 

Quantos livros deverá colocar em cada 

estante? Quantos livros sobrarão nos pacotes? 

 

A. A bibliotecária deverá colocar 46 livros em 

cada estante e sobrarão 15 livros nos 

pacotes.  

B. A bibliotecária deverá colocar 46 livros em 

cada estante e sobrarão 12 livros nos 

pacotes.  

C. A bibliotecária deverá colocar 26 livros em 

cada estante e sobrarão 13 livros nos 

pacotes.  

D. A bibliotecária deverá colocar 36 livros em 

cada estante e sobrarão 13 livros nos 

pacotes.  

E. A bibliotecária deverá colocar 46 livros em 

cada estante e sobrarão 13 livros nos 

pacotes.  

 

14. Sara, Vanda e Silvia encomendaram uma 

pizza, que veio divida em 8 pedaços. Sara 

comeu 2 pedaços, Vanda, 3 pedaços e Silvia 

somente 1 pedaço. Que fração da pizza 

sobrou? 

 

A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 

 

E. 
 

15. Leia o anúncio abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantos apartamentos há ao todo nesse 

condomínio? 

 

A. 77 apartamentos. 

B. 72 apartamentos. 

C. 70 apartamentos. 

D. 74 apartamentos. 

E. 76 apartamentos. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO   05 QUESTÕES 

 

16. Qual das figuras não pertence ao grupo 

abaixo? 

 

A.                      B.                    C. 

 

 

 

02 
04 

01 

03 
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D.                       

 

 

E. Todas as figuras pertencem ao mesmo 

grupo.    

17. Observe atentamente as figuras abaixo e 

assinale a alternativa com a figura que deverá 

substituir corretamente o ponto de 

interrogação. 

 

 

 

 

 

 

 

A.                     B.                       C.  

 

 

D.                     E. 

 

 

18. A figura ao lado foi 

desenhada em cartolina e 

dobrada de modo a formar 

um cubo. Qual das 

alternativas mostra o cubo 

assim formado? 

 

 

     A..                     B..                      C.                          

 

 

 

 

     D.                       E.   

 

19. Carlindo sempre mente nas terças-feiras, 

quintas-feiras e sábados e, no restante dos 

dias da semana, sempre fala a verdade. Um 

dia, Afonsinho encontra Carlindo e ocorre o 

diálogo seguinte. 

 

• Afonsinho pergunta: Que dia é hoje? 

• Carlindo responde: Sábado. 

• Afonsinho pergunta: E que dia será amanhã? 

• Carlindo responde: Quarta-feira. 

 

Em que dia da semana Afonsinho encontrou 

Carlindo? 

 

A. Domingo. 

B. Terça-feira. 

C. Quarta-feira. 

D. Quinta-feira. 

E. Sábado.  

 

20. Observe a figura do lado e 

assinale a alternativa que 

representa a sua vista frontal. 

 

  

 

 

 

A.                                 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.                                 D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS    

20 QUESTÕES 

 

 

21. Antônio é um vigia que foi aprovado no 

Concurso Público de Vitorino Freire e foi 

designado para uma repartição pública de sua 

cidade. Certo dia uma pessoa que se 

identificou como funcionário da prefeitura, 

pediu-lhe permissão para entrar e pegar uns 

armários antigos no depósito. O melhor que 

Antônio tem a fazer é: 

 

A. Procurar o Diretor ou responsável pelo seu 

setor para que lhe dê um visto de 

autorização para a saída do material; 

B. Deixar que suposto funcionário entre e 

ajudá-lo a carregar os armários; 

C. Não atender o suposto funcionário, pois pode 

ser alguém com más intenções; 

D. Liberar o material e avisar posteriormente ao 

Diretor ou responsável pelo setor; 

E. Acompanhar o funcionário ate o local e 

observar quantos armários ele vai precisar  

 

22. Caso algum marginal invada o seu local de 

trabalho e lhe de faça refém, você enquanto 

VIGIA deverá tomar uma decisão acertada, 

para evitar danos à sua integridade física. Uma 

dessas atitudes seria:  

 

A. Encará-lo para mostrar que não tem medo 

do que venha a acontecer. 

B. Esboçar gestos de reação ou defesa. 

C. Manter-se calmo e cooperar. 

D. Gritar desesperadamente por socorro. 

E. Mesmo com medo, mostra-se corajoso e 

reagir contra o marginal, e se possível 

rendê-lo. 

 

23. Todos sabem que existem casos de 

prioridade em nossa sociedade. Caso o 

profissional VIGIA esteja responsável pela 

organização de uma fila, devem-se privilegiar 

os casos a seguir, EXCETO:  

 

A. Pessoas acima de 60 anos;  

B. Pessoas com criança de colo;  

C. Gestantes;  

D. Pessoas com deficiência;  

E. Pessoas com crianças até três anos 

 

24. Analise atentamente as afirmativas abaixo: 

 

1) O vigia deve manter disponíveis os números 

de telefones úteis, como o de bombeiros, 

polícia, gás, eletricidade, telecomunicação, 

hospitais mais próximos, para as 

emergências. 

2) Nos horários de limpeza e recolhimento de 

lixo, as entradas do edifício podem 

permanecer abertas até o término da tarefa. 

3) A proteção do perímetro (muros e grades) é 

fundamental para a segurança do 

patrimônio. 

 

Das afirmativas acima quais estão corretas: 

 

A. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. 

B. Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. 

C. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 

D. Somente a afirmativa 1 está correta. 

E. Todas as afirmativas citadas estão corretas. 

 

25. Caso aconteça um assalto no ambiente em 

que o VIGIA esteja trabalhando e alguém fique 

ferido, qual a atitude o mesmo deverá tomar 

assim que possível:  

 

A. Realizar cirurgia para retirada da bala se for 

preciso.  

B. Afastar as pessoas do local e tentar acalmar 

a vítima até a chegada dos socorristas. 

C. Ficar longe da vítima para não atrapalhar. 

D. Chamar o seu chefe. 

E. Chamar os parentes. 

 

26. Caso o VIGIA permaneça a noite sozinho 

em seu ambiente de trabalho, ele deve:  

 

I. Aproveitar para descansar um pouco; 

II. Examinar se todas as portas e janelas estão 

devidamente trancadas; 

III. Percorrer por todo o ambiente para detectar 

alguma anormalidade. 

IV. Verificar se os armários, portas, janelas e 

salas estão todas fechadas e só assim 

aproveitar para descansar. 
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É correto AFIRMAR que: 

 

A. Apenas a afirmativa I está errada e as 

demais corretas. 

B. Apenas a afirmativa II está  errada e as 

demais corretas. 

C. Apenas as afirmativas  I e II estão corretas e 

as demais erradas. 

D. Apenas as afirmativas  II e III estão corretas 

e as demais  erradas. 

E. As afirmativas I, III e IV estão erradas e a 

afirmativa II é a única correta. 

 

27. Saber lidar com o público externo é tão 

importante quanto lidar com os companheiros 

de trabalho. Quando um cidadão chega em um 

estabelecimento, a primeira pessoa que ele 

tem contato é com o VIGIA. Ao ser abordado 

por um cidadão o VIGIA deve:  

 

A. Pedir a identidade do cidadão assim que ele 

o abordar, pois o vigia não deve conversar 

com estranhos. 

B. Pedir que o cidadão dirija-se à recepção do 

local, pois não é pago para dar informações. 

C. Dar todas as informações buscadas pelo 

cidadão mesmo que ele não se identifique. 

D. Permitir que o cidadão identifique-se e ouvi-

lo com atenção. 

E. Não dar atenção ao cidadão, pois o mesmo 

pode ser um assaltante. 

 

28. Caso seja autorizado a usar arma de fogo 

durante o trabalho o VIGIA deverá: 

 

A. Entregá-la para qualquer funcionário quando 

for preciso usar o banheiro para que o 

estabelecimento não fique desprotegido em 

um só instante, já que a norma é manter o 

ambiente sempre guarnecido de proteção. 

B. Entregá-la somente ao seu superior ou 

guardá-la assim que acabar seu turno. 

C. Usá-la também fora do seu turno para que 

possa se sentir mais protegido. 

D. Entregá-la para outro funcionário que 

trabalha no mesmo estabelecimento assim 

que o turno dele acabar. 

E. Usá-la durante seu turno para intimidar os 

colegas de trabalho. 

 

29. Após usar ferramentas de trabalho, 

devemos guardá-las em seus locais de origem, 

evitando deixá-las nos bolsos ou espalhados 

pelo chão e no local de trabalho. Atos como 

esses caracterizam:  

 

A. Um funcionário estrategista. 

B. Um funcionário pontual. 

C. Um funcionário inteligente. 

D. Um funcionário organizado. 

E. Um funcionário ansioso. 

 

30. Se o profissional VIGIA perceber que 

algum funcionário está lesando o patrimônio 

do local em que ele trabalha é aconselhável 

inicialmente:  

 

A. Certificar-se de que não está enganado.  

B. Chamar a polícia imediatamente. 

C. Chamar o chefe e contar tudo na frente de 

todos. 

D. Tirar satisfações com o funcionário na frente 

de todos.  

E. Ficar quieto, pois não é problema dele. 

 

31. No que diz respeito às noções gerais de 

defesa pessoal responda: 

A atuação do VIGIA no posto fixo exige 

atenção redobrada, devendo ele estar: 

 

A. Sempre parado, pois o posto é fixo. 

B. Escondido para que ninguém o veja. 

C. Sempre andando, para não ser alvo do 

inimigo. 

D. Posicionado em pontos estratégicos, de 

modo a estar exposto à ação do inimigo. 

E. Posicionado em pontos estratégicos, de 

modo a nunca estar exposto à ação do 

inimigo. 

 

32. Outro aspecto importante do perfil do 

VIGIA é o conhecimento técnico da sua área 

de atuação, que envolve assuntos gerais como 

a própria segurança, além de temas 

específicos como: 

 

A. Primeiros socorros, prevenção e combate a 

incêndios, ética profissional, relações 

humanas no trabalho, noções de hierarquia 

entre outros. 
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B. Primeiros e segundos socorros, prevenção e 

combate a incêndios, legislação aplicada, 

relações humanas no trabalho, entre outros. 

C. Segundos socorros, prevenção e combate a 

incêndios, legislação aplicada, relações 

humanas no trabalho, entre outros. 

D. Primeiros socorros, prevenção e combate a 

incêndios, legislação de trânsito, relações 

humanas no trabalho, ética profissional, 

entre outros. 

E. Primeiros socorros, prevenção e combate a 

incêndios, legislação aplicada, relações 

humanas com a família, entre outros. 

 

33. Caso o VIGIA necessite dar informações ao 

público, ele deve: 

 

A. Ser bem detalhista, para que a pessoa 

entenda. 

B. Ser o mais breve possível e cuidar, num 

primeiro momento, da segurança da pessoa 

informada. 

C. Ser o mais breve possível e cuidar sempre de 

sua própria segurança e da pessoa 

informada. 

D. Ter certeza de que a pessoa entendeu a 

informação dada. 

E. Ser o mais breve possível e cuidar, num 

primeiro momento, de sua própria 

segurança. 

 

34. O que se espera do VIGIA é a pronta e 

voluntária obediência a todas as ordens 

superiores. Seus superiores, normalmente, 

transmitem instruções e ordens que refletem 

as normas da empresa, hierarquia e graduação 

das diferentes categorias de funcionários ou 

membros de uma organização. Entende-se por 

ordem hierárquica em escala decrescente: 

 

A. Diretor, presidente, gerente e supervisor. 

B. Presidente, gerente, supervisor e diretor. 

C. Presidente, diretor, gerente e supervisor. 

D. Presidente, diretor, supervisor e gerente. 

E. Diretor, presidente, supervisor e gerente. 

 

 

 

 

 

 

 

35.  Existem regras para ética profissional e 

disciplina no trabalho que são importantes 

para conquistar e conservar a cooperação e a 

confiança dos companheiros favorecendo a 

eficiência da equipe de trabalho. Dentre elas 

estão:  

  

A. Exigir respeito aos novos funcionários, pois o 

maior tempo de trabalho na mpresa indica 

maior autoridade. 

B. Controlar suas reações agressivas, evitando 

ser indelicado ou mesmo irônico. 

C. Encaminhar ao superior, irregularidades 

cometidas por colegas de trabalho. 

D. Ser autossuficiente, dispensando ajuda dos 

colegas de trabalho. 

E. Assumir responsabilidades atribuídas a 

outros. 

 

36. Os itens abaixo são supostamente deveres 

do servidor público. 

 

I. Ser assíduo e pontual ao serviço. 

II. Guardar sigilo sobre assuntos familiares. 

III. Tratar com urbanidade os demais servidores 

públicos e o público em geral. 

IV. Ser desleal às instituições constitucionais e 

administrativas a que servir. 

V. Exercer com zelo e dedicação as atribuições 

do cargo ou função; 

VI. Observar as normas legais e regulamentares. 

VII. Descumprir as ordens superiores. 

VIII. Obedecer às ordens superiores, exceto 

quando manifestamente ilegais. 

IX. Zelar pela economia do material e 

conservação do patrimônio público. 

 

Com base nas afirmativas acima, marque a 

alternativa correta: 

 

A. Somente as afirmativas IV, V e IX estão 

erradas. 

B. Somente as afirmativas II, IV e VII estão 

corretas. 

C. Somente as afirmativas II, IV e VII estão 

erradas. 

D. Todas as afirmativas estão corretas. 

E. Todas as afirmativas estão erradas.  
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37. Sebastião é VIGIA da Prefeitura do 

Município de Vitorino Freire. Sempre que 

algum colega de trabalho lhe pede ajuda, 

Sebastião só o faz se receber algo em troca, 

como lanches, gorjetas, presentes, etc. A 

atitude de Sebastião é:  

 

A. Ética, pois ninguém faz favores de graça. 

B. Ética, pois é uma fonte de renda a mais. 

C. Anti-ética, pois ser prestativo com os 

companheiros de trabalho é característica de 

um bom profissional. 

D. Anti-ética, pois Sebastião deve sempre 

cobrar pelos favores feitos aos companheiros 

de trabalho. 

E. Ética em partes, pois garante ao colega de 

trabalho que sempre haverá um “Sebastiao” 

que se propõe a receber algo em troca de 

favores. 

 

38. Assinale a alternativa correta no que se 

refere às funções de um VIGIA: 

 

A. Responsável por preservar o patrimônio de 

instituições públicas, impedindo roubo e 

destruição dos locais. Este profissional conta 

com grandes responsabilidades, sendo de 

significativa importância para a segurança 

dos munícipes e dos bens públicos, devendo 

manter-se acordado durante o seu trabalho 

de vigilância. 

B. Responsável por preservar o patrimônio de 

instituições públicas, impedindo roubo e 

destruição dos locais. Este profissional conta 

com poucas responsabilidades, devendo em 

seu local e horário de trabalho não dormir 

por mais duas horas seguidas, evitando 

problemas. 

C. Responsável por preservar o patrimônio de 

instituições privadas, impedindo apenas 

roubos nesses locais. Este profissional conta 

com poucas responsabilidades, devendo em 

seu local e horário de trabalho não dormir 

por mais uma hora seguida, evitando 

problemas. 

D. Responsável por preservar o patrimônio de 

instituições públicas, deverá dormir durante 

seu horário de trabalho, no entanto, jamais 

em sono profundo, pois isso poderia facilitar 

a ação de bandidos. 

E. Responsável por preservar o patrimônio de 

instituições públicas, impedindo roubo e 

destruição dos locais. Este profissional conta 

com grandes responsabilidades, sendo de 

significativa importância para a segurança 

dos munícipes e dos bens públicos, devendo 

em seu local e horário de trabalho não 

dormir por mais duas horas seguidas, 

evitando problemas. 

 

39. A figura do VIGIA por si só já constitui 

obstáculo para suspeitos que se interessam 

em invadir a empresa. Para reforçar essa 

imagem e garantir a segurança do patrimônio, 

entre outros procedimentos, o VIGIA deve: 

 

1) Apresentar-se com o uniforme em perfeito 

estado e com todos os acessórios que lhe 

são permitidos usar. 

2) Procurar fazer a ronda das dependências 

utilizando percursos alternativos para não 

denunciar uma rotina que poderá ser 

anotada por suspeitos. 

3) Observar atentamente a iluminação do 

edifício para substituição de lâmpadas, caso 

necessário.  

Diante das afirmativas, marque a alternativa 

correta: 

 

A. Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

B. Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 

C. Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 

D. Estão corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 

E. Apenas a afirmativa 1 está correta e as 

demais afirmativas estão erradas. 

 

40. Os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI’s):  

 

A. Devem ser adquiridos pelo empregado;  

B. Devem ser fornecidos pelo empregador de 

forma gratuita e o empregador zelar pelo 

equipamento;  

C. Devem ser usados mesmo que estejam 

irregulares;  

D. Devem ser adquiridos pelo sindicato; 

E. Devem ser vendidos ao empregado pelo 

empregador pelo preço de custo. 

 

 

 

 

 

 




