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CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,

notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 25

1 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Compete  aos  órgãos  municipais  de  trânsito  promover  o
desenvolvimento  da  circulação  e  da  segurança  de  ciclistas  no
âmbito de sua circunscrição.

b) Não compete aos órgãos municipais de trânsito promover o
desenvolvimento  da  circulação  de  ciclistas  no  âmbito  de  sua
circunscrição.

c) Em um acidente com arranhões, deve-se lavar o local com água
sanitária e esponja de aço.

d)  O (a)  guarda municipal  deve estimular  a prática da poluição
sonora na comunidade.

e)  Os  (as)  guardas  municipais  não  podem  exercer  a  proteção
municipal preventiva.

2 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) É vedado ao servidor público desempenhar as atribuições do
cargo de que seja titular.

b)  Os (as)  guardas municipais  devem ter  compromisso com a
evolução social da comunidade.

c)  Não  é  crime  matar  espécimes  da  fauna  silvestre  em  rota
migratória sem a devida permissão da autoridade competente.

d) Quando alguém se machuca, deve-se evitar prestar os primeiros
socorros.

e)  A  autoridade competente  não pode obrigar  o  adolescente  a
reparar o dano quando verificada a prática do ato infracional.

3 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Não pode  a  União  intervir  nos  Estados  para  repelir  invasão
estrangeira.

b)  Os  (as)  guardas  municipais  exercem  a  proteção  municipal
preventiva.

c) Os (as) guardas municipais não devem realizar o patrulhamento
preventivo na comunidade.

d)  Definir  atividades dificulta  o  planejamento do trabalho a  ser
realizado.

e) O retrabalho demonstra organização nas atividades de trabalho.

4 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Os (as) guardas municipais são impedidos (as) de proteger o
exercício das liberdades públicas na comunidade.

b) Os (as) guardas municipais são impedidos (as) de proteger os
direitos humanos na comunidade.

c)  Não é  crime impedir  a  procriação da fauna sem licença da
autoridade competente.

d) À luz da lei nº 8.069/90, a criança em situação de perigo tem
primazia de receber socorro.

e) Desrespeitar a hierarquia é dever do servidor público municipal.

5 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O  órgão  municipal  de  trânsito  não  deve  fazer  cumprir  a
legislação de trânsito do município.

b) À luz da lei nº 8.069/90, os adolescentes não têm precedência
de atendimento nos serviços públicos de saúde.

c) É vedado aos (às) guardas municipais respeitar os direitos dos
adolescentes previstos na lei nº 8.069/90.

d) Os (as) guardas municipais devem atuar em conformidade com
o princípio da legalidade e com respeito ao próximo.

e) A eficácia é um atributo prejudicial à atuação do servidor público
municipal.

6 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  poluição  sonora  não  está  relacionada  com o  excesso  de
ruídos.

b)  Os  (as)  guardas  municipais  devem  atuar  em  favor  da
preservação da vida na comunidade.

c) Não compete aos órgãos municipais de trânsito fazer cumprir as
normas de trânsito no âmbito de sua circunscrição.

d) A administração pública obedecerá ao princípio de ilegalidade.

e) Organizações públicas devem evitar obter feedback e opiniões
do público sobre a qualidade dos seus serviços.

7 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Os (as) guardas municipais não podem utilizar uniformes.

b) Os (as) guardas municipais devem proteger os direitos humanos
fundamentais na comunidade.

c)  É  vedado aos  (às)  guardas  municipais  adotar  uma conduta
respeitosa ao comunicar-se com uma criança vítima de violência.

d) O (a) guarda municipal deve estimular a utilização de buzinas,
sirenes e som automotivo para a prática de crime de poluição
sonora.

e) Um código de ética não deve descrever direitos e deveres.

8 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O colaborador nunca pode decidir a ordem na qual deve realizar
suas atividades.

b) A guarda municipal é uma instituição de caráter civil.

c) No Brasil, a Constituição Federal assegura aos presos o respeito
à integridade física, não o respeito à integridade moral.

d) À luz da lei nº 8.069/90, é legal qualquer ato de negligência ou
discriminação contra crianças ou adolescentes.

e) É dever do servidor público municipal ser conivente com o erro.

9 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O cidadão deve ser atendido com parcialidade e discriminação.

b) Os (as) guardas municipais devem ser uniformizados (as).

c) Ao aproximar-se de um cruzamento, o condutor deve acelerar ao
máximo o seu veículo.

d) Os (as) guardas municipais não devem ter compromisso com a
evolução social da comunidade.

e) No Brasil, mulheres e homens são absolutamente diferentes em
direitos e obrigações.

10 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A prática de caça de espécimes nativos da fauna silvestre deve
ser  feita  apenas  quando  o  caçador  não  dispuser  da  devida
permissão da autoridade competente.

b) Os órgãos de trânsito do município não podem definir diretrizes
para o policiamento ostensivo de trânsito.

c)  As  guardas  municipais  são  instituições  de  caráter  militar,
exclusivamente.

d)  A  prestação pecuniária  não é  uma pena restritiva  de  direito
aplicável a crimes ambientais.

e)  Nenhuma  criança  pode  ser  objeto  de  qualquer  forma  de
exploração ou violência, conforme disposições da lei nº 8.069/90.
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11 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um bom atendimento não surte efeito a curto prazo.

b) No Brasil, deve ser punida na forma da lei qualquer atentado, por
ação  ou  omissão,  aos  direitos  fundamentais  das  crianças  ou
adolescentes.

c)  Os  (as)  guardas  municipais  não  devem  atuar  em  favor  da
diminuição das perdas materiais na comunidade.

d) Os (as) guardas municipais são impedidos (as) de proteger o
exercício da cidadania na comunidade.

e) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de
seus superiores, promovendo assim a conduta negligente.

12 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O servidor  público deve utilizar  uma linguagem incoerente  e
pouco clara.

b)  Os  (as)  guardas  municipais  não  devem  atuar  em  favor  da
preservação da vida na comunidade.

c) À luz da lei nº 8.069/90, é legal a exploração e a violência contra
crianças no Brasil.

d)  O  atendimento  presencial  deve  evitar  a  comunicação  verbal
entre o cidadão e o profissional que o atende.

e) A prestação pecuniária é uma pena restritiva de direito aplicável
a crimes ambientais.

13 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A manifestação do pensamento é proibida no Brasil.

b) A prestação de serviços à comunidade não é uma pena restritiva
de direito aplicável a crimes ambientais.

c) Durante a noite, em circulação, o condutor deve manter a luz de
placa apagada.

d)  Compete aos órgãos municipais  de trânsito  fazer  cumprir  a
legislação e as normas de trânsito, no âmbito de sua circunscrição.

e)  A  administração  pública  não  obedecerá  ao  princípio  de
publicidade.

14 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A interdição temporária  de direitos é  uma pena restritiva de
direito aplicável a crimes ambientais.

b)  São  penalmente  inimputáveis  os  menores  de  trinta  anos,
sujeitos às medidas previstas na lei nº 8.069/90.

c)  Em um acidente  com queimadura  superficial,  deve-se  evitar
adotar medidas de primeiros socorros.

d) A poluição sonora não afeta a qualidade de vida da população.

e)  O  decoro  não  deve  nortear  a  atuação  do  servidor  público
municipal.

15 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Frio e calor são exemplos de riscos ergonômicos no ambiente
de trabalho.

b)  Ruídos  e  vibrações  são  exemplos  de  riscos  químicos  no
ambiente de trabalho.

c) Os (as) guardas municipais devem atuar em favor da diminuição
das perdas na comunidade.

d) As buzinas e as sirenes não são possíveis fontes de poluição
sonora.

e) O zelo não deve nortear a atuação do servidor público municipal.

16 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Nenhuma  criança  pode  ser  objeto  de  qualquer  forma  de
negligência  ou  discriminação,  conforme  disposições  da  lei  nº
8.069/90.

b) É dever do servidor público manter o desperdício de material.

c)  À luz da lei  nº 8.069/90,  não se deve considerar a idade do
adolescente à data da prática do ato infracional.

d)  O condutor  não deve utilizar  o  pisca-alerta  em situações de
emergência.

e) Riscos nunca afetam o prazo de realização de uma atividade.

17 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A prestação de serviços à comunidade é uma pena restritiva de
direito aplicável a crimes ambientais.

b)  Os  usuários  das  vias  terrestres  devem  realizar  atos  que
constituem perigo para os veículos.

c) À luz da lei nº 8.069/90, é legal qualquer forma de crueldade ou
opressão contra adolescentes no Brasil.

d) O condutor deve desenvolver a velocidade máxima permitida,
independentemente das condições físicas da via.

e) Não se deve usar diagramas para organizar uma sequência de
atividades.

18 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Um  bom  controle  das  atividades  não  costuma  favorecer  o
gerenciamento do tempo.

b)  Matar  espécimes  da  fauna  silvestre,  nativos  ou  em  rota
migratória, sem a devida permissão, não é crime.

c) Constitui abuso de autoridade comunicar, imediatamente, ao juiz
competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa.

d) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta não se equipara
ao pedestre em direitos.

e) Os (as) guardas municipais podem realizar o uso progressivo da
força na comunidade.

19 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) É vedado aos municípios instituir e arrecadar os tributos de sua
competência.

b) Os órgãos de trânsito do município não podem elaborar estudo
sobre acidentes de trânsito nas vias municipais.

c) É vedado à União intervir nos Estados para manter a integridade
nacional.

d)  Não é crime caçar espécimes nativos da fauna silvestre em
desacordo com a devida permissão da autoridade competente.

e)  Nenhum adolescente  pode ser  objeto  de  qualquer  forma de
crueldade ou opressão, conforme disposições da lei nº 8.069/90.

20 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  No  Brasil,  qualquer  adolescente  pode  ser  privado  de  sua
liberdade sem o devido processo legal.

b) Compete aos órgãos municipais de trânsito operar o trânsito de
veículos,  de  pedestres  e  de  animais  no  âmbito  de  sua
circunscrição.

c) No Brasil, não pode ser punido o atentado, por ação ou omissão,
aos direitos fundamentais das crianças ou adolescentes.

d)  Não  compete  aos  órgãos  municipais  de  trânsito  aplicar
advertências em conformidade com a legislação vigente.

e) O CONTRAN não pode estabelecer as diretrizes do regimento
das JARI.
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21 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A postura do agente público é relevante apenas no ambiente de
trabalho.

b)  A  JARI  é  impedida  de  julgar  os  recursos  interpostos  pelos
infratores.

c)  Compete  aos  órgãos  municipais  de  trânsito  aplicar  as
penalidades de advertência, por escrito, em conformidade com a
legislação vigente.

d)  Saber  ouvir  é  uma  característica  prejudicial  ao  atendimento
telefônico.

e)  Os  (as)  guardas  municipais  não  devem  atuar  em  favor  da
redução do sofrimento dos membros da comunidade.

22 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O embarque e o desembarque de passageiros nunca devem
ocorrer do lado da calçada.

b) À luz da lei nº 8.069/90, a criança em situação de perigo não tem
primazia de receber socorro.

c) O órgão de trânsito do município não deve planejar o trânsito de
veículos nas vias municipais.

d) A interdição temporária de direitos não é uma pena restritiva de
direito aplicável a crimes ambientais.

e)  Os  (as)  guardas  municipais  devem realizar  o  patrulhamento
preventivo na comunidade.

23 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  O  condutor  não  deve  util izar  o  pisca-alerta  quando  a
regulamentação da via assim o determinar.

b)  O  condutor  deve  frear  bruscamente  seu  veículo  a  todo
momento.

c) À luz da lei nº 8.069/90, os adolescentes têm precedência de
atendimento nos serviços públicos de saúde.

d) O órgão de trânsito do município é impedido de implantar o
sistema de sinalização nas vias municipais.

e)  O  atendimento  ao  cidadão  no  serviço  público  deve  sempre
impedir o seu acesso às informações desejadas.

24 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Uma política de gestão de reclamações deve impor barreiras à
comunicação com o cidadão.

b) Em um acidente com queimadura superficial,  deve-se lavar o
local com água sanitária.

c)  Os  (as)  guardas  municipais  devem  proteger  o  exercício  da
cidadania na comunidade.

d)  Os  (as)  guardas  municipais  não  podem  realizar  o  uso
progressivo da força na comunidade.

e) O servidor público não deve tratar a todos com igualdade ou
cordialidade.

25 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Não  compete  aos  órgãos  municipais  de  trânsito  operar  o
trânsito de veículos no âmbito de sua circunscrição.

b) A dignidade é um princípio prejudicial  à atuação do servidor
público municipal.

c) É vedado ao servidor público civil  o direito à livre associação
sindical.

d)  Os (as)  guardas municipais  devem proteger  o  exercício  das
liberdades públicas na comunidade.

e) A violência sexual contra a mulher é entendida como qualquer
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 26 a 40

26 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se 1 manga custa R$ 12, então 11 mangas custarão R$ 165.

b) Se 1 caneta custa R$ 21, então 19 canetas custarão R$ 456.

c) Um quadrado com aresta de 9cm terá um perímetro superior a
35cm.

d) Se 1 cadeira custa R$ 2, então 17 cadeiras custarão R$ 85.

e) Uma porção de 800g de feijão pode ser dividida em 10 porções
de 95g, cada.

27 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Uma porção de 1,3kg de aveia pode ser dividida em 5 porções de
530g, cada.

b) Um triângulo equilátero com aresta de 8cm terá um perímetro de
36cm.

c) Se 1 caderno custa R$ 8, então 13 cadernos custarão R$ 143.

d)  Um quadrado com aresta de 7cm terá uma área superior  a
40cm².

e) Se 1 camisa custa R$ 15, então 15 camisas custarão R$ 270.

28 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Uma porção de 1kg de farinha pode ser dividida em 4 porções de
250g, cada.

b) Um triângulo equilátero com aresta de 12cm terá um perímetro
de 18cm.

c) Um triângulo equilátero com aresta de 18cm terá um perímetro
de 89cm².

d) Se 1 calça custa R$ 98, então 9 calças custarão R$ 909.

e) Uma porção de 500g de arroz pode ser dividida em 4 porções de
300g, cada.

29 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Uma resma de 500 folhas de papel  pode ser  dividida em 4
partes, com 125 folhas, cada.

b) Se 1 melancia custa R$ 10, então 3 melancias custarão R$ 39.

c) Se 1 prego custa R$ 3,1, então 5 pregos custarão R$ 30,5.

d) Se 1 brinco custa R$ 2,5, então 7 brincos custarão R$ 38,5.

e) Se 1 pudim custa R$ 3, então 9 pudins custarão R$ 54.

30 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um triângulo equilátero com aresta de 22cm terá um perímetro
de 44cm².

b) Um desconto de R$ 200 sobre um salário de R$ 3 mil representa
uma redução de 12% sobre o valor da remuneração.

c) Um desconto de R$ 150 sobre um salário de R$ 1 mil representa
uma redução de 38% sobre o valor da remuneração.

d) Se 1 prato custa R$ 5, então 21 pratos custarão R$ 168.

e) Um desconto de R$ 100 sobre um salário de R$ 2 mil representa
uma redução de 5% sobre o valor da remuneração.

31 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A República Federativa do Brasil busca impedir o bem de todos.

b) A cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil.

c) A República Federativa do Brasil busca opor-se à construção de
uma sociedade justa.

d)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  as
desigualdades sociais.

e) Os valores sociais da livre iniciativa não são fundamentos da
República Federativa do Brasil.
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32 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  os
preconceitos de idade.

b)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  a
marginalização entre seus cidadãos.

c)  No  Brasil,  o  município  pode  obrigar  qualquer  cidadão  a
permanecer associado a uma entidade civil.

d) O Judiciário é um dos poderes da União.

e) No Brasil, é permitida a pena de tortura.

33 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) No Brasil, é proibida a manifestação do pensamento.

b) A República Federativa do Brasil busca opor-se à construção de
uma sociedade solidária.

c)  No  Brasil,  o  município  pode  obrigar  qualquer  cidadão  a
descumprir as leis vigentes.

d)  O  pluralismo  político  é  proibido  na  República  Federativa  do
Brasil.

e) O Executivo é um dos poderes da União.

34 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A soberania é um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil.

b) A República Federativa do Brasil busca opor-se à construção de
uma sociedade livre.

c)  A  República Federativa  do Brasil  busca promover  a  pobreza
entre seus cidadãos.

d)  A  República  Federativa  do  Brasil  busca  promover  as
desigualdades regionais.

e)  A  República  Federativa  do  Brasi l  busca  emperrar  o
desenvolvimento nacional.

35 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  No  Brasil,  o  município  pode  obrigar  qualquer  cidadão  a
permanecer associado a uma entidade paramilitar.

b)  Os  valores  sociais  do  trabalho  não  são  fundamentos  da
República Federativa do Brasil.

c) No Brasil, é proibida a associação para fins lícitos.

d) Segundo a constituição brasileira, homens e mulheres não são
iguais em direitos e obrigações.

e) A Constituição Federal de 1988 procura valorizar a construção
de uma sociedade fraterna.

Seguro-desemprego

Segundo o anúncio feito pelo Ministro do Trabalho nesta quarta-
feira (19), os trabalhadores que forem demitidos vão poder pedir
o  seguro-desemprego  pela  internet,  sem  a  necessidade  de
entregar os documentos presencialmente. Chamado de seguro-
desemprego 100% web, o serviço vai permitir que esse benefício

seja concedido sem precisar ir a um posto de atendimento.

Fonte: diarioonline.com.br (com adaptações).

36  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) O vocábulo "entregar", no texto, é classificado como verbo.

b) O vocábulo "que", no texto, é classificado como adjetivo.

c) O vocábulo "sem", no texto, é classificado como numeral.

d) O vocábulo "Chamado", no texto, é classificado como conjunção.

e)  No  texto,  o  vocábulo  "necessidade"  é  classificado  como
advérbio.

37  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) No texto, o vocábulo "demitidos" é classificado como pronome.

b) No texto, o vocábulo "anúncio" é classificado como substantivo.

c) No texto, o vocábulo "precisar" é classificado como preposição.

d) No texto, o vocábulo "web" é classificado como interjeição.

e) No texto, o vocábulo "concedido" é classificado como numeral.

38  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) No texto, o vocábulo "serviço" é classificado como interjeição.

b) O texto pode ser classificado como uma poesia.

c) O texto em questão pode ser classificado como uma notícia.

d) O vocábulo "seja", no texto, é classificado como pronome.

e) No texto, o vocábulo "Segundo" é classificado como substantivo.

39  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) O vocábulo "Ministro", no texto, é classificado como adjetivo.

b) O vocábulo "internet", no texto, é classificado como verbo.

c) O autor aborda, no texto, um tema relacionado aos esportes.

d) No texto, o vocábulo "permitir" é classificado como verbo.

e) O texto pode ser classificado como uma crônica.

40  •  Leia  o  texto  'Seguro-desemprego',  analise  as  assertivas  a
seguir e marque a opção CORRETA:
a) O texto aborda um tema relacionado à saúde pública.

b) A informação apresentada pelo autor pode ser de interesse de
pessoas que perderam o emprego recentemente.

c) No texto, o vocábulo "benefício" é classificado como numeral.

d) Através de versos simples, o autor procurou abordar um tema de
caráter religioso.

e)  No  texto,  o  vocábulo  "trabalhadores"  é  classificado  como
numeral.
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