
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 17/07/2016 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 
� Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 

opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

� As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

01 A 10 

MATEMÁTICA: 

11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

21 a 50 

 
� O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 

da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

� As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

� Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

VIGIA 

Realização: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016 
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Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 04. 

 
Bebês bilíngues têm super cérebro, diz estudo 
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Antes do primeiro ano de vida, eles já apresentam maior raciocínio lógico e controle mental - além de 
aprenderem línguas muito mais rápido 

Bebês são bem mais inteligentes do que você imagina. 
Quem pensa que bebês são bobinhos está muito enganado. Vários estudos já demonstraram a grande 

capacidade de absorção do conhecimento pelos pequenos logo nos primeiros meses de vida. Agora, um 
experimento promovido pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, comprovou uma crença bastante 
comum: os bebês que crescem em lares bilíngues têm o cérebro mais desenvolvido do que aqueles que só 
ouvem uma língua durante a primeira infância. 

O que acontece é que as crianças que são submetidas a mais de um idioma vão, aos poucos, 
aprendendo a ligar e desligar o mecanismo mental de compreensão de cada língua, a partir dos sons diferentes 
que ouvem em casa. É baita musculação cerebral: ajuda a fortalecer áreas do cérebro que são mais relaxadas 
em quem não precisa estar sempre no controle desse mecanismo. Essas áreas fortalecidas estão ligadas às 
habilidades de raciocínio, cognição, tomada de decisões e controle emocional. 

O estudo da Universidade de Washington foi a coisa mais fofa do mundo: eram 16 participantes, todos 
bebês de 11 meses que ainda não falavam. Metade deles vinha de lares nos quais se falava inglês e espanhol, e 
a outra metade, de lares onde só se falava inglês. Os pesquisadores também tiveram o cuidado de escolher 
famílias de diferentes classes sociais para montar os grupos. Cada bebê ouviu uma gravação de diferentes sons 
por 18 minutos - alguns muito característicos da língua inglesa, espanhola e outros comuns às duas línguas. 
Enquanto isso, as atividades mentais das crianças foram observadas por magnetoencefalografia (MEG), uma 
técnica precisa de monitoramento cerebral que funciona mapeando os picos de atividade. Quando determinada 
parte do cérebro está em maior atividade que as outras, ela “brilha” no leitor da máquina, e fica fácil para os 
pesquisadores identificá-la. 

Ao analisar as partes do cérebro de cada bebê que acendiam durante o teste, os cientistas perceberam 
as diferenças entre os bebês bilíngues e os demais: eles apresentaram uma atividade mental igual à dos 
monolíngues quando os sons eram em inglês, mas quando os sons eram em espanhol, sua atividade era muito 
maior, o que significa que os bilíngues absorveram inglês na mesma velocidade dos monolíngues - e, de quebra, 
aprendendo o espanhol com a mesma rapidez. 

Então, anotem, mamães e papais: 11 meses parece ser a idade ideal para colocar seu bebê em contato 
com outras línguas. 
 

 BEBÊS bilíngues têm super cérebro, diz estudo. Helô D’Ângelo. Disponível em: http://super.abril.com.br/ciencia/bebes-bilingues-tem-super-cerebro-
diz-estudo (Atualizado em 05/04/2016; Acesso em: 03/05/2016). 

 
 
01. Considerando a leitura e interpretação do texto I, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) De acordo com o texto I, bebês que são submetidos a mais de um idioma desde o nascimento aprendem a 
falar mais cedo que outros bebês que convivem com apenas um idioma. 

(B) De acordo com o texto, tanto bebês bilíngues como bebês monolíngues aprendem a falar basicamente com 
a mesma idade. 

(C) Bebês bilíngues são mais inteligentes e, portanto, têm condições mentais de ligar e desligar o mecanismo 
de compreensão de cada língua a que são submetidos. 

(D) Os cientistas mapearam picos de atividade do cérebro de bebês, a partir de magnetoencefalografia, que 
destaca as partes do cérebro que estão em atividade. 

(E) Os cientistas perceberam que, ao ouvir os sons das línguas inglesa e espanhola, os bebês bilíngues 
tendiam a repeti-los, uma vez que eles reconheciam os sons a partir do que ouviam em casa. 

 
02. Ainda de acordo com o texto I, julgue as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas e assinale a opção 

CORRETA. 
 

I. O experimento promovido pela Universidade de Washington é mais um dos estudos que mostram que 
bebês têm grande capacidade de absorção de conhecimento já nos primeiros meses de vida; 

II. Bebês bilíngues têm áreas do cérebro responsáveis pelo raciocínio, a cognição, a tomada de decisões e o 
controle emocional mais fortalecidas, principalmente quando vêm de classes sociais mais altas; 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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III. Os bebês monolíngues se desenvolvem de forma mais lenta e têm dificuldades de raciocínio e 
compreensão, mas são capazes de aprender o idioma a que são submetidos desde o nascimento; 

IV. O exame com a magnetoencefalografia mostrou que o cérebro dos bebês bilíngues brilhava mais do que o 
dos bebês monolíngues apenas quando os sons eram em espanhol. 
 

(A) V; V; F; V.    (D)  V; F; V; V. 
(B) V; V; F; F.    (E)  V; F; F; V.  
(C) F; V; V; F. 

 
03. Acerca do trecho “Vários estudos já demonstraram a grande capacidade de absorção do conhecimento pelos 

pequenos logo nos primeiros meses de vida”, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Em “Vários estudos já demonstraram”, o verbo está na terceira pessoa do plural, porque concorda com o 
sujeito da oração “Vários estudos”, que é composto. 

(B) O verbo em “Vários estudos já demonstraram” está na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do 
modo indicativo. 

(C) O conector “logo” liga o sentido de “nos primeiros meses de vida” ao que é dito anteriormente. 
(D) Pode-se afirmar que esse trecho do texto é um período composto, porque tem mais de um verbo. 
(E) “a grande capacidade de absorção do conhecimento” completa o sentido do verbo principal do período, ao 

mesmo tempo em que abre a segunda oração. 
 
04. Acerca da análise linguística de trechos do texto I, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Em “O estudo da Universidade de Washington foi a coisa mais fofa do mundo”, o sujeito da oração “O 
estudo da Universidade de Washington” é composto. 

(B) Em “O estudo da Universidade de Washington foi a coisa mais fofa do mundo”, o predicado da oração é 
nominal. 

(C) Em “[...] um experimento promovido pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, comprovou 
uma crença bastante comum [...]”, “uma crença bastante comum” é formado por: artigo indefinido + nome + 
adjetivo + nome. 

(D) Em “[...] um experimento promovido pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, comprovou 
uma crença bastante comum [...]”, o verbo é transitivo indireto. 

(E) Em “[...] um experimento promovido pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, comprovou 
uma crença bastante comum [...]”, “uma crença bastante comum” é adjunto adverbial. 

 
 

Leia o texto II a seguir, para responder às questões de 05 a 09. 
 
 

RECORDO AINDA... E NADA MAIS ME IMPORTA 
(Para Dyonélio Machado) 
 
Recordo ainda... E nada mais me importa... 
Aqueles dias de uma luz tão mansa 
Que me deixavam, sempre, de lembrança,  
Algum brinquedo novo à minha porta...  
 
Mas veio um vento de Desesperança  
Soprando cinzas pela noite morta! 

E eu pendurei na galharia torta  
Todos os meus brinquedos de criança...  
 
Estrada fora após segui... Mas, ai,  
Embora idade e senso eu aparente,  
Não vos iluda o velho que aqui vai: 
 
Eu quero os meus brinquedos novamente! 
Sou um pobre menino... acreditai.. 
Que envelheceu, um dia, de repente!... 

 
 

QUINTANA, Mário. In A Rua dos Cataventos, 1940. Disponível em: http://www.avozdapoesia.com.br/obras_ler.php?obra_id=16570&poeta_id=302. 
(Acesso em: 01/05/2016). 

 
05. Sobre a leitura e interpretação do soneto de Mário Quintana, julgue as afirmativas a seguir e assinale a opção 

CORRETA. 
 

I. O eu-lírico se expressa em primeira pessoa, lembrando saudosamente do passado, “Aqueles dias de uma luz 
tão mansa”, quando era criança e recebia com frequência “Algum brinquedo novo à [...] porta”. 

II. A segunda estrofe do poema faz a transição entre o passado saudoso e o presente do locutor, que acredita 
ainda ser um menino, “Embora idade e senso [...] aparente”. 

III. Quando o eu-lírico afirma “Eu quero os meus brinquedos novamente”, entende-se que ele quer voltar ao 
passado e novamente ser menino, quando era feliz e ganhava brinquedos novos. 
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(A) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
(B) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
(C) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(D) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
(E) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

 
06. Ainda sobre o sentido apresentado no texto II, julgue as afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA. 
 

I. Quando o eu-lírico afirma que pendurou “na galharia torta” todos os seus brinquedos de criança, ele faz 
menção à fase em que normalmente as crianças abandonam os brinquedos e passam a fazer outras 
atividades; 

II. Entre o passado feliz e o presente nostálgico, o eu-lírico lamenta sua condição atual de não ser mais menino 
e nem velho, uma vez que não se sente nem uma coisa nem outra; 

III. De acordo com o eu-lírico, “o velho que aqui vai”, embora seja velho na aparência, na verdade, é ainda “um 
pobre menino”. 
 

(A) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
(B) As afirmativas II e III são falsas. 
(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 
(D) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(E) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

 
07. Sobre a utilização dos verbos no texto II, assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O verbo de “Recordo ainda...” está na primeira pessoa do singular do presente do modo indicativo. 
(B) O verbo de “Que me deixavam, sempre, de lembrança” está na terceira pessoa do plural do pretérito 

imperfeito do modo indicativo.  
(C) O verbo de “Mas veio um vento de desesperança” está terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do 

modo subjuntivo. 
(D) O verbo de “E eu pendurei na galharia torta” está na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do 

modo indicativo. 
(E) O verbo de “... o velho que aqui vai” está na terceira pessoa do singular do presente do modo indicativo.  

 
08. Quanto ao emprego dos pronomes, no texto II, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Os pronomes “eu” e “vos” encontrados no texto são classificados como pronomes pessoais retos. 
(B) Por ser um poema, o texto II apresenta apenas pronomes pessoais em primeira pessoa. 
(C) O pronome pessoal “meus” se refere nos dois versos em que aparece a brinquedos. 
(D) No verso 13, há a omissão de dois pronomes: um de primeira pessoa do singular e um de segunda pessoa 

do plural. 
(E) No Texto II, há exemplos de pronomes pessoais retos, de pronomes pessoais oblíquos átonos e de 

pronomes possessivos.   
 
09. A respeito da composição morfossintática da oração “Eu quero os meus brinquedos novamente!”, pode-se 

afirmar EXCETO que: 
 

(A) “Eu” é um pronome pessoal que exerce a função de sujeito da oração. 
(B) “Quero os meus brinquedos novamente!” é o predicado verbal da oração que é composto pelo núcleo do 

predicado, pelo objeto direto e pelo adjunto adverbial. 
(C) “os” e “meus” de “os meus brinquedos” são classificados, respectivamente, como pronome e artigo e ambos 

exercem a função de adjunto adnominal. 
(D) “novamente”, por ser advérbio, somente ocupa a posição de adjunto adverbial na oração. 
(E) “brinquedos” é o único substantivo encontrado na oração e ocupa a posição de núcleo do objeto direto. 

 
10. De acordo com a ortografia vigente da língua portuguesa, assinale a opção em que NÃO há erro de ortografia. 
 

(A) Saida, paranoico, antirrugas. 
(B) Tranquilo, heróico, super-homem. 
(C) Saúde, céu, para-quedas. 
(D) Ideia, herói, pré-vestibular. 
(E) Para, baiúca, mal-estar. 

 
 



Prefeitura Municipal de Luís Correia - Concurso Público – Edital 01/2016 – Cargo: Vigia 
 

5 | P á g i n a  
 

 
 
 
11. Uma caixa d’agua de forma cúbica de uma escola possui internamente 1,8 metros de aresta. O volume de água 

nela contida quando estiver com 
�

�
 da sua capacidade será 

 
(A) 4.326	�� 
(B) 3.278	�� 
(C) 5.103	�� 
(D) 2.832	�� 
(E) 6.879	�� 

 
 
12. Em um terreno em formato de um retangular, pretende-se construir um jardim em forma de um triângulo 

conforme demonstra a área hachurada do desenho abaixo. Sendo M um ponto qualquer do lado AD do retângulo 
ABCD, a área desse jardim será de 

 
(A) 72	�� 
(B) 36	�� 
(C) 24	�� 
(D) 56	�� 
(E) 12	�� 

 
 
13. Em uma escola, há alimentos suficientes para alimentar 96 estudantes por 30 dias. Se 24 estudantes forem 

embora, essa mesma quantidade de alimentos durará por:   
 

(A) 45 dias 
(B) 50 dias 
(C) 42 dias 
(D) 40 dias 
(E) 28 dias 

 
 
14. Em uma tabela apresentada por uma nutricionista consta que o feijão apresenta 22% de proteínas. Diante dessa 

informação, a quantidade de gramas de proteínas que contém em 0,8 Kg de feijão é 
 

(A) 112 gramas 
(B) 22 gramas 
(C) 224 gramas 
(D) 88 gramas 
(E) 176 gramas 

 
 
15. Se considerarmos �� � �� � 27 e �� � 13, então o valor da expressão �� � ��� será 
 

(A) 1 
(B) 0 
(C) 3 
(D) 2 
(E) 4 

 
 

MATEMÁTICA 
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16. Com relação à medida dos ângulos da figura abaixo, pode-se afirmar que 

 
(A) � � � � � 
(B) � � � � � 
(C) � � � � � 
(D) � � � � � 
(E) � � � � � 

 
 
17. Sabendo-se que do salário de um funcionário são descontados R$	110,00, que corresponde a 11% do valor bruto 

que o mesmo recebe, então o valor do salário bruto deste funcionário é: 
 

(A) #$	1.110.00 
(B) #$	1.100.00 
(C) #$	1.010.00 
(D) #$	1.000.00 
(E) #$	890,00 

 
 
18. Duas empresas de táxi cobram por seus serviços de corridas obedecendo aos seguintes critérios: a primeira 

empresa cobra um valor fixo de R$ 5,00 e mais R$ 0,70 por quilometro rodado, e a segunda empresa cobra um 
valor fixo de R$ 3,50 e mais R$ 0,90 por quilometro rodado. Para um certo número de quilômetros, os dois táxis 
cobram a mesma quantia (em reais), então esse número é  

 
(A) 5,0		$ 
(B) 6,5		$ 
(C) 7,5		$ 
(D) 8,0		$	 
(E) 9,0		$ 

 
 
19. Um arquiteto entregou à prefeitura uma maquete (que é a representação em escala reduzida de uma obra de 

arquitetura ou engenharia a ser executada), de um ginásio esportivo que foi feita na razão de 3 para 190. Se a 
maquete tem 27		�, de altura, então a altura do ginásio será 

 
(A) 17,1 
(B) 15 
(C) 18,5 
(D) 20 
(E) 16,3 

 
20. O valor de  na equação �� � � � 7�� � 9 � 0, para que as raízes sejam simétricas, é 
 

(A)  � 9 
(B)  � 7 
(C)  � �9 
(D)  � �7 
(E)  � 0 
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21. Ocorrendo ameaça de bomba, o vigia deve: 

 
(A) Não confiar, por tratar-se apenas de uma ameaça. 
(B) Ficar atento e, somente depois de algum tempo que tomar conhecimento da ameaça, informar às 

autoridades. 
(C) Se confirmada, desarmar a bomba com ajuda de terceiros. 
(D) Permitir que vizinhos auxiliem no desarmamento da bomba. 
(E) Ser discreto, buscando evacuar o local sem causar pânico. 

 
22. Sobre incêndio, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) Incêndio é o fogo fora do controle do homem, queimando aquilo que não deveria ser queimado. 
(B) Se o incêndio for provocado por sobrecarga na rede de energia elétrica, deve-se utilizar água para apagar o 

incêndio. 
(C) O fogo é muito útil para o desenvolvimento da humanidade, porém pode destruir, causando danos materiais 

irreparáveis. 
(D) O incêndio pode ter origem acidental, que é provocado pelo homem, por negligência, imprudência e 

imperícia. 
(E) Falhando a prevenção, a possibilidade de incêndio é aumentada. 

 
23. O vigia, no atendimento telefônico, deve observar o seguinte: 
 

(A) Tratar de assuntos da empresa que não é de sua competência, repassando assuntos de interesse 
reservado para terceiros. 

(B) Não dar atenção necessária para as ligações que atender, pois esta não é sua atribuição. 
(C) Informar a estranhos a rotina de trabalho da empresa. 
(D) Transmitir assuntos relativos à segurança patrimonial da empresa. 
(E) Ter cuidado com o equipamento utilizado. 

 
24. Leia atentamente as afirmações abaixo, depois assinale a opção CORRETA. 
 

I. O vigia deve preocupar-se somente com a área externa ao prédio, onde funciona a empresa; 
II. O vigia é responsável pela fiscalização de um local ou de uma área; 
III. O vigia sempre deve usar arma de fogo; 
IV. O vigia exerce uma função estática e sem necessidade de ação ostensiva fora da área delimitada da 

empresa sob sua guarda. 
 

Assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Todas as assertivas são falsas. 
(B) Apenas I é verdadeira. 
(C) Apenas II é verdadeira. 
(D) Apenas II e IV são verdadeiras. 
(E) Apenas III é verdadeira. 

 
25. Sobre visitas e acesso de pessoas à empresa, marque a opção INCORRETA. 
 

(A) O acesso de pessoas conhecidas é mais rápido que o acesso de pessoas estranhas à empresa. 
(B) O vigia deve exigir documento de identidade com fotografia e nome, especialmente de pessoas estranhas 

que terão acesso à empresa. 
(C) Funcionários da empresa não devem obedecer aos procedimentos de rotina da empresa relativamente à 

segurança, se estiverem munidos de identidade funcional. 
(D) O vigia deve anotar nome e número do documento de identidade das pessoas que visitarem a empresa. 
(E) O vigia pode reter o documento de identidade dos visitantes, fazendo a sua devolução ao término da visita. 

 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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26. Considera-se medida de prevenção relacionada à manutenção do sistema de segurança: 
 

(A) Fazer recarga dos extintores no prazo de validade determinado. 
(B) Fazer recarga dos extintores, apenas após o seu uso. 
(C) Fazer recarga dos extintores após três utilizações. 
(D) Fazer recarga dos extintores após quatro utilizações. 
(E) É desnecessário fazer recarga de extintores. 

 
27. Pedro Paulo, vigia de uma escola do município, após o fim de seu turno de trabalho, constata que o vigia 

substituto não compareceu para o serviço. Nessa situação, Pedro Paulo deve: 
 

(A) ausentar-se do seu posto de serviço, sem qualquer comunicação a administração da escola, pois seu turno 
de trabalho já foi concluído. 

(B) ausentar-se da escola e deixar um bilhete para o vigia substituto do vigia faltoso, informando da ocorrência. 
(C) ausentar-se da escola e retornar no final do turno seguinte ao seu, para passar o serviço para o vigia 

substituto do vigia faltoso. 
(D) convidar outro colega de trabalho para substituir o vigia faltoso, sem necessidade de comunicar à 

administração da escola. 
(E) comunicar o fato imediatamente à administração da escola, para que as medidas necessárias sejam 

adotadas. 
 

28. Sigilo profissional das informações relacionadas ao serviço é imprescindível em qualquer profissão. Nesse 
sentido, cabe ao vigia: 

 
(A) Manter sigilo sobre todos os assuntos, matérias e informações que lhes forem confiadas, não sendo de sua 

competência tecer críticas ou comentários sobre elas. 
(B) Os assuntos, matérias e informações que lhes são confiados no serviço podem ser transmitidos a seus 

familiares, pois estes são pessoas de sua estrita confiança. 
(C) Os assuntos, matérias e informações que lhes são confiados no serviço podem ser repassadas aos colegas 

de trabalho, especialmente aos que não tomaram conhecimento do teor das mesmas. 
(D) Os assuntos, matérias e informações que lhes são confiados no serviço podem ser repassadas a outras 

pessoas julgadas de confiança pelo vigia. 
(E) Não preocupar-se com o sigilo dos assuntos, matérias e informações que lhes são confiados no serviço, 

pois estas não têm qualquer relação com sua atividade de trabalho. 
 

29. Quanto à apresentação pessoal do vigia, é CORRETO: 
 

(A) O vigia deve apresentar-se para o serviço usando roupas por ele escolhidas e de seu agrado pessoal. 
(B) O vigia deve apresentar-se para o serviço usando roupas exóticas e que chamem atenção para que as 

pessoas possam identificá-lo de relance. 
(C) O vigia não deve preocupar-se com o tipo de roupa que usa em serviço, uma vez que ela não interfere no 

seu serviço. 
(D) O vigia pode o usar perfumes à sua escolha, sem atentar para a discrição. 
(E) O vigia deve usa uniforme limpo e bem passado e prezar pela sua boa apresentação. 

 
30. São atribuições próprias do vigia, EXCETO: 
 

(A) Realizar rondas internas em seu turno de trabalho. 
(B) Fiscalizar as entradas proibidas. 
(C) Guardar o prédio sob sua responsabilidade. 
(D) Limpar as áreas internas e externas do prédio. 
(E) Conhecer a rotina de trabalho da empresa. 

 
31. Considera-se lugar crítico para a segurança do local sob fiscalização de um vigia, EXCETO: 
 

(A) Avenida  
(B) Sala de monitoramento 
(C) Sala de arquivo documental 
(D) Central de alarme 
(E) Sala de processamento e controle de dados  
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32. O vigia deve ficar atento à necessidade de acionamento do sistema de alarme da empresa. Para tanto, é 

CORRETO afirmar: 
 

(A) É desnecessário que o vigia tenha conhecimento sobre o uso do sistema de alarme, pois, no momento do 
pânico, pode pedir orientação a terceiros. 

(B) Além de ter conhecimento sobre o funcionamento do sistema de alarme, o vigia é o responsável direto por 
sua instalação, o que inclusive facilita seu uso. 

(C) A senha para acionamento do sistema de alarme somente deve ser fornecida para o vigia no momento do 
pânico. 

(D) É indispensável que o vigia saiba manusear o sistema de alarme e acioná-lo sempre que preciso for. 
(E) Antes de acionar o sistema de alarme, o vigia deve chamar o chefe de segurança que esclarecerá sobre a 

maneira de proceder o acionamento. 
 

33. Analise as afirmativas abaixo sobre atendimento a pessoas idosas: 
 

I- A pessoa idosa não deve ser atendida prioritariamente, pois a ordem de atendimento a ser obedecida é a 
ordem de chegada; 

II- Para a pessoa idosa deve ser dispensada a mesma atenção dada aos demais usuários; 
III- A pessoa idosa tem atendimento prioritário, por força de lei. 

 
Agora marque a opção CORRETA. 
 
(A) Todas as assertivas estão erradas.   (D)  Apenas a assertiva I está correta. 
(B) Apenas As assertivas I e II estão corretas.  (E)  Apenas a assertiva III está correta. 
(C) Apenas As assertivas I e III estão corretas. 

 
34. Antonio Lauro, vigia de um prédio de uma Prefeitura, recebe determinação para realizar a faxina de duas salas 

de órgão municipal. Sobre essa determinação e o comportamento do vigia em relação a ela, é CORRETO 
afirmar: 

 
(A) O vigia Antonio Lauro pode realizar qualquer atividade que for determinada pelo seu chefe na repartição 

pública, atendendo o princípio da disciplina. 
(B) O vigia Antonio Lauro deve, sempre que possível, atender à determinação dessa natureza do seu chefe e 

alternar com as atribuições do seu cargo. 
(C) O vigia Antonio Lauro, somente pode cumprir a determinação recebida, se ela for dada por escrito. 
(D) O vigia Antonio Lauro deverá, com gentileza, esclarecer ao seu chefe que aquela atribuição não pode ser 

cumprida por ele, por não ser responsabilidade de seu cargo. 
(E) O vigia Antonio Lauro, cumprindo a determinação recebida, deverá receber aumento de salário, por 

desempenhar atribuição de outro cargo. 
 

35. É de responsabilidade do vigia, EXCETO: 
 

(A) Servir cafezinho na ausência da responsável por essa atribuição. 
(B) Vigiar a entrada e saída do prédio sob sua guarda. 
(C) Fiscalizar o material que entra e sai do prédio. 
(D) Realizar rondas internas no prédio. 
(E) Registrar em livro próprio as ocorrências verificadas no seu turno de trabalho. 

 
36. Analise as assertivas abaixo sobre o controle de entradas não permitidas. 
 

I. Não se deve fazer uso de barreiras físicas; 
II. As pessoas indicadas por diretores podem acessar todos os lugares da empresa sem necessidade de 

identificação; 
III. A vigilância e atenção devem ser redobradas, para coibir qualquer ação danosa na empresa. 
 
Assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Somente a assertiva I está correta.   (D)  Somente a assertiva III está correta. 
(B) Somente a assertiva II está correta.   (E)  As assertivas II e III estão corretas. 
(C) As assertivas I e II estão corretas. 
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37. Sobre o comportamento do vigia no seu local de trabalho, é CORRETO afirmar: 
 

(A) O vigia não necessita saber relatar, por escrito, as ocorrências de seu plantão, pois deve preocupar-se 
apenas em cuidar do patrimônio sob sua responsabilidade. 

(B) O vigia, em nenhuma hipótese, pode orientar pessoas que se dirijam ao seu local de trabalho solicitando 
informações. 

(C) O vigia não necessita relacionar-se com os demais funcionários da empresa que trabalha, pois eles não 
colaboram o serviço de vigilância da empresa. 

(D) Para o bom resultado do seu serviço, o vigia  deve comunicar-se muito pouco com os demais funcionários 
da empresa. 

(E) O vigia deve agir com discrição e atenção, mas sempre buscando interagir com os demais funcionários da 
empresa. 
 

38. São qualidades de um bom profissional na área de vigilância: 
 

(A) Ser emotivo, pois trata-se de um ser humano. 
(B) Ser brincalhão durante sua atividade laboral, para que não se estresse com os problemas do serviço. 
(C) Ser ríspido e breve, quando lhe for solicitado alguma informação. 
(D) Ser atento ao serviço, além de equilibrado e tranquilo. 
(E) Ser indiscreto. 

 
39. Estando em serviço, o vigia deve: 
 

(A) Conquistar a admiração dos colegas de trabalho, adotando comportamento de superioridade. 
(B) Preocupar-se com a intimidade e problemas dos colegas de trabalho, buscando solucioná-los. 
(C) Permanecer constantemente atento ao serviço, cumprindo as determinações e diretrizes da empresa. 
(D) Despreocupar-se de sua aparência, pois ela não influencia no resultado de seu trabalho. 
(E) Receber e tratar as pessoas de acordo com as suas vestimentas.  

  
40. No que tange ao controle da entrada e saída de materiais, analise as assertivas abaixo: 
 

I. O vigia deve conferir o material recebido e, se comestível, provar o alimento, além de identificar o entregador; 
II. Na entrada de materiais, o vigia deve conferir o material recebido, seu destinatário e a nota fiscal; 
III. Na saída de materiais, o vigia não precisa fazer qualquer registro, pois este é de inteira responsabilidade do 

setor da empresa responsável pela embalagem de materiais. 
 

De acordo com as assertivas acima, a opção CORRETA é: 
 

(A) Apenas a assertiva I é correta. 
(B) Apenas a assertiva III é correta. 
(C) Apenas as assertivas I e III são corretas. 
(D) Apenas a assertiva II é correta. 
(E) Apenas as assertivas II e III são corretas. 

 
41. Ocorrendo um acidente com vítima na área da empresa sob a guarda de um vigia, este deverá, incialmente: 
 

(A) Socorrer a vítima em seu veículo, levando-a para o pronto socorro mais próximo. 
(B) Socorrer a vítima em um veículo da empresa, levando-a para o pronto socorro mais próximo. 
(C) Socorrer a vítima, após informar à diretoria da empresa da ocorrência. 
(D) Ligar para o serviço de emergência, informando o ocorrido e proceder conforme orientações recebidas, até 

a chegada do socorro. 
(E) Apenas informar à diretoria da empresa o ocorrido. 

 
42. Decorrendo do acidente apenas leve ferimento, a medida a ser adotada é: 
 

(A) Imediatamente, cobrir com curativo. 
(B) Limpar o ferimento usando apenas algodão. 
(C) Limpar o ferimento usando álcool.  
(D) Limpar o ferimento usando bastante água. 
(E) Socorrer a vítima imediatamente para um hospital. 
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43. No caso de queimaduras, são providências a serem tomadas em ralação à vítima, EXCETO: 
 

(A) Debelar a fonte de calor e impedir o contato do corpo com o fogo ou superfície aquecida. 
(B) Passar pomada para pele no local afetado, para aliviar a dor. 
(C) Lavar o local afetado com água corrente em temperatura ambiente até que a área queimada seja resfriada. 
(D) Buscar auxílio de um profissional da saúde no posto de atendimento médico mais próximo. 
(E) Acionar o serviço do SAMU, do Corpo de Bombeiros ou mesmo emergência particular. 

 
44. Sendo uma pessoa vítima de um animal peçonhento, é CORRETO: 
 

(A) Fazer, imediatamente, a sucção do veneno. 
(B) Espremer o local da picada a cada um minuto até a chegada do socorro. 
(C) Cortar o local da ferida, para fazer limpeza. 
(D) Fazer torniquete, para impedir a circular do sangue infectado. 
(E) Levar a vítima imediatamente para o pronto-socorro ou acionar o SAMU. 

 
45. Evita-se acidente com animais peçonhentos adotando a seguinte medida: 
 

(A) Queimar terrenos baldios, pois a queimada mata muitos animais peçonhentos. 
(B) Acumular materiais inservíveis em depósitos. 
(C) As caixas de gorduras não precisam de limpeza, pois sempre são fechadas. 
(D) Tentar diferenciar cobras venenosas das não venenosas para não se aproximar das primeiras. 
(E) Fazer a limpeza de locais com vasta folhagem, usando botas, luvas e calças compridas. 

 
46. Presenciando a ocorrência de choque elétrico, é CORRETO: 
 

(A) Se o elemento condutor for um fio, afaste-o da pessoa utilizando uma barra de ferro ou de alumínio. 
(B) A vítima pode ser afastada da fonte condutora de energia com uso de uma barra de ferro ou de alumínio. 
(C) É desnecessário observar os sinais vitais da vítima, pois isso somente deve ser feito com a chegada do 

socorro médico. 
(D) Desligue o quadro de energia, fique atento aos sinais vitais da vítima, acione o serviço de socorro 

especializado. Se necessário, inicie os procedimentos de socorro. 
(E) Não há necessidade de desabotoar roupas. 

 
47. Considerando as regras de comportamento de um vigia durante o serviço, é INCORRETO: 
 

(A) Manifestar-se somente quando for necessário. 
(B) Quando solicitado, apresentar sua manifestação pessoal, especialmente nos assuntos relacionados a seu 

serviço. 
(C) Transmitir corretamente as informações que receber. 
(D) Não acatar manifestação de pessoas estranhas a seu serviço, no que se refere às missões funcionais de 

sua responsabilidade. 
(E) Atender a todas as pessoas sem a devida atenção, especialmente idosos e crianças. 

 
48. É CORRETO afirmar: 
 

(A) Somente os homens podem ser vigias. 
(B) O serviço de vigia somente é necessário no período noturno. 
(C) Pessoas de baixa estatura não podem ser vigia. 
(D) O vigia pode portar arma de fogo pessoal durante o serviço. 
(E) O vigia deve ser pontual na sua apresentação para o turno de serviço. 

 
49. É equipamento de segurança importante no prédio público: 
 

(A) Máquina fotográfica 
(B) Telefone celular 
(C) Sistema de monitoramento por câmeras 
(D) Uniforme de serviço 
(E) Cinto 
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50. São atitudes importantes e decisivas que facilitam a relação do vigia com os colegas de trabalho: 
 

(A) Deslealdade com os funcionários e usuários do seu local de trabalho. 
(B) Individualidade, buscando sempre resolver sozinho as demandas de seu serviço. 
(C) Ironia, principalmente quando no atendimento de usuários do serviço. 
(D) Responsabilidade e respeito nas relações com funcionários e usuários. 
(E) Impontualidade, na substituição do colega de serviço. 

 


