
               INSTITUTO MACHADO DE ASSIS – IMA / CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO-MA 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                    

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 9438-4081 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

CARGO: 
 
 

VIGIA 

TURNO: MANHÃ 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com cinco alternativas (A, B, C, D e E) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 4 horas, com inicio às 8h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_____________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Vigia 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 
TEXTO I 

 

 

 

 

BOLSA FAMÍLIA É OBRA EM ANDAMENTO 

 

Não é à toa que o Bolsa Família frequenta textos de 

especialistas dentro e fora do país. O destaque do programa 

começa pelo tamanho. Ao completar dez anos, o BF atende 13,8 

milhões de famílias ou, direta e indiretamente, 50 milhões de 

pessoas, 25% da população, ao custo, este ano, de R$ 24 

bilhões ou 0,5% do PIB. 

Se é muito ou pouco, depende da postura mais crítica ou 

menos do analista. 

Neste aniversário do programa, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), ligado à Secretaria de Assuntos 

Estratégicos, cujo ministro, Marcelo Neri, também preside o 

instituto, estimou que o BF reduziu em 28% a pobreza extrema, 

apenas no ano passado. 

Na década, 22 milhões foram resgatados da miséria. 

No aspecto macroeconômico, o programa, ao injetar 

dinheiro no consumo, faz a economia crescer, argumenta-se em 

Brasília. 

Sem dúvida, embora o relevante seja saber se não 

haveria destino mais importante para alguma parcela deste 

dinheiro. 

Criado em 2003, no início do primeiro governo Lula, pela 

fusão de algumas linhas de assistência a famílias pobres 

herdadas de FHC — subsídio a gás de cozinha, bolsa escola etc. 

—, o BF se destina a combater a pobreza por meio da 

transferência direta de renda. 

O instrumento é mesmo indicado para o enfrentamento da 

miséria absoluta. 

Uma das maiores críticas ao programa se refere ao seu 

gigantismo, em algum momento provavelmente estimulado pelos 

dividendos político-eleitorais de qualquer ação assistencialista, 

principalmente em regiões mais pobres, Norte-Nordeste. 

Não se coloca em dúvida a necessidade de iniciativas de 

transferência de renda em países de grande desigualdade social 

como o Brasil. 

Mas um programa que abrange de alguma maneira 50 

milhões de pessoas é, no mínimo, de difícil supervisão. Por isso, 

volta e meia surgem casos escabrosos de desvios. Por exemplo, 

a descoberta de que 2.168 políticos eleitos em 2012, vereadores 

na maioria, eram beneficiários do BF. 

Há também dúvidas sobre a efetividade do 

acompanhamento da frequência escolar dos filhos de milhões de 

inscritos no programa, uma contrapartida essencial, pois terá de 

ser pela educação que a correia de transmissão da pobreza 

entre as gerações será rompida. 

 

 

 

 

 

Neste aspecto, preocupa que, como revelado em 

série de reportagens do Globo, já exista uma segunda 

geração de dependentes dos repasses assistenciais. 

Outro dado de alerta: 45% das famílias cadastradas em 

2003 continuam no BF. 

O tema remete às chamadas ―portas de saída‖ do 

programa: educação, treinamento, para que as pessoas 

possam ascender socialmente pelo esforço e qualificação 

próprios. 

Mesmo o governo considera que o BF atingiu um 

limite. Ganha ainda mais importância, portanto, preparar o 

bolsista para entrar no mercado de trabalho ou se tornar 

um empreendedor. 

A tentação, de fundo político, de perpetuar a 

destinação deste 0,5% do PIB ao assistencialismo será 

um erro, num país com outras sérias carências. 

 

Extraído: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-

setti/politica-cia/dez-anos-do-bolsa-familia-diminuicao-drastica-

da-miseria-absoluta-e-preocupacoes-com-a-eternizacao-da-

dependencia-e-com-a-porta-de-saida-do-programa/ 

 

 

 

 

A questão central argumentada pelo autor do texto é:  

 

A) O Bolsa família é um programa que resolveu o 

problema da miséria da população brasileira. 

B) O Bolsa família possui pouca importância, tendo em 

vista que que a maioria da população brasileira 

ainda vide na miséria. 

C) O Bolsa família é um programa gigante e atende 

milhões de brasileiros. Entretanto, possui sérias 

falhas, como por exemplo, a destinação do dinheiro 

para pessoas que não possuem baixa renda como 

os vereadores. Além disso, trata-se de política 

assistencialista que possui objetivos eleitoreiros, o 

que é um erro para um país que já possui outros 

graves problemas. 

D) Não houve nenhum interesse político na implantação 

do Bolsa Família. 

E) O bolsa família não existe mais hodiernamente, e foi 

incorporado pelo programa ―Cresce Brasil‖. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/dez-anos-do-bolsa-familia-diminuicao-drastica-da-miseria-absoluta-e-preocupacoes-com-a-eternizacao-da-dependencia-e-com-a-porta-de-saida-do-programa/
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/dez-anos-do-bolsa-familia-diminuicao-drastica-da-miseria-absoluta-e-preocupacoes-com-a-eternizacao-da-dependencia-e-com-a-porta-de-saida-do-programa/
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/dez-anos-do-bolsa-familia-diminuicao-drastica-da-miseria-absoluta-e-preocupacoes-com-a-eternizacao-da-dependencia-e-com-a-porta-de-saida-do-programa/
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/dez-anos-do-bolsa-familia-diminuicao-drastica-da-miseria-absoluta-e-preocupacoes-com-a-eternizacao-da-dependencia-e-com-a-porta-de-saida-do-programa/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Vigia 

 

 

 

Segundo o autor do texto: 
 

A) O bolsa família é totalmente ineficaz, tendo em vista que a 

população que começou a receber o programa em 2003 

ainda continua no Bolsa Família. 

B) O bolsa família deve também ser estendido às pessoas 

que tem alta renda. 

C) O programa, mesmo injetando dinheiro no consumo, não 

faz a economia crescer. 

D) Não há nenhuma relação entre a diminuição da pobreza 

no Brasil e o programa Bolsa Família. 

E) É necessária a iniciativa de transferência de renda em 

países de grande desigualdade social como o Brasil. 
 

 

 

 

Assinale a alternativa CORRETA de acordo com o texto 

acima. 
 

A) O autor concorda expressamente que o Bolsa Família é a 

melhor forma possível de erradicar a pobreza no Brasil e 

que o programa não possui falhas. 

B) Quase todas as pessoas que começaram a receber o 

programa em 2003 melhoraram de vida, e não precisam 

mais do dinheiro dado pelo governo. 

C) O Bolsa Família deve ser extinto segundo o autor do 

texto. 

D) O Bolsa Família foi criado em 2003, no início do primeiro 

governo Lula. 

E) O Bolsa Família foi criado em 1997 no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. 
 

 

 

 

Considere o seguinte trecho do texto : "Mesmo o governo 

considera que o BF atingiu um limite. Ganha ainda mais 

importância, portanto, preparar o bolsista para entrar no 

mercado de trabalho ou se tornar um empreendedor." A 

palavra em destaque dá a ideia de: 
 

A) Conclusão 

B) Proporcionalidade  

C) Finalidade 

D) Causa 

E) Consequência 
 

 

 

 

Considere o seguinte trecho: "No aspecto macroeconômico, o 

programa, ao injetar dinheiro no consumo, faz a economia 

crescer, argumenta-se em Brasília." A palavra em destaque 

pertence à classe gramatical: 
 

A) Advérbio 

B) Adjetivo 

C) Pronome 

D) Conjunção 

E) Substantivo 

 

 

 

 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

acentuadas corretamente. 

 

A) você, cafe, jacarés 

B) paletó, jilo, retrós 

C) ninguém, também, parabéns 

D) garagem, item, hífens 

E) saude, hômem, carne 

 

 

 

 

Indique a alternativa em que todas as palavras estejam 

acentuadas de forma CORRETA segundo as regras da 

norma culta da língua portuguesa. 

 

A) herói, corrói, trofeu 

B) táxi, beribéri, lápis 

C) vírus, bonus, álbum 

D) elétron, elétrons, próton 

E) virús, fogaréu, mápa 

 

 

 

 

Marque a alternativa em que a palavra destacada 

funciona como adjetivo. 

 

A) Jairo é um pessoa muito inteligente. 

B) Carlos ama um sorvete de limão. 

C) Ele cantou durante o filme. 

D) Maria é uma mulher muito bonita. 

E) Carlos não te ligou ontem. 

 

 

 

 

Assinale a alternativa em que todos os verbos listados 

estão na forma nominal gerúndio. 

 

A) amar, viver, partir 

B) demitido, cantado, humilhado 

C) cantando, vivendo,acontecendo 

D) enganar, servindo, dançando 

E) e)maltratar, iludido, protegido. 

 

 

 

 

Assinale a alternativa em que o verbo destacado está 

empregado no Presente do Indicativo. 

 

A) Eles cantarão na festa de amanhã. 

B) Miguel vivia muito cansado. 

C) O colégio foi assaltado pelos bandidos. 

D) O menino pequeno sofreu um grave acidente. 

E) Manoel vive muito cansado 
 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Vigia 

 
 

 

 

 

 

De acordo com os aspectos geográficos do município de 

São Benedito do Rio Preto, marque a alternativa que 

aponta corretamente a mesorregião e a microrregião em 

que o município faz parte, respectivamente:  

 

A) Chapadinha e Vale do Monte  

B) Leste Maranhense e Bocaina  

C) Sudeste Maranhense e Potiguaçu  

D) Leste Maranhense e Chapadinha  

E) Nordeste Maranhense e Vale Maranhense 
 

 

 

 

Assinale a opção que indica corretamente o clima 

predominante no município de São Benedito do Rio Preto:  

 

A) Semiárido  

B) Subtropical 

C) Equatorial  

D) Tropical  

E) Equatorial 
 

 

 

 

Não há só uma hipótese para a origem do nome do Estado 

do Maranhão. A teoria mais aceita é que Maranhão era o 

nome dado ao Rio Amazonas pelos nativos da região antes 

dos navegantes europeus chegarem ou que tenha algum 

relação com o Rio Marañon no Peru. Mas há outros 

possíveis significados como: grande mentira ou mexerico. 

Outra hipótese seria pelo fato do Estado conter um 

emaranhado de rios. Também pode significa mar grande 

ou mar que corre. Em 1534, D. João III divide a Colônia 

Portuguesa no Brasil em Capitanias Hereditárias, sendo o 

Maranhão parte de 4 delas (Maranhão 1ª parte, Maranhão 2ª 

parte, Ceará e Rio Grande), para melhor ocupar e proteger 

o território colonial. Porém, a ocupação no Maranhão 

aconteceu a partir da invasão francesa à Ilha de Upaon-Açu 

(Ilha de São Luís) em 1612, liderada por Daniel de La 

Touche, Senhor de La Ravardière, que tentava fundar 

colônias no Brasil. Os franceses chegaram a fundar um 

núcleo de povoamento chamado França Equinocial e um 

forte chamado de "Fort Saint Louis". Esse foi o início da 

cidade de São Luís.Entretanto, os portugueses expulsaram 

os franceses em 1615 na batalha de Guaxenduba, sob o 

comando de Jerônimo de Albuquerque Maranhão, e 

passam a ter controle das terras maranhenses. Nesse 

episódio, foi importante a participação dos povos 

índigenas que somaram forças a ambos os lados e 

estendendo o tamanho da batalha. (Disponível em: 

http://www.achetudoeregiao.com.br/ma/historia.htm)  

Sobre o processo de Colonização do município de São Benedito 

do Rio Preto, marque a opção que contém o nome das primeiras 

famílias que habitaram o município. 

 

 

A) Famílias de José Rodrigues de Mesquita e de Rufino 
Alves da Silva  

B) Manoel Alvino de Mesquita e de Juventino Magalhães  
C) Bernardo da Cunha Mesquita e de José Rodrigues de 

Mesquita  
D) José Carlos de Mesquita e de Izabel Alves de Morais  
E) Mário Fernandes da Silva e Manoel Alvino de Mesquita. 

 
 

 

 
Quais as principais atividades econômicas 
desenvolvidas pelas primeiras famílias que colonizaram o 
município de São Benedito do Rio Preto:  

 
A) Milho, feijão, cana-de-açucar e arroz  
B) Algodão, milho, feijão e soja 
C) Milho, Soja, mandioca e algodão 
D) Cana-de-açucar, mandioca, arroz e algodão 
E) Arroz, soja, algodão e mandioca  

 
 
 

 
As primeiras familias que colonizaram o Município de 
São Benedito do Rio Preto fundaram a Vila de São 
Benedito que fazia parte na época do município de 
Vargem Grande, até que em 1949, no mandato do 
governador Sebastião Archer da Silva, através da lei 
156 de 21 de outubro de 1948, cria o município do 
Curuzu, com o primeiro prefeito nomeado: Domingos 
Rodrigues Mesquita, e em seguida o primeiro prefeito 
eleito: Raimundo Erre Rodrigues.O nome Curuzú 
origina-se do nome de uma localidade no Paraguai 
onde o Brasil venceu uma batalha durante a Guerra do 
Paraguai e depois no local o exército construiu o Forte 
de Curuzú. As pessoas responsáveis pelas reformas 
dos nomes dos municípios na época da fundação 
utilizaram este nome em homenagem à vitória brasileira 
na chamada de Batalha do Curuzú.O nome atual do 
município se originou:  

 
A) Por ter sido o antigo nome da vila e em homenagem 

ao santo padroeiro da cidade. Rio Preto foi usado por 
representar o rio que corta a cidade, por ser um dos 
principais motivos do povoamento da cidade e por que 
na época já existia um município brasileiro com o 
mesmo nome do santo.  

B) Por ter sido o nome da primeira família que colonizou 
o município. Rio Preto foi utilizado para demonstrar a 
poluição causada no rio que corta a cidade.  

C) Por ter sido o antigo nome da vila e em homenagem 
ao santo padroeiro da cidade. Rio Preto foi utilizado 
para demonstrar a cor da água que possui o rio nos 
primeiros seis meses do ano.  

D) Por ter sido o nome da primeira família que colonizou 
o município.Rio Preto foi usado por representar o rio 
que corta a cidade, por ser um dos principais motivos 
do povoamento da cidade e por que na época já 
existia um município brasileiro com o mesmo nome do 
santo.  

E) Devido ao Santo Padroeiro da cidade exclusivamente, 
chamado de santo das causas impossíveis. 

 

QUESTÃO 11 

História do Município                                            QUESTÕES DE 11 A 15 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Vigia 

 
 

 

 

 

Qual o resultado da expressão matemática a seguir: 

(2x2) + (5x4) 
 

A) 20 

B) 5 

C) 14 

D) 24 

E) 32 
 

 

 
 

Considere nas alternativas a seguir: kg(Quilograma) 

g(grama), m(metro), t(tonelada), cm (centímetro), km 

(Quilômetro) 

Sobre os sistemas de pesos e medidas, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

A) 1t = 2000kg 

B) 1t = 10000kg 

C) 1m = 1000cm 

D) 1 km = 100m 

E) 1 kg = 1000g 
 

 

 
 

Número primo é aquele número que só é divisível por dois 

números: Por 1 (um) e por ele mesmo. Assinale a 

alternativa que indica o único numero par que é 

considerado primo. 
 

A) 5 

B) 2 

C) 8 

D) 4 

E) 20 
 

 

 
 

Considere a seguinte operação matemática: 5+3+(3x8)-10. 

O resultado correto da expressão matemática é: 
 

A) 20 

B) 15 

C) 8 

D) 22 

E) 40 
 

 

 
 

Nas alternativas a seguir serão listados alguns números. 

Assinale a alternativa em que todos os números são 

ímpares. 
 

A) 220, 311, 215 

B) 468, 323, 894 

C) 983, 327, 439 

D) 110, 789, 24 

E) 3,7,200 

 
A)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

RASCUNHO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Vigia 

F)  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos 

de medidas que são adotadas visando, EXCETO: 

 

A) otimizar o fluxo de pessoas em suas funções 

B) minimizar os acidentes de trabalho 

C) minimizar doenças ocupacionais 

D) proteger a integridade do trabalhador 

E) proteger a capacidade de trabalho do trabalhador 

 

 

 
 

 

São características necessárias para qualidade no atendimento 

ao público: 

 

A) comunicabilidade 

B) presteza 

C) discrição 

D) apresentação  

E) fraternidade 

 

 

 
 

 

Não é uma atitude correta relativa ao atendimento ao público. 

 

A) Não se distrair durante o atendimento. 

B)  Concentrar toda a atenção no que a pessoa está 

dizendo.  

C) Não ficar pensando em sua resposta na hora em que o 

interlocutor estiver falando.  

D) Interromper o interlocutor – quando duas pessoas falam 

ao mesmo tempo  

E) Tomar nota das informações essenciais.  
 

 

 

 

São atribuições do cargo de vigia no exercício de suas funções 

EXCETO: 

 

A) Abrir portão, salas e demais dependências da instituição. 

B) Comunicar a autoridade ou setor competente sempre que 

houver alguma. irregularidade. 

C) Fazer revista diariamente ou aleatória na saída dos 

funcionários em todas as dependências da instituição. 

D) Informar a gerência ou diretoria somente os casos de 

incêndio e roubo. 

E) Anotar a entrada e saída de funcionários, encarregados, 

gerência e diretoria. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

São normas e procedimentos de segurança e saúde do 

trabalho do vigia, EXCETO: 
 

A) Fazer uso durante o expediente de qualquer material 

de leitura mesmo que não seja de interesse da 

empresa. 

B) Não fazer uso de cigarro ou bebida alcoólica durante 

o serviço. 

C) No caso de falta ou atraso, comunicar-se de 

imediato com o responsável pelo setor. 

D) Não permitir a entrada de qualquer pessoa, mesmo 

funcionário com sintoma de embriaguez 

E) Não deixar o posto antes da chegada do substituto. 

 
 
 
 

Sobre a entrada de pessoas na Instituição analise os itens 

a seguir. 
 

I-O vigia deve encaminhar o visitante para recepção. 

II- Tratar as pessoas com igualdade. 

III- Quando tratar-se de alguém a procura de funcionário 

da instituição permitir a entrada. 
 

Marque a alternativa correta 
 

A) apenas os itens I e II estão corretos 

B) apenas o item I está correto 

C) apenas os itens II e III estão corretos 

D) apenas o item II está correto 

E) apenas os itens I e III estão corretos 

 
 
 
 

São características necessárias ao funcionário para 

manter a segurança do patrimônio na Instituição, 

EXCETO: 
 

A) Responsabilidade 

B) Iniciativa 

C) Omissão 

D) Lealdade 

E) Eficácia 

 
 
 
 

Com relação ás obrigações do vigia é correto, EXCETO: 

O vigia durante a realização de suas atribuições deve: 
 

A) Recepcionar as pessoas 

B) Prestar informações 

C) Impedir ações criminosas 

D) Acompanhar os visitantes quando necessário 

E) Orientar as pessoas 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA    QUESTÕES DE 21 A 40                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 
QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Vigia 

 

 

 

Durante seu horário de trabalho o vigia deve: 

 

A) Assistir televisão para manter-se informado. 

B) Fazer rondas para verificar se há alguma anormalidade. 

C) Estar atento ao ouvir notícias através de um rádio. 

D) Usar uniforme exigido pela empresa apenas quando 

houver o fluxo de pessoas na instituição. 

E) Verificar se as luzes dos departamentos que estão 

fechados permanecem ligadas, caso esteja, mantê-las 

ligadas. 
 

 

 

 

O vigia na realização de suas atividades pode ter contato com 

materiais que exigiam uma maior segurança. Para tanto devem 

ter noções de segurança no trabalho. 

 

Dos produtos apresentados qual deles é considerado 

corrosivo? 

 

A) Gasolina 

B) Água oxigenada 

C) Solda Cáustica 

D) Césio 137 

E) Solventes 
 

 

 

 

São medidas de Segurança nas operações de  manuseios de 

produtos químico, EXCETO: 

 

A) Conhecimento, treinamento e habilidade 

B) Lavar cuidadosamente as mãos após utilização de 

produtos químicos 

C) Lavar os equipamentos contaminados em águas de rios, 

lagos e nascente 

D) Evitar o manuseio por pessoas não habilitadas 

E) Usar o produto recomendado na dose certa 
 

 

 

 

Analise os itens a cerca das Normas para Prevenção contra 

incêndio. 

 

I- A instituição deve ter saídas suficientes para rápida retirada 

do pessoal em serviço. 

II- Manter os equipamentos de combate a incêndio em local 

visível. 

III- Realizar manutenção preventiva nas instalações elétricas e 

nas máquinas mensalmente.  

Marque a alternativa correta. 

 

A) apenas os itens I e II estão corretos 

B) apenas o item III está correto 

C) os itens I, II, III estão corretos 

D) apenas os itens II, e III estão corretos 

E) apenas o item III está correto 

 
 

 

Sobre a apresentação do vigia em seu local de trabalho é 

correto. 
 

O vigia deve se apresentar: 
 

A) Uniformizado 
B) Perfumado 
C) Utilizando celular 
D) Com roupas limpas e atraentes 
E) Com indiscrição 

 

 
 
 

A cerca do sigilo profissional que envolve as atividades do 

vigia é CORRETO: 

 

A) O vigia deve manter sigilo sobre todas as 

informações que lhe foram confiadas. 

B) As informações que lhe forem confiadas podem ser 

repassadas aos colegas de trabalho. 

C) Para a família não há qualquer problema conversar 

sobre os assuntos sigilosos. 

D) No fato de pergunta por um desconhecido sobre um 

fato sigiloso o vigia pode explicar após a avaliação. 

E) Fora do horário de trabalho, o vigia não precisa se 

preocupar com assuntos sigilosos do trabalho. 

 
 

 
 

Acerca de incêndio analise as alternativas: 

 

I-O incêndio pode ter origem acidental, que é aquela 

provocada pelo homem, por negligência, imprudência ou 

imperícia. 

II-Incêndio é o fogo que foge do controle do homem, 

queimando aquilo que não deveria ser queimado. 

III-Durante um incêndio ocasionado pela sobrecarga na 

instalação elétrica, deve-se apagar o fogo jogando muita 

água. 

 

Marque a alternativa correta. 
 
A) apenas I e II são corretas 
B) apenas a III é correta 
C) apenas II e III são corretas 
D) apenas I e III são corretas 
E) I, II, III são corretas 

 
 

 

São atribuições da função de vigia, EXCETO: 

 

A) Zelar pela segurança do patrimônio. 

B) Relatar os fatos ocorridos, durante o período de 

vigilância, à chefia imediata.  

C) Vigiar e zelar apenas pelos bens móveis. 

D) Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, 

veículos e materiais 

E) Vistoriar rotineiramente a parte externa da instituição 

 

QUESTÃO 29 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 

Cargo: Vigia 

 

 

 

Ao vigia compete, EXCETO: 

 

A) Inspecionar,  vistoriar o prédio 

B) Evitar entrada de pessoas estranhas no prédio 

C) Cumprir o horário estabelecido 

D) Tratar com urbanidade as pessoas 

E) Executar as atividades de higienização e limpeza 

 

 

 

 

Sobre o modo de usar o extintor de incêndio é correto afirmar, 

EXCETO: 

 

A) Deve-se levar o extintor ao local do fogo. 

B) Colocar-se à distância segura. 

C) Retirar o pino de segurança do extintor. 

D) Empunhar a mangueira e dirigir o jato não à base do fogo 

mas sim a parte superior. 

E) Observar sempre a direção do vento. 

 
 

 

 

 

O símbolo                                indica:  

 

 

 

 

 

A) Produto inflamável 

B) Produto radioativo 

C) Produto oxidante 

D) Produto corrosivo 

E) Produto atômico 
 

 

 

 

O símbolo abaixo indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Produto inflamável 

B) Produto radioativo 

C) Produto oxidante 

D) Produto corrosivo 

E) Produto atômico 
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