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PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Leia o texto a seguir e responda as questões de n° 1 a 8.
Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil
(menos de 1% da população), de 305 etnias, com línguas e
costumes diferentes, o que faz do Brasil o país com a maior
diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No
entanto, os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios.
Em 2014, duas propostas que visam alterar o direito do uso
da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso.
Uma delas é a PEC 215. De autoria do ex-deputado Almir
Sá, a proposta quer transferir para o Congresso Nacional a
função de demarcação das terras, competência que hoje é da
União, revisar as terras já demarcadas e ainda propõe uma
mudança nos critérios e procedimentos para a demarcação, que
passariam a ser regulamentadas por lei, e não por decreto como
funciona atualmente.
Os órgãos responsáveis pelas demarcações são a Funai
(Fundação Nacional do Índio), que faz os estudos e delimita as
áreas; o Ministério da Justiça, que faz a declaração da terra; e a
Presidência da República, que a homologa. Atualmente, segundo
a Funai, existem 645 áreas indígenas em diferentes fases da
demarcação.
Todo esse processo deveria ter sido concluído até 1993,
uma vez que o artigo 67 da Constituição de 1988 dava cinco
anos para a União finalizar a demarcação das terras indígenas.
O PLP 227, de autoria do deputado Homero Pereira (PSDMT), quer regulamentar o artigo da Constituição que define
áreas de interesse público à União. De acordo com a
proposta, terras que se configurarem como assentamentos de
reforma agrária, exploração de jazidas e minerais, construção de
rodovias e ferrovias, campos de treinamento militar, ocupações
de terras privadas até 5 de outubro de 1988, entre outros, não
serão liberadas para demarcação indígena.
Em ambas as propostas, as opiniões se dividem. Alguns
parlamentares defendem que o Congresso participe da
demarcação por se tratar de terras públicas. Deputados ligados
ao agronegócio (a chamada “bancada ruralista”) avaliam que a
forma como o processo ocorre hoje ameaça a produção
agropecuária e prejudica o pequeno produtor.
Para os indígenas, as duas propostas atendem a interesses
econômicos (ameaçando suas riquezas ambientais e minerais) e,
se aprovadas, vão dificultar a demarcação da terra, essencial
para que eles preservem seus costumes, tradições e
sustentabilidade.

A maioria dos índios brasileiros (57,7%) vive em 505
terras indígenas reconhecidas pelo governo (Censo 2010).
Essas áreas equivalem a 12,5% do território nacional, sendo
que maior parte fica na região Norte -- a mais populosa em
indígenas (342 mil). Já no Sudeste, 84% dos 99,1 mil índios
estão fora das terras originárias, seguido do Nordeste (54%).
Mesmo com a posse inalienável de suas terras garantida
por lei, são constantes os conflitos envolvendo fazendeiros e
empresários em terras com recursos naturais e minérios,
principalmente nas áreas rurais -- onde vive a maioria da
população indígena (63,8%)— da região Norte e dos Estados
do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Um dos casos mais conhecidos é o da Raposa Serra do
Sol, em Roraima, terra onde vivem 19 mil índios e é alvo de
disputa com fazendeiros e garimpeiros. Nessa região está
localizada a terra indígena mais populosa no país: a
Yanomami, com 25,7 mil habitantes (5% do total)
distribuídos entre o Amazonas e Roraima. Já a etnia Ticuna
(AM) é a mais numerosa, com 46 mil índios, sendo 39,3 mil
na terra indígena.
Em meio a esse impasse, os conflitos seguem
ocorrendo, em alguns casos, de forma violenta. Em maio de
2013, a invasão de fazendas em Sidrolândia (MS) por
indígenas culminou na morte de um índio terena. A Força
Nacional chegou a ser convocada para garantir a segurança
local. Os terena reivindicam uma área cujo processo
demarcatório se arrasta há 13 anos. Já os fazendeiros não
querem perder suas terras. O governo negocia como os
produtores a compra dos terrenos.
Em dezembro do ano passado, produtores rurais do
Mato Grosso do Sul organizaram o “Leilão da Resistência”,
para arrecadar recursos para impedir a invasão de terras
por indígenas. O leilão foi impedido pela Justiça, que temia
a formação de milícias. Em 2014, causou polêmica um
vídeo em que o deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS),
presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária,
defende que os agricultores deveriam se armar para evitar
invasões indígenas.
Com as duas propostas em andamento no Congresso,
o tema do uso da terra promete dividir novamente
representantes do agronegócio, ambientalistas e indígenas,
colocando em lados opostos a exploração econômica, a
preservação do meio ambiente e a preservação da cultura
dos povos tradicionais.
(Andréia Martins - Jornalista)

Cargo: Vigia
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TEXTO I
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, são objetivos da PEC 215:

Segundo as informações prestadas pelo texto, a região do
Brasil que apresenta o maior número de indígenas é:

I. Propõe uma mudança nos critérios e procedimentos para a
demarcação, que passariam a ser regulamentadas por lei, e não

A)

Sudeste

por decreto como funciona atualmente.

B)

Nordeste.

II. Revisar as terras já demarcadas.

C)

Norte.

III. Transferir para o Congresso Nacional a função de

D)

Centro-Oeste.

demarcação das terras, competência que hoje é da União.

QUESTÃO 06

Está correto o que se afirma em:
III

B)

I, II e III

C)

II e III

D)

I e II

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da análise do
texto.
A)
B)

QUESTÃO 02

A palavra “frágeis”, que se encontra na quarta linha do texto, é
classificada como:
A)

Monossílaba.

B)

Oxítona.

C)

Paroxítona.

D)

Proparoxítona.
QUESTÃO 03

C)
D)

A maioria dos índios brasileiros vive em terras
indígenas desconhecidas pelo governo.
Hodiernamente, a população indígena no Brasil soma
896,9 mil (menos de 1% da população), de 305 etnias,
com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o
país com a maior diversidade cultural do mundo.
A posse inalienável das terras dos indígenas é
garantida por lei.
O “Leilão da Resistência”, organizado por produtores
rurais do Mato Grosso do Sul, tinha como objetivo
arrecadar recursos para impedir a invasão de terras
por indígenas.
QUESTÃO 07

Analise o trecho a seguir.

Segundo o texto, hodiernamente os órgãos responsáveis pelas
demarcações de terras dos povos indígenas são, EXCETO:

“O governo negocia como os produtores a compra dos
terrenos. ”

A)

Congresso Nacional.

B)

Presidência da República.

Assinale a alternativa que apresenta o tempo e o modo do
verbo destacado acima.

C)

Ministério da Justiça.

A)

Pretérito Imperfeito do Indicativo.

D)

Funai.

B)

Presente do Indicativo.

C)

Pretérito Perfeito do Indicativo.

D)

Presente do Subjuntivo.

QUESTÃO 04

Observe o seguinte trecho retirado do texto:
QUESTÃO 08

“Todo esse processo deveria ter sido concluído até 1993, uma
vez que o artigo 67 da Constituição de 1988 dava cinco anos
para a União finalizar a demarcação das terras indígenas.”
O verbo destacado acima se encontra em que forma nominal?
A)

Impessoal.

B)

Particípio.

C)

Infinitivo.

D)

Gerúndio.

Na palavra “línguas”, retirada da segunda linha do texto,
ocorre o seguinte encontro vocálico:
A)

Silepse.

B)

Tritongo.

C)

Ditongo.

D)

Hiato.

Cargo: Vigia
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A)
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que apresenta uma palavra Oxítona.

Marque a alternativa em que a Concordância Verbal foi feita
de forma ERRADA.

A)

Toalha.

B)

Janela.

A)

Haviam dois meses, nós estávamos à sua procura.

C)

Ônix.

B)

Cem reais é muito por esse produto.

D)

Capuz.

C)

Choveram pedras.

D)

O vestibular são as esperanças dos estudantes.

QUESTÃO 10
QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um sinônimo para a
palavra “Recrudescimento”.
A)

Exacerbação.

B)

Diminuição.

C)

Agravamento.

D)

Recrescimento.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa em que a palavra foi acentuada de forma

Observe a seguinte frase:
“Marcelo correu muitos quilômetros”.
Assinale a alternativa que indica corretamente a classe
gramatical do termo em destaque.
A)

Advérbio.

B)

Pronome Indefinido.

C)

Conjunção.

D)

Preposição.

ERRADA.
A)

Urubú.

B)

Café.

C)

Colômbia.

D)

Ostentação.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 12

A)

Se.

B)

Sua.

C)

Alguém.

D)

Aquela.

Instituto Machado de Assis

Marque a opção que apresenta um Pronome Demonstrativo.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que apresenta um Antônimo para a
palavra “Agradecimento”.
A)

Desconhecimento.

B)

Reconhecimento.

C)

Gratidão.

D)

Gratulação.

Cargo: Vigia
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MATEMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

A)

QUESTÃO 16

CÁLCULOS

Quantos decalitros equivalem a 1 m3?
A)

264 decalitros.

B)

750 decalitros.

C)

100 decalitros.

D)

320 decalitros.
QUESTÃO 17

Qual o resultado da seguinte expressão numérica:
(5 x 6) + (8 x 7) – 22 + (4)².
A)

81

B)

80

C)

76

D)

73
QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um divisor de 100.
A)

18

B)

4

C)

25

D)

20
QUESTÃO 19

A)

904

B)

221

C)

476

D)

1513

Instituto Machado de Assis

Todas as alternativas a seguir apresentam números múltiplos de
17, EXCETO:

QUESTÃO 20

Se 1 Km(Quilômetro) equivale a 1000m (metros), então 0,25
km(Quilômetro) equivale a quantos metros?
A)

2.500 m.

B)

250 m.

C)

25 m.

D)

2,5 m.

Cargo: Vigia
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

No processo de comunicação, algumas regras devem ser
observadas, sob pena de que não haja uma boa comunicação, o
que é imprescindível em qualquer ambiente de trabalho. Marque
a opção que não é verdadeira quanto a uma boa comunicação:
A)
B)

C)

D)

Todas as mensagens devem ser claras e objetivas, tanto na
transmissão como na recepção.
A comunicação só poderá ser encerrada quando as partes
tiverem plena certeza do entendimento do fato que gerou a
mensagem, para tanto podem ser solicitados
esclarecimentos, quantas vezes forem necessários;
O importante na comunicação é se falar corretamente
todas as palavras, mesmo que não se entenda o seu
significado.
A troca de informação verbal entre as partes, deverá
obedecer à codificação operacional, e os códigos de
comunicação.
QUESTÃO 22

Algumas atitudes podem facilitar o processo de comunicação
verbal, facilitando a compreensão das partes envolvidas, tais
como, EXCETO:
A)

Olhar nos olhos de seu interlocutor, sempre que possível;

B)

Procurar falar em tom de voz audível;

C)

Observar

se

o

interlocutor

de

São competências dos servidores que ocupam o cargo de
vigia, menos:
A)

B)

C)
D)

QUESTÃO 25

Na sua função como vigia você deve, se necessário, combater
pequenos incêndios e focos e comunicar autoridade
competente sobre focos de incêndio e pessoas suspeitas com
uso e tráfico de tóxico, tentativa de furto, atos obscenos,
vandalismo e outros delitos. A afirmativa acima está:
A)
B)

fato

compreendeu

C)

Usar de entonação desmedidamente alta, de forma a não

D)

objetivamente o que você proferiu;
D)

Comunicar irregularidades verificadas e necessidades
de atendimento imediato a seus chefes e dirigentes, de
forma a orientá-los em suas respectivas funções;
Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade
ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas
as devidas providências.
Participar de programa de treinamento, quando
convocado.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação,
utilizando-se de equipamentos e instrumentos, se
necessário;

restar dúvidas de que foi compreendido pelo interlocutor.

Errada, pois a função de vigia só diz respeito a vigiar e
não a resolver os problemas observados;
Correta, pois cabe ao vigia ficar atento e resolver todos
os problemas que ocorrerem em seu local de trabalho;
Correta, pois alguns problemas exigem solução
imediata, e não podem passar despercebidos;
Errada, pois o vigia não pode deixar seu posto para
fazer atividades que são atribuídas a outras pessoas.
QUESTÃO 26

Todas as funções dos trabalhos públicos exigem que o
funcionário tenha habilidade e competência para o bom
exercício da função. Competência diz respeito as “obrigações” de
cada servidor. Marque a alternativa que não corresponde as
atribuições dos vigias:
A)

Qualquer funcionário pode sofrer acidentes de trabalho,
embora nem todo acidente que acontece com o funcionário
seja caracterizado como tal. Podemos dizer que acidente de
trabalho é:
A)

Resolver todos os anseios do público na ausência dos
gestores;

B)

Controlar a movimentação e a permanência das pessoas,

B)

como medida de segurança, no seu ambiente de trabalho,
observando seus procedimentos e atitudes;
C)

Quando necessário atender o público e o telefone,
prestando informações;

D)

C)

Recolher, guardar e devolver objetos pessoais das pessoas

D)

Aquele que acontece no exercício do trabalho a
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional podendo causar morte, perda
ou redução permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho.
Aquele que acontece mesmo fora de seu local de
trabalho, desde que você esteja a serviço de sua
empresa ou instituição;
O acidente que ocorre entre seu trabalho e a sua casa,
mesmo que você não esteja usando fardamento
adequado;
Qualquer acidente que aconteça com você, desde que
você esteja usando seu fardamento de trabalho.

que ali esquecerem seus pertences;

Cargo: Vigia
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QUESTÃO 23
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 27

O vigia, no cumprimento de seu dever, deve conhecer todos
os atributos que lhes são pertinentes ao comprometimento
profissional no exercício de sua atividade. Marque o que não
corresponde à verdade sobre os deveres dos vigilantes:
A)

A)

B)

C)

D)

Os conjuntos de medidas que são adotadas visando
minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais,
bem como proteger a integridade e a capacidade de
trabalho do trabalhado;
É opcional a cada empresa ou instituição e sua legislação
também é variável, de acordo com a empresa, com a
função que os servidor exerce dentro da empresa;
É definida por normas e leis. No Brasil, a Legislação de
Segurança do Trabalho compõe-se de Normas
Regulamentadoras, leis complementares, como portarias e
decretos e também as convenções Internacionais da
Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo
Brasil.
A Segurança do Trabalho faz com que a empresa se
organize, aumentando a produtividade e a qualidade dos
produtos, melhorando as relações humanas no trabalho.
QUESTÃO 28

É função do vigia preservar o Patrimônio Público, entende-se
por patrimônio Público:
A)

O conjunto de prédios, escolas, bancos e instituições que
são administradas pelos governantes das três esferas:
municipal, estadual e federal e, portanto, devem pertencer
ao público e não aos seus governantes;

B)

O conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico,
estético, histórico ou turístico, pertencentes aos entes da
administração pública direta e indireta. Segundo a
definição da lei, o que caracteriza o patrimônio público é o

B)
C)
D)

QUESTÃO 30

Todo vigia, na qualidade de funcionário público deve
obediência as normas, mesmo possuindo estabilidade no
emprego, no entanto algumas atitudes podem acarretar em
punição contra o vigilante, ou até mesmo em demissão por
justa causa. Verifique as afirmativas abaixo e assinale a
resposta correta:
I - Desídia: é a má vontade, a preguiça, o desinteresse, falta
de atenção, o relaxamento no cumprimento do dever. Isso é
motivo de punição, mas não de demissão;
II- Embriaguez: Pode ser embriaguez por álcool ou drogas. A
embriaguez que enseja justa causa pode ser: em serviço ou
fora do serviço, porém de caráter habitual, que transparece
no serviço. Isso leva a demissão por justa causa.
III- Indisciplina: Constitui violação de normas internas
estabelecidas pela empresa e/ou constantes do contrato de
trabalho. Isso é muito comum e uma conversa resolverá o
problema.
A)
B)
C)
D)

fato de pertencer ele a um ente público – a União, um
Estado, um Município, uma autarquia ou uma empresa
pública, por exemplo.
C)

O conjunto de bens e serviços que levem ao pagamento de
valores econômicos, sociais e de direito, o que caracteriza o
patrimônio público é pertencer a uma entidade que o
administre de forma correta e dentro das leis que o
definem.

D)

O conjunto de todos os bens que são pagos e mantidos com
o dinheiro públicos, oriundos do pagamento de impostos e
encargos sociais dos cidadãos; devem, portanto, ser
administrados por pessoas eleitas pelo voto direto, pela
vontade do povo. Isso é democracia.

Manter a disciplina e, de preferência, usar de força
física para assegurar a ordem;
Exercer as suas atividades com urbanidade, probidade
e denodo;
Utilizar, adequadamente, o uniforme autorizado,
apenas em serviço;
Manter-se atento ao seu trabalho, as pessoas e fatos que
ali acontecem.

Apenas a alternativa I está correta.
As alternativas I e II estão corretas.
Apenas a alternativa II está correta.
Apenas a alternativa III está correta.
QUESTÃO 31

Coloque V para as afirmativas Verdadeiras e F para as
falsas:
I- ( ) Todos os funcionários de uma empresa precisam ter
um bom relacionamento com os demais;
II- ( ) Apenas os funcionários que tem cargo de chefia
devem receber a sua atenção e o seu respeito;
III- ( ) Devemos manter sigilo sobre aquilo que não nos diz
respeito nem a nosso trabalho, e não falar nada nem
mesmo para nosso superior.
A)
B)
C)
D)

V,F,V
V,F,F
F,F,V
F,V,V

Cargo: Vigia
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Segurança no trabalho é um tema muito discutido e deve ser não
só do conhecimento de todos os funcionários, mas deve ser
posto em prática todos os dias. Neste caso podemos dizer que
NÃO É VERDADE SOBRE Segurança no trabalho:
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 32

A ética profissional deve estar presente em todos os ambientes
de trabalho. Indique a atitude que é anti-ética:
A)
B)
C)
D)

Boa comunicação
Flexibilidade
Disponibilidade
Displicência
QUESTÃO 33

Faz parte das normas de conduta do vigia, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

É necessário obedecer a hierarquia existente em todos os
ambientes de trabalho. A frase que contradiz essa afirmativa é:
A)
B)
C)
D)

Todos os servidores devem obedecer a alguém, afinal todo
mundo tem um chefe;
Onde existe o cumprimento de normas e respeito à
hierarquia reina a ordem;
No lugar onde todos mandam ninguém se entende e vira
bagunça;
Onde há pessoas preparadas e capacitadas, todo mundo se
governa.

Comparecer ao trabalho, pontualmente no horário
determinado;
Comparecer ao trabalho com as vestimentas limpas e
com sinais de higiene pessoal;
Deixar seu local de trabalho para fumar um cigarro, já
que não é permitido fumar em serviço;
Permanecer em seu posto até que chegue alguém para
substituí-lo;
QUESTÃO 37

Observe a figura abaixo e em seguida marque a opção que a
explica melhor, lembrando que se trata de uma metáfora do
ambiente de trabalho:

QUESTÃO 34

Observe a gravura abaixo e marque a opção que melhor
expressa o que ela representa:

C)

D)
A)
B)
C)
D)

Preguiça
Falta de compromisso com o trabalho
Falta de ética
Medo que alguém chegue e veja

São seis homens tentando tirar uma maçã;
É um conjunto de pessoas tentando realizar uma única
tarefa;
São seis pessoas que estão valorizando uma só fruta
porque está em tempo de seca e não há outras na
região;
O esforço dos que estão embaixo deve ser mais
valorizado, pois estão fazendo mais força;

QUESTÃO 38

Sobre o trabalho de equipe não é valido dizer:
QUESTÃO 35

A)
Em um ambiente de trabalho, embora deva haver alegria, boa
vontade e disponibilidade é necessário também que haja
respeito. A forma de tratamento respeitosa que você usaria para
os seus superiores seria:

B)

A)
B)
C)
D)

D)

Sr. e/ou Sra.
Você
Vossa Excelência
Vossa majestade

C)

Para desenvolver um trabalho coletivo é fundamental
entender a importância que cada um tem dentro do
grupo;
O trabalho de equipe é o conjunto ou grupo de
pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa juntos;
Quando um grupo se junta para um único fim, o
grupo consegue desenvolver-se mais rapidamente;
Isso não se aplica a função do vigia, pois ele não faz
trabalho de equipe.

Cargo: Vigia
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A)
B)
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QUESTÃO 39

Nos relacionamentos interpessoais dentro do grupo de trabalho
é necessário que os funcionários

saibam que todos são

responsáveis pelo relacionamento quando são membros de uma
equipe. O que deve acontecer quando houver um conflito?
A)

Deve-se fazer de conta que nada aconteceu e dar
prosseguimento as atividades;

B)

Deve-se tentar resolver o mais rápido possível, de modo
particular, só entre as partes envolvidas;

C)

Deve-se chamar a atenção na frente de todos, para evitar
novos que surjam novos conflitos no grupo;

D)

Deve-se ficar sem se falar, pois assim evitará novos
conflitos.
QUESTÃO 40

Escreva certo ou errado nas afirmativas abaixo, em seguida
marque a resposta correta.

A função do vigia quanto aos

relacionamentos interpessoais é:
I- Tratar bem aos chefes, pois eles são os responsáveis pela sua
avaliação;
II- Tratar bem aos colegas de trabalho, independente da função
que ele exerce;
III- Tratar bem ao público que ali freqüenta, mas só aqueles que

A)

As alternativas I e II estão corretas;

B)

As alternativas I, II, II estão corretas;

C)

As alternativas I e III estão erradas;

D)

As alternativas I, II, III estão erradas.
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lhe tratarem bem também.
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