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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

VIGIA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: TARDE 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             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. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO  

 

 

A categoria povo se contrapõe às classes sociais. Em termos analíticos, povo não existe 1 

como algo dado, previamente estabelecido. Povo é o resultado da articulação entre movimentos, 2 

comunidades, agrupamentos humanos que romperam a situação de massa, inconsciente e sem 3 

projeto próprio. Encontraram-se ao redor de uma consciência coletiva, de um projeto comum, de 4 

práticas adequadas à consciência e ao projeto. Encontraram-se para construir uma história e uma 5 

identidade próprias nos limites de um determinado território. Ao conceito de povo pertence a 6 

superação dos interesses só classistas e a busca de um bem comum com a assunção de um projeto 7 

participativo e igualitário para o conjunto da sociedade. Povo está sempre em construção contra 8 

forças e grupos que querem reduzi-lo a massa. 9 

Povo, como se depreende, configura um valor: todos são chamados a ser povo, a deixar 10 

para trás as relações dominador-dominado, massas-elites; todos são convidados a participar na 11 

gestação de uma sociedade com relações de colaboração e não de concorrência. Portanto, de uma 12 

democracia social, popular, solidária e includente de todos. 13 

Hoje vivemos uma fase nova da democracia, sua expressão planetária. Toda a 14 

humanidade deverá ser povo, nas diferenças de suas tradições, mas na convergência de valores 15 

humanitários e ecológicos que o fazem sujeito de uma história coletiva, história da humanidade. 16 

O povo organizado busca seu bem comum. Ele não é apenas humano, nacional e 17 

terrenal. Inclui também todos os que compartem a aventura humana, como as plantas, os animais, 18 

as águas, os solos, as paisagens. Numa palavra, o bem comum humano será somente humano, 19 

social e planetário, se for também sociocósmico. 20 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOFF, Leonardo. O despertar da águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade. 
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01) Na ótica do Autor, 

 

(A) a preocupação com o ecológico deve ser 

preponderante na construção da nova 

democracia. 

(B) a maior parte da mobilização das sociedades 

contemporâneas deve-se à tensão entre 

capital e trabalho. 

(C) um mundo verdadeiramente democrático 

constrói-se tão-somente por meio de 

estruturas econômicas e políticas sólidas e 

compartilhadas. 

(D) uma sociedade democrática, no contexto 

contemporâneo, deverá se pautar por relações 

includentes tanto no âmbito sociocultural 

quanto no natural. 

 

02) Constitui uma afirmação correta sobre o texto 

a indicada em 

 

(A) O conceito de povo se define como um 

conjunto de pessoas de uma mesma origem 

de nacionalidade. 

(B) Todos os que se engajam na construção de 

uma sociedade coletiva  igual e democrática 

podem ser considerados povo. 

(C) A classe social se constitui no início da 

formação de povo. 

(D) A concepção “planetária” de democracia tem 

um caráter reducionista e imediatista. 

 

03)   

 

I. "Portanto, de uma democracia social, popular, 

solidária e includente de todos."  (L.12/13). 

II. "mas na convergência de valores humanitários 

e ecológicos.." (L.15/16) 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem,  no contexto em que se 

inserem, respectivamente, as relações de 

 

(A) conclusão e adição. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) explicação e oposição. 

(D) Conclusão e adversidade. 

 

04) A palavra que, quando no plural, ocorre 

abertura de timbre do fonema “-o“ na 

pronúncia, encontra-se na alternativa: 

 

(A) “Toda” (L.14). 

(B) “Valor” (L.10). 

(C) “Povo” (L.2). 

(D) “Dominador” (L.11). 

 

05) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele significa, no 

contexto em que se insere, é: 

 

(A) “e” (L.12) - adição. 

(B) “se” (L.20) - dúvida. 

(C) “como” (L.2) - conformidade. 

(D) “para” (L.5)  - finalidade. 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “só”  (L.7),  as palavras: 

 

(A) “entre” (L.2) e “como” (L.10). 

(B) “sempre” (L.8) e “somente” (L.19). 

(C) “contra” (L.8) e “de” (L.15). 

(D) “terrenal” (L.18) e “coletiva” (L.16). 

 

07) A alternativa cujo termo transcrito tem valor 

enfático é: 

 

(A) “sociais” (L.1). 

(B) “sua” (L.14). 

(C) “todos” (L.11). 

(D) “próprias” (L.6). 

 

08) Em, “Hoje vivemos uma fase nova da 

democracia” (L.14), a ação expressa pela 

forma verbal em destaque está corretamente 

indicada em: 

 

(A) Continua no presente. 

(B) Concluída no presente. 

(C) habitual no passado 

(D) indubitável no futuro. 

 

09) Possuem diferentes regências, no contexto em 

que se inserem,  as formas verbais: 

 

(A) “contrapõe” (L.1) e “pertence” (L.6). 

(B) “romperam” (L.3) e  “configura” (L.10). 

(C) “existe” (L.1) e “romperam” (L.3). 

(D) “Inclui” (L.18) e “vivemos” (L.14). 

 

10) Do ponto de vista, é correto afirmar: 

 

(A) “massa” (L.3) está sendo usada em seu 

sentido literal. 

(B) A expressão “como se depreende” (L.10) 

conota conformidade. 

(C) O vocábulo “também” (L.18) se opõe a “e” 

(L.5). 

(D) A palavra “bem” (L.19) é exemplo de advérbio 

de modo. 
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11) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “sociais” (L.1), “igualitário” (L.8), “chamados” 

(L.10). 

(B) “fazem” (L.16), “democracia) (L.13),  

“comum” (L.4). 

(C) “animais” (L.18), próprias” (L.6),  “paisagens” 

(L.19). 

(D) “sociedade” (L.8), “deixar” (L.10), “expressão” 

(L.14).   

 

12) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 

 

(A) Na palavra “previamente” (L.2), os elementos 

em destaque formam encontro consonantal. 

(B) No vocábulo “Hoje” (L.14), o ‘-H’ é uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “próprias” L.6), há a ocorrência de 

três sílabas. 

(D) No termo “também” (L.18), há a ocorrência 

de cinco fonemas.  

 

13) Todas as palavras apresentam separação 

correta de sílaba, exceto em: 

 

(A) “Ca-te-go-ri-a” (L.1), cons-ci-ên-cia” (L.4), 

“Clas-ses” (L.1). 

(B) “na-ci-o-nal” (L.17),  “Cons-tru-ção” (L.8) 

“ter-ri-tó-rio” (L.6). 

(C) “pré-via-men-te” (L.02), “so-ci-e-da-de” 

(L.8), “his-tó-ria” (L.5). 

(D) “si-tu-a-ção” (L.3), “so-ci-o-cós-mi-co” (L.20), 

“con-cor-rên-cia” (L.12). 

 

14) Observe as seguintes frases: 

 

I. “...o bem comum humano será somente 

humano” (L.19) 

II. “Toda a humanidade deverá ser povo,” 

(L.14/15). 

 

Sobre o uso do artigo, nas frases acima, é correto 

afirmar: 

 

(A) Em I e II, foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(B) Somente em I foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(C) Somente em II foi usado o fenômeno da 

substantivação. 

(D) Não há ocorrência do fenômeno da 

substantivação em nenhuma das frases. 

 

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À 

TIRINHA ABAIXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e 

com F, as falsas. 

 

O humor dos quadrinhos decorre 

 

(   ) da preocupação do garoto com o machucado 

da professora.  

(   ) do desabafo da professora em relação ao 

acidente de trabalho com o dicionário.  

(   ) da demonstração de descuido no manuseio de 

livros pesados dada pela professora ao garoto.  

(   ) do desconforto do menino ao considerar 

ilógica a narrativa da professora   diante da 

colocação que ele lhe havia feito antes.  

(   ) do fato de o garoto usar o verbo marcar (Q. 

02) em um sentido, e a professora apreendê-

lo em outro, em virtude dessa duplicidade de 

leitura. 

 

A alternativa que contém a sequência correta, de 

cima para baixo, é a: 

 

(A) F-F-V-V- F 

(B) F-V-F-V-F 

(C) V-F-V-F-V 

(D) F-F-F-V-V 

 

 

 

 

 

 

Q. 01 Q. 02 Q. 03 
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16) A torneira X tem vazão de 1,2 litros por 

segundo, e a torneira Y de 2,4 litros por 

segundo. Se a torneira X, sozinha, enche um 

tanque vazio em 5 minutos e 45 segundos, as 

duas torneiras, juntas, encheriam esse 

mesmo tanque vazio em um tempo mínimo 

de: 

 

(A) 1 minuto e 45 segundos. 

(B) 2 minutos e 35 segundos. 

(C) 2 minutos e 15 segundos. 

(D) 1 minuto e 55 segundos. 

 

17) Considere duas caixas d’agua iguais, 

posicionados uma ao lado da outra, possuem 

cada uma, capacidade de 900 litros, sendo 

que a primeira está cheia e a segunda vazia. 

 

 

 

 

 

 

A primeira caixa possui uma torneira que consegue 

esvazia-la com vazão de 10 litros por hora e a 

segunda caixa possui uma torneira que 

consegue enche-la com vazão de 15 litros por 

hora. Abrindo as duas torneiras 

simultaneamente, o tempo que deve decorrer 

até que os níveis da água nas duas caixas 

estejam na mesma altura é de: 

 

(A) 18 horas. 

(B) 25 horas. 

(C) 30 horas. 

(D) 36 horas. 

 

18) Um caminhão tanque chega a um posto de 

abastecimento com 36.000 litros de gasolina 

em seu reservatório. Parte dessa gasolina é 

transferida para dois tanques de 

armazenamento, enchendo-os 

completamente. Um desses tanques tem 

12,5𝑚3, e o outro, 15,3𝑚3, e estavam 

inicialmente vazios. Após a transferência, 

quantos litros de gasolina restaram no 

caminhão tanque? 

 

 

 

 

 

(A) 35.722,00 

(B) 8.200,00 

(C) 3577,20 

(D) 357,72 

 

19) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) Todas as dízimas periódicas são números 

racionais. 

(B) Todas as frações ordinárias são números 

racionais. 

(C) Todas as dízimas não periódicas são números 

irracionais. 

(D) A soma de uma número racional com um 

número irracional pode ser racional ou 

irracional. 

 

20) A soma da expressão numérica 0,999...+ 

0,0999... é igual: 

 

(A) 
11

10
 

 

(B) 
11

90
 

 

(C) 
10

9
 

 

(D) 
100

99
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) No convívio com os colegas de trabalho e o 

público em geral que frequenta seu local de 

trabalho, um vigia deve: 

 

(A) Ser cortês e mal-humorado. 

(B) Ser indiferente e audaz. 

(C) Mostrar-se superior cabais. 

(D) Ser prestativo e citadino. 

 

22) Numa necessidade de abordar alguém, o vigia 

deve dirigir-se à pessoa com apropriados 

tratos, para que com educação possa obter 

informações inerentes ao visitante. Assim, 

como o vigia estará agindo? 

 

(A) Cautela e atitudes afáveis. 

(B) Contubérnio e alegria. 

(C) Aversão e raiva. 

(D) Elação e falando alto. 

 

23) Com relação aos materiais ou equipamentos a 

seguir não são adequados em um posto de 

vigilância: 

 

(A) Grades. 

(B) Alfarrábio de ocorrência. 

(C) Câmaras de segurança. 

(D) Televisão com TV a cabo. 

 

24) Observar o controle de entrada e saída de 

pessoas e veículos de um prédio municipal, 

qual é a finalidade: 

 

(A) Avaliar e fazer novas amizades 

(B) O vigia oferecer as dependências do prédio 

(C) Impedir o ingresso ao prédio de pessoas 

encafifas, não autorizadas e evitar rapinas. 

(D) Permitir qualquer pessoa circular pelas 

dependências do prédio. 

 

25) Um vigia para faltar o trabalho, deve? 

 

(A) Nunca abonar, pois você não tem que dá 

satisfação da sua vida. 

(B) Abonar o advindo no dia que lembrar. 

(C) Acautelar o chefe com antecedência. 

(D) Comunicar somente ao porteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
26) Com relação a cidadania pressupõe direitos e 

deveres a serem cumpridos: 

 

(A) Pelo País 

(B) Pelo Estado 

(C) Pelo Município 

(D) Pelo Cidadão 

 

27) No caso de um acidente de trabalho, qual o 

comportamento mais apropriado quando um 

colega de trabalho se fere em um acidente de 

trabalho? 

 

(A) Ficar inquieto 

(B) Operar como se nada tivesse advindo 

(C) Manter a fleuma e ser célere. 

(D) Gritar pelo seu superior. 

 

28) Qual o significado da sigla “EPI”? 

 

(A) Equipamento de Propriedade Indigitado. 

(B) Equipamento Próprio Indeterminado. 

(C) Equipamento Privativo Interno. 

(D) Equipamento de Proteção Individual. 

 

29) Com relação as alternativas abaixo, qual delas 

NÃO representa atribuição do cargo de vigia. 

 

(A) Averiguar o trancamento de portões, portas e 

demais vias de entrada que possam 

comprometer a segurança do prédio sob seus 

encargo. 

(B) Observar a entrada e saída de pessoas nas 

dependências do prédio sob seus encargo. 

(C) Permitir o acesso de pessoas, que lhe 

pareçam suspeitas, ao edifício sob sua 

responsabilidade. 

(D) Comunicar imediatamente ao prelado superior 

quaisquer hibridezes verificadas no seu turno 

de ofício. 

 

30) Quanto a forma de tratamento mais adequada 

que o vigia deve lidar com o seu superior. 

 

(A) Vossa Excelência 

(B) Meritíssimo (a) 

(C) Senhor (a) 

(D) Tu 

 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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31) O vigia é responsável por: 

 

(A) Poda arvores. 

(B) Atentar entrada e saída de veículos onde está 

acutilado. 

(C) Limpar os vidros da prédio. 

(D) Lavar o carro do chefe. 

 

32) Estando o vigia trabalha sozinho no período 

noturno, deve: 

 

(A) Aproveitar para aliviar. 

(B) Ler um alfarrábio de auto-ajuda. 

(C) Repudiar o local do trabalho. 

(D) Permanecer cauto durante todo turno de 

trabalho. 

 

33) O vigia deve estar sempre vigilante aos 

episódios que ocorrem em seu local de 

trabalho e arredores, pois em caso de 

incêndio deverá acionar: 

 

(A) O secretário municipal. 

(B) O Corpo de Bombeiros pelo telefone 192. 

(C) O chefe do setor onde ocorreu o incêndio. 

(D) O Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. 

 

34) Quais os elementos seguintes são necessários 

para que ocorra o incêndio, a combinação são 

dos: 

 

(A) Comburente, combustível e calor. 

(B) Combustível, madeira e comburente. 

(C) Calor, oxigênio e comburente. 

(D) Papel, calor e combustível. 

 

35) Tendo acontecido uma ensaio de furto no local 

de trabalho do vigia e este perceber, deverá: 

 

(A) Chamar o corpo de bombeiros. 

(B) Dar voz de cadeia ao meliante, caso este não 

obedecer desferir vários tiros no mesmo. 

(C) Fazer vozearia para que o mesmo fuja do 

local. 

(D) Ligar a polícia militar e aguardar sua chegada 

para operar em contíguo. 

 

36) Não é qualidade de um bom vigia: 

 

(A) Pontualidade. 

(B) Vassalagem às ordens dos superiores. 

(C) Manter sigilo dos assuntos inerentes ao 

trabalho. 

(D) Etilismo habitual. 

 

37) São combustíveis que abalizam os incêndios 

de classe A: 

 

(A) Graxas, álcool e gasolina. 

(B) Material elétrico energizado e querosene. 

(C) Óleo diesel, gasolina e querosene. 

(D) Madeira, papel e tecidos. 

 

38) São ofícios da Segurança Patrimonial, 

EXCETO: 

 

(A) Responsabilizar-se pela praça de máquinas e 

equipamentos da Instituição. 

(B) Controle de acesso (viaturas e pedestres). 

(C) Exercer a vigilância do estacionamento. 

(D) Exercer a segurança dos carros da família do 

prefeito. 

 

39) Com relação à segurança individual algumas 

regras devem ser adotadas, exceto: 

 

(A) Curse sempre armado para evitar assaltos. 

(B) Não espere cautela e bom senso de um 

assaltante. 

(C) Preste cuidado em pessoas paradas próximos 

dos lugares que frequenta. 

(D) No caso de assalto, em hipótese alguma tente 

reagir ou fugir. 

 

40) Uma instituição/repartição, o seu 

funcionamento depende de alguns preceitos 

estabelecidos por lei que devem ser 

correspondidas. Equipamentos para combater 

incêndios são cogentes. O equipamento que 

não é instrumento de combate a incêndios é:  

 

(A) Garrafas com água 

(B) Registros 

(C) Mangueira 

(D) Escada 

 
 


