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TURNO: MANHÃ 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.belemdosaofrancisco2016@outlook.com 

 

 

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 Atualidades Informática 
Básica 

Conhecimentos 
Específicos 

10 05 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):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

VIGILANTE 

CARGO 

ESTADO DO PERNAMBUCO 

 CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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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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. 

 

 
 

 
01) Assinale a alternativa em que há erro de 

ortografia: 

 

(A) A televisão ainda está dentro da caixa. 

(B) Estes pneus são claramente recauxutados. 

(C) O tapete ficou encharcado depois da chuva. 

(D) Mamãe cortou uma mecha do meu cabelo. 

 

02) Todas as alternativas estão corretas quanto à 

ortografia, exceto: 

 

(A) Estamos preocupados com o sumisso da nossa 

cachorrinha. 

(B) A paciente está com náuzea. 

(C) A jiboia não é uma cobra pessonhenta. 

(D) Catalisador é uma substância química que não 

participa da reação química. 

 

03) Analise os itens a seguir: 

 

I. Hiato é a sequência de vogal com vogal em 

sílabas separadas. Ex.: po-e-ta. 

II. Ditongo é a sequência de vogal com semivogal 

(decrescente) ou semivogal com vogal 

(crescente) na mesma sílaba. Ex.: vai-da-de, tê-

nue. 

III. Tritongo é a sequência de semivogal com vogal e 

outra semivogal na mesma sílaba. Ex.: i-guais. 

 

Quantos itens estão corretos? 

(A) zero 

(B) um 

(C) dois 

(D) três 

 

04) Todas as palavras a seguir são PAROXÍTONAS, 

exceto: 

 

(A) álibi 

(B) empório 

(C) ímã 

(D) tórax 

 

 

 

 

05) Assinale a alternativa em que há erro de 

pontuação: 

 

(A) Sairá amanhã, aliás, depois de amanhã. 

(B) Teresina, 14 de maio de 1984. 

(C) As ruas, da cidade amanheceram alagadas. 

(D) E essa força, que é tudo, vem de um nada. 

 

06) “Mesmo que chova, iremos à praia amanhã.” 

A oração em destaque deve ser classificada 

como: 

 

(A) oração adverbial causal 

(B) oração adverbial comparativa 

(C) oração adverbial concessiva 

(D) oração adverbial condicional 

 

07) Assinale a alternativa em que o verbo VISAR 

não é transitivo direto: 

 

(A) A menina visava as nuvens. 

(B) Dezenas de armas visavam o seu peito. 

(C) O gerente já visou o meu cheque. 

(D) O ensino visa ao progresso social. 

 

08) Analise a charge e a reportagem a seguir: 
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Quando a tarefa de ensinar vira caso de polícia 

O que era para ser uma simples reprimenda pela 

bagunça no corredor da escola, tornou-se caso de 

polícia após uma aluna partir para a agressão física 

contra a professora. Glaucia Teresinha da Silva bateu 

com a cabeça no chão, teve traumatismo craniano, 

ficou 15 dias no hospital e seis meses em casa até se 

recuperar. Isso aconteceu em 2009, numa escola 

pública de Porto Alegre. 

Glaucia deu a volta por cima, enfrentou o medo da 

sala de aula, e hoje desenvolve um projeto de 

alfabetização que é exemplo no Rio Grande do Sul. 

Mas passados quatro anos do caso que ganhou 

repercussão nacional, a violência contra professores 

nas escolas se multiplicou. 

Segundo pesquisa divulgada pelo Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp) 

em maio deste ano, 44% dos professores da rede 

estadual já sofreram algum tipo de violência na 

escola. A agressão verbal é a forma mais comum de 

ataque, tendo atingido 39% dos docentes, seguida de 

assédio moral (10%), bullying (6%) e agressão física 

(5%). O estudo mostra ainda que quem mais sofre 

violência escolar são os professores do sexo 

masculino que lecionam no ensino médio: 65% deles 

foram agredidos de alguma forma. 

Professores sem autoridade e desmotivados com o 

quadro de abandono da carreira, pais que repassam 

para a escola a tarefa de educar, alunos inquietos 

uma sala de aula que parece ter parado no tempo e 

governos omissos formam a bomba-relógio da 

violência. 

Para contar o drama de quem precisa conviver com a 

violência física e psicológica, o Terra ouviu relatos de 

educadores de todo o Brasil. Eles já levaram tapas, 

socos, chutes, foram ofendidos por alunos e pais. 

Alguns superaram o trauma, outros não conseguem 

voltar para a escola. Eles não querem assumir o papel 

de vítimas, e reconhecem que a escola precisa mudar. 

Mas pedem respeito, e principalmente, querem ser 

valorizados como professores. (Angela Chagas, para 

especial Terra) 

 

Com base na leitura analise as afirmativas: 

I. A charge demonstra, tão somente, a falta de 

educação dos alunos que não costumam 

respeitar o espaço do professor, invadindo sua 

privacidade sem ao menos bater na porta ao 

entrar. 

II. Após a leitura do segundo texto, a interpretação 

da charge é remetida para a ideia de que o cartaz 

não se refere a questões de educação e etiqueta, 

mas sim de violência contra os professores. 

III. segundo os dados trazidos no texto 2, os homens 

são os que mais se queixam de violência escolar 

contra os docentes do ensino médio. 

 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 

 

09) Ainda sobre o texto 2, assinale a opção 

incorreta: 
 

(A) podemos dizer que dentre os professores que 

afirmam ter sofrido algum tipo de violência, a 

maioria relata casos de agressões verbais. 

(B) no quarto parágrafo, a autora revela algumas 

outras dificuldades que envolvem a docência. 

(C) entre todos os professores do ensino médio de 

São Paulo, mais da metade afirma já ter 

sofrido algum tipo de violência. 

(D) o texto, ao revelar que o bullyng também 

pode ser sofrido pelos professores, deixa claro 

que não é caso isolado na relação aluno-

aluno. 

 

10) “Professores sem autoridade e desmotivados 

com o quadro de abandono da carreira, pais 

que repassam para a escola a tarefa de 

educar, alunos inquietos uma sala de aula que 

parece ter parado no tempo e governos 

omissos formam a bomba-relógio da 

violência.” 

 

 No trecho sublinhado, podemos dizer que se trata 

de qual figura de linguagem? 

(A) Comparação. 

(B) Metáfora. 

(C) Aleiteração. 

(D) Paranomásia. 

 

 

 

 

 

 

11) Considerando os componentes do 

desenvolvimento sustentável, assinale a 

alternativa incorreta: 
 

(A) A sustentabilidade ambiental consiste na 

manutenção das funções e componentes 

dos ecossistemas para assegurar que 

continuem viáveis – capazes de se 

autorreproduzir e se adaptar a alterações, 

para manter a sua variedade biológica. É 

também a capacidade que o ambiente natural 

tem de manter as condições de vida para as 

pessoas e para os outros seres vivos, tendo 

em conta a habitabilidade, a beleza do 

ambiente e a sua função como fonte de 

energias renováveis. 

ATUALIDADES 

QUESTÕES 11 A 15 

 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28588-o-que-e-desenvolvimento-sustentavel/dicionario-ambiental/28516-o-que-e-um-ecossistema-e-um-bioma
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(B) A sustentabilidade econômica é um conjunto de 

medidas e políticas que visam à incorporação de 

preocupações e conceitos ambientais e sociais. O 

lucro passa a ser também medido através da 

perspectiva social e ambiental, o que leva à 

otimização do uso de recursos limitados e à 

gestão de tecnologias de poupança de materiais 

e energia. A exploração sustentável dos recursos 

evita o seu esgotamento. 

(C) A sustentabilidade sociopolítica é orientada para 

o desenvolvimento animal, a estabilidade das 

instituições ambientais, bem como a redução de 

conflitos naturais. É um veículo de valorização da 

ecologia, e, ao mesmo tempo, pretende 

desenvolver o tecido biológico nos seus 

componentes originários e naturais. 

(D) A sustentabilidade cultural leva em consideração 

como os povos encaram os seus recursos 

naturais, e, sobretudo, como são construídas e 

tratadas as relações com outros povos a curto e 

longo prazo, com vista à criação de um mundo 

mais sustentável a todos os níveis sociais. A 

integração das especificidades culturais na 

concepção, medição e prática do 

desenvolvimento sustentável é fundamental, uma 

vez que assegura a participação da população 

local nos esforços de desenvolvimento. 

 

12) “____________ é o processo instaurado com 

base em denúncia de crime de responsabilidade 

contra alta autoridade do poder executivo (p.ex., 

presidente da República, governadores, prefeitos) 

ou do poder judiciário (p.ex., ministros do STF), 

cuja sentença é da alçada do poder legislativo.” 

Marque a alternativa que preencha corretamente 

o espaço em branco. 

 

(A) Cassação 

(B) Impeachment 

(C) Tergiversação 

(D) Demissão por justa causa 

 

13) “Sistema operacional baseado em Linux que 

opera em celulares (smartphones), 

netbooks e tablets. É desenvolvido pela Open 

Handset Alliance, uma aliança entre várias 

empresas, dentre elas a Google.” O enunciado 

está se referindo a qual sistema operacional? 

 

(A) Android 

(B) iOS 

(C) Windows 

(D) Ubuntu 

 

 

 

 

 

14) Qual o nome do(a) atual presidente da 

Rússia? 

 

(A) Angela Merkel 

(B) Mikhail Baryshnikov 

(C) Garry Kasparov 

(D) Vladimir Putin 

 

15) Vinícius de Moraes é ícone de que movimento 

musical brasileiro? 

 

(A) Brega 

(B) Forró 

(C) Bossa Nova 

(D) Tropicália 

 

 

 

 

 

 

16) Analise os itens com relação às categorias de 

softwares: 

 

I. Os programas de edição de gráficos e 

planilhas de cálculos são considerados 

Softwares aplicativos. 

II. Os sistemas operacionais são considerados 

Softwares de entrada e saída. 

III. O Software aplicativo específico é uma 

categoria de software. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

17) Com relação aos tipos de periféricos analise os 

itens abaixo: 

 

I. O Light Pen (Caneta Óptica) é um periférico 

de entrada de dados apenas. 

II. Os Monitores de Vídeo Sensíveis ao Toque são 

considerados periféricos de entrada e saída. 

III. As impressoras 3D são considerados 

periféricos apenas de saída. 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Todos os itens são falsos. 

(C) Apenas o item I é falso. 

(D) Apenas o item II é falso. 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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18) Julgue as afirmativas abaixo com relação à 

unidade de memória e os tipos de memórias 

RAM: 

 

I. A memória RAM é montada sobre módulos. 

II. A memória RAM (secundária) permite o acesso 

mais veloz aos dados que precisam ser 

frequentemente acessados e são mais caras e 

complexas. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

19) No Microsoft Word 2010 o comando SHIFT + F8 

irá: 

 

(A) Reduzir o tamanho de uma seleção. 

(B) Abrir a caixa de edição Parágrafo. 

(C) Abrir a caixa de opções de Formatação. 

(D) Fechar o documento ativo. 

 

20) No Microsoft Access 2010 a função Filtrar está 

localizado na guia: 

 

(A) Ferramentas de Banco de Dados. 

(B) Dados Externos. 

(C) Criar 

(D) Página Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) O termo ética deriva do grego ethos (caráter, 

modo de ser de uma pessoa). Ética é um 

conjunto de valores morais e princípios que 

norteiam a conduta uma na sociedade. Ser 

ético, nada mais é do que agir direito, 

proceder bem sem prejudicar os outros. Estão 

citadas abaixo algumas características de um 

profissional ético, EXCETO. 
 

(A) Honestidade 

(B) Integralidade 

(C) Imparcialidade 

(D) Sigilo 
 

22) A que característica de um profissional ético o 

texto abaixo se refere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Integridade 

(B) Flexibilidade 

(C) Individualidade 

(D) Oportunismo 

 

23) Ao conjunto de interações que mantêm os 

indivíduos no seio de uma sociedade dá-se- 

lhe o nome de relações humanas. As relações 

humanas junto ao agir ético faz com que o 

profissional de qualquer área mantenha um 

bom ambiente de trabalho. Assim todas as 

normas abaixo devem ser seguidas no 

trabalho, EXCETO. 
 

(A) Tenha sempre em sua mente a missão a visão 

e os valores de sua empresa 

(B) Saiba quais são suas atribuições e 

responsabilidades 

(C) Procure falar mal do comportamento e do 

desempenho dos seus colegas de trabalho 

(D) Seja assíduo, pontual e respeite a hierarquia, 

além de tratar a todos com respeito. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 

 

Dificilmente um líder adquire o respeito 

de seus semelhantes, passa confiança a seus 

subordinados e inspira credibilidade ao mercado 

sem essa característica. Ela é tão importante ao 

ser humano que se torna difícil imaginar um 

profissional sério que não a incorpore, seja um 

funcionário do mais alto cargo quanto o de um 

cargo mais modesto. 

 



 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o
 d

e
 A

ss
is

 

Cargo: VIGILANTE 

7 

24) A conduta é a maneira como o vigia se porta e 

como ele representa a empresa que ele trabalha. 

Podemos citar como conduta correta, dentre 

outras todas abaixo: 

 

I. Responsabilidade: honestidade, vivacidade, 

lealdade e inteligência; 

II. Zelo: é aquele que tem interesse pelo seu 

trabalho; 

III. Atitudes: O interesse no trabalho é elevado 

quando se pensa e se vive cada aspecto do 

trabalho: vigilância, proteção e prevenção; 

IV. Disciplina: Deve ter ética e disciplina no trabalho; 

etc. 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

25) No trato social cotidiano algumas regras de 

convivência devem ser observadas pelo vigia, 

assim é necessário que ele não só conheça como 

obedeçam algumas regras de ética e disciplina no 

trabalho todas dentre outras todas citadas 

abaixo: 

 

(A) Respeitar o próximo como ser humano. 

(B) Controlar as suas reações agressivas, evitando 

ser indelicado ou mesmo irônico. 

(C) Agir com o “passar por cima” de seu chefe 

imediato. 

(D) Ser modesto nas discussões; pensar que talvez o 

outro tenha razão e, se não, procurar 

compreender lhe as razões. 

 

26) As entradas permitidas são pontos fixos de 

segurança denominados de portaria. Sobre esse 

assunto todas as afirmações estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) A portaria é um local em que o vigia deve 

controlar e fiscalizar a entrada e saída de 

pessoas, veículos e materiais.  

(B) A portaria é um dos principais pontos de 

segurança de qualquer estabelecimento vigiado.  

(C) Trata-se de um ponto que exige do vigia 

conhecimento efetivo de suas atividades, 

tirocínio, raciocínio rápido, organização, dinâmica 

e boa capacidade de comunicação.  

(D) A falta de controle neste ponto revela a eficácia 

total de segurança. 

 

 

 

27) No tocante ao acesso de materiais tanto na 

entrada como na saída do estabelecimento, 

deve haver um rígido controle por parte da 

equipe de segurança, visando garantir a 

proteção do patrimônio e também moralizara 

atividade de segurança através da 

demonstração de eficiência. Quanto à entrada 

de Materiais o vigia deve: 

 

I. Fazer inspeção visual e identificar de forma 

completa o entregador; 

II. Verificar a quem se destina, pela nota fiscal, 

confirmando a previsão de entrega e 

Solicitando seu comparecimento para o 

recebimento; 

III. Fazer registro do entregador, da mercadoria 

que entrou, inclusive do responsável pelo 

recebimento; 

IV. A melhor forma de controle e de prova é o 

testemunho do vigia. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, II e III estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

28) Tanto na entrada como na saída do 

estabelecimento, deve haver um rígido 

controle por parte da equipe de segurança, no 

tocante a saída de Materiais o vigia deve: 

 

I. Fazer a inspeção visual e a identificação de 

quem está saindo como material; 

II. Fazer a conferência do material de acordo com 

o documento de autorização de saída; 

III. Dispensar o registro dos dados do material já 

que está autorizado 

IV. Fazer o registro corretamente e sem qualquer 

exceção. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I, II e IV estão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

29) No controle do acesso de pessoas o vigia deve 

seguir determinados procedimentos que 

garantam a segurança das instalações e de 

todos que estejam envolvidos no sistema 

(colaboradores, visitantes, clientes, 

fornecedores etc.). Para tanto seguem dentre 

outros alguns mandamentos indispensáveis 

abaixo, EXCETO. 
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(A) Fazer a inspeção visual, procurando analisar e 

memorizar as características das pessoas, 

mostrando-se atento, pois tal comportamento 

garante a prevenção, uma vez que qualquer 

pessoa mal intencionada perde o interesse de 

agir quando percebe que foi observada antes de 

se aproximar; 

(B) Fazer a abordagem, preferencialmente à 

distância, procurando obter e confirmar todos os 

dados necessários ao efetivo controle do acesso; 

(C) Desenvolver o julgamento das pessoas pela 

aparência, pois as quadrilhas de criminosos 

procuram estar mal vestido para induzir o vigia 

ao erro.  

(D) Levar sempre em consideração se é pessoa 

desconhecida, e mesmo sendo conhecida, caso 

esteja acompanhada de desconhecido, deve-se 

agir com maior critério; 

 

30) No controle do acesso de pessoas o vigia deve 

seguir determinados procedimentos que 

garantam a segurança não só das instalações 

bem como de todos que estejam envolvidos no 

sistema. Para tanto seguem dentre outros alguns 

mandamentos indispensáveis abaixo, EXCETO. 

 

(A) Fazer a identificação pessoal, exigindo a 

apresentação de documento emitido por órgão 

oficial e que possua fotografia. 

(B) Anunciar o visitante ao visitado e, sendo 

autorizado seu acesso certificar-se de quem 

partiu a autorização; 

(C) Fazer o devido registro dos dados e o documento 

de identificação deve ficar com o vigia até a saída 

do visitante. 

(D) Cumprir às normas estabelecidas internamente. 

 

31) Outro ponto crítico em um estabelecimento é o 

acesso de veículos. Por ausência de medidas de 

segurança e de profissionais treinados, muitos 

desses locais são alvos de invasões. Criminosos 

constatam as falhas no sistema de segurança e 

encontram extrema facilidade. Todos abaixo são 

alguns procedimentos que o vigia deve fazer, 

EXCETO. 

 

I. Fazer inspeção visual com atenção voltada às 

características do veículo e ocupantes, bem como 

o comportamento e atitude dos últimos; 

II. Fazer a abordagem à distância, procurando obter 

e confirmar todos os dados e, se for necessário, 

ligar para a empresa dos ocupantes do auto para 

fazer a confirmação, antes do ingresso no 

estabelecimento; 

 

 

 

III. É conveniente que, caso seja autorizado o 

acesso, o veículo adentre apenas com o 

condutor, de modo que os demais ocupantes 

desembarquem e acessem pela entrada de 

pedestres; 

IV. Sendo adotado o procedimento acima, 

identificar o condutor, conforme as normas do 

controle do acesso de pessoas, caso contrário 

todos devem ser identificados; 

V. Em se tratando de veículo com compartimento 

fechado (baú), é viável que se determine seu 

ingresso se dê de modo que seja aberto o 

baú, antes da abertura do portão, afim de que 

o vigia não se exponha ao vistoriar o veículo 

e, nem ocorra invasão. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) I, II, III, IV e V estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas III, IV e V estão corretas 

(D) Apenas I, III, IV e V estão corretas. 

 

32)  As invasões dos bandidos em casas e 

estabelecimentos comerciais e repartições 

públicas se tornam algumas vezes inevitáveis 

o essencial é manter as atitudes preventivas, 

estando sempre alerta. Assim diante de uma 

situação de emergência de roubo o vigia deve: 

 

I. Manter a calma, evitar o pânico e fazer a 

comunicação a Polícia na primeira 

oportunidade; 

II. Reação somente se houver oportunidade total 

de sucesso, lembrando-se que a atuação do 

vigia é preventiva, de modo a evitar o fator 

surpresa; 

III. Observação atenta de tudo que se passa: O 

quê? Quando? Onde? Como? Quem? Quais 

foram às rotas de fuga?; 

IV. Preservação do local é importante o que 

permitirá a Polícia Científica a análise e 

levantamentos devidos. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 
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33) A Segurança do Trabalho deve ser praticada no 

trabalho, na rua, em casa, em todo lugar e em 

qualquer momento. Como se chama a Comissão 

composta por representantes do empregador e 

dos empregados e que tem a responsabilidade de 

auxiliar o Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho nas 

atividades prevencionistas?  

 

(A) SESMT 

(B) CPAT 

(C) CIPA 

(D) CATO 

 

34) Acidente do trabalho é todo aquele que ocorre 

pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, 

provocando lesão corporal, perturbação funcional 

doença que cause a morte, perda ou redução 

permanente ou temporária de condições para o 

trabalho. Também são acidentes de trabalho os 

que ocorrem: 

 

I. Quando o empregado estiver executando ou 

realizando serviço de cunho pessoal 

II. Em viagem a serviço da empresa. 

III. No percurso da residência para o local de 

trabalho. 

IV. Nos períodos de descanso ou por ocasião da 

satisfação de necessidades fisiológicas, no local 

de trabalho. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, II e III estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

35) Certo vigia em sua ronda verificou que estavam 

furtando o patrimônio de um prédio público, para 

qual número de telefone ele deve ligar? 

 

(A) 193 

(B) 190 

(C) 192 

(D) 147 

 

36) Certo vigia em sua ronda normal de trabalho 

verificou que o prédio ao lado do seu trabalho 

estava iniciando um incêndio, para qual número 

de emergência este vivia deve ligar? 

 

(A) 190 

(B) 191 

(C) 192 

(D) 193 

 

37) Todas abaixo são funções da Segurança do 

Trabalho na empresa, EXCETO. 

 

(A) Zelar pela integridade física dos 

trabalhadores. 

(B) Acatar as condições do ambiente do trabalho. 

(C) Minimizar o número de acidentes do trabalho. 

(D) Propor ações prevencionistas. 

 

38) Relacione as colunas e a seguir assinale a 

alternativa com a sequência correta de cima 

para baixo 

 

(1) Ato inseguro 

(2) Condição insegura 

 

( ) Improvisação. 

( ) Partes móveis de máquinas desprotegidas 

( ) Agir sem permissão. 

( ) falta de espaço 

( ) Não utilizar o EPI fornecido. 

( ) Não cumprir normas de segurança 

estabelecidas 

 

(A) 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 1  

(B) 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 2  

(C) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1  

(D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2  

 

39) Ao entrar no posto de serviço o vigia deve: 

 

(A) Conferir os materiais que fazem parte do 

posto  

(B) Se ausentar da Unidade para realizar outras 

atividades bem rápidas e sem autorização; 

(C) Estar sempre informado dos aspectos 

peculiares do seu serviço e usar o telefone 

somente para ligações de emergências ou a 

serviço da unidade 

(D) Realizar vistorias de portas, janelas e salas da 

Unidade que se encontram abertas e depois 

de fazer o fechamento deverá o vigia registrar 

em Livro de Ocorrências. 

 

40) Analise as ações abaixo que devem ser 

realizada pelo vigia ao sair de seu posto de 

trabalho 

 

I. Fazer uma vistoria no prédio, principalmente 

banheiros, salas onde possivelmente poderia 

ficar elementos escondidos com intenção de 

pernoitar no local, 

II. Verificar também janelas e portas, luzes e 

equipamentos elétricos, tendo o cuidado para 

que não fique nada ligado que possa 

comprometer a segurança da Unidade.  
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III. Conferir o material- carga, com o vigia que está 

assumindo o serviço, bem como passar as 

condições do local de trabalho, no qual ficará de 

responsabilidade da vigilância noturna;  

IV. Passar ao vigia que entra todas as alterações, 

ordens e documentações recebidas durante seu 

turno.  

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, II e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 


