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A 

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

 

B 

VIGIA 

C

A 

 

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.  
 

Português Matemática Conhecimentos 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

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

 

Migrar é um direito inerente ao ser humano, e mesmo com todos os riscos que isto implica, 1 

os migrantes ainda têm a esperança de encontrarem uma vida mais digna e com oportunidades de 2 

serem felizes fora de seus países. 3 

Há hoje no mundo milhares de pessoas que, sem perspectivas de vida, devido à pobreza, à 4 

falta de condições básicas de sobrevivência, às desigualdades e ao desemprego, buscam uma vida 5 

melhor em outro país. Em consonância com essa falta de perspectivas, os direitos humanos dos 6 

migrantes, seja nas travessias e durante sua entrada nas sociedades de destino, quase sempre são 7 

violados de maneira alarmante. 8 

Outro fator que agrava a situação dos migrantes e suas famílias, é o fato de eles se 9 

encontrarem quase sempre vulnerável pelas diferenças de idioma, raça, costumes, nível educacional 10 

e recursos econômicos, sendo necessário dessa forma a existência de uma legislação interna que os 11 

proteja. 12 
Adaptado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  De acordo com as ideias do Texto, atualmente, a 

migração que existe no mundo é caracterizada por: 

 

A) Precariedade, devido à falta de defesa dos direitos 

humanos e às diferenças culturais dos migrantes. 

B) Possuir aceitação no mundo globalizado, com 

políticas públicas voltadas aos migrantes. 

C) Ilegalidade, marcada pela proibição de migrações, 

devido às condições subumanas às quais os 

migrantes se submetem. 

D) Ser uma forma segura e digna de obter uma nova 

realidade de sobrevivência. 

 

02)  Assinale a alternativa que apresenta, entre as 

opções, a melhor palavra sinônima de “implica” 

(linha 1) no contexto do Texto: 

 

A) Carece 

B) Requisita 

C) Amola 

D) Acarreta 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

03) Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado 

está no mesmo tempo e modo do verbo “seja” 

(linha 7), retirado do Texto:  

 

A) Afastei-me da realidade. 

B) Você assistiria ao jogo caso tivesse tempo. 

C) Espero que apareçam novas propostas de trabalho. 

D) As pessoas permanecerão na sala de espera. 

 

04) Mantendo-se o sentido original do Texto, assinale a 

alternativa que substitui corretamente o termo 

sublinhado abaixo,  

 

“Há hoje no mundo milhares de pessoas que, sem 

perspectivas de vida, devido à pobreza, à falta de 

condições básicas de sobrevivência, às 

desigualdades e ao desemprego, buscam uma vida 

melhor em outro país.” (linhas 4 a 6) 

 

A) por conseguinte 

B) porquanto 

C) cujas  

D) as quais 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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05) Assinale a alternativa que apresenta a voz verbal correta 

do termo “agrava” (linha 9) retirado do Texto: 
 

A) Voz Ativa 

B) Voz Passiva Sintética 

C) Voz Passiva Analítica 

D) Voz Reflexiva 

 

06)  Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. Dever-se-ia acrescentar uma vírgula imediatamente 

após a conjunção “e” (linha 1) para correção do texto. 

II. A vírgula imediatamente após a palavra 

“sobrevivência” (linha 5) é utilizada para separar, em 

uma enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. A vírgula imediatamente após a palavra “destino” 

(linha 7) poderia ser corretamente substituída por dois 

pontos, sem alteração da correção ou do sentido do 

texto. 
 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Apenas III está correto. 

D) Apenas I e II estão corretos. 

 

07)  Dentre as palavras abaixo retiradas do Texto, pertence à 

classe gramatical dos substantivos concretos a seguinte: 
 

A) “Migrar” (linha 1) 

B) “esperança” (linha 2) 

C) “digna” (linha 2) 

D) “pessoas” (linha 4) 

 

08)  A palavra sublinhada na frase pertence à mesma classe 

gramatical que o termo “todos” (linha 1) em: 
 

A) É necessário muita força de vontade para alcançar o 

objetivo. 

B) Não acredito que você fez mesmo isso. 

C) Preciso que você vá mais feliz que isso. 

D) É difícil tentar convencê-lo. 

 

09)  Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

retirada do Texto acentuada pela seguinte regra 

gramatical: acentuam-se as palavras paroxítonas 

terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. 
 

A) “têm” (linha 2) 

B) “países” (linha 3) 

C) “básicas” (linha 5) 

D) “sobrevivência” (linha 5) 

 

10)  A formação da palavra “ao” (linha 1) do Texto é 

justificada pela contração da preposição “a” com a 

seguinte classe gramatical: 
 

A) Pronome demonstrativo “o”, que completa o sentido da 

palavra “ser” (linha 1). 

B) Artigo definido “o”, pois define um termo masculino 

posterior. 

C) Artigo definido “o”, que retoma termo anteriormente 

citado no texto. 

D) Demonstrativo “o”, que se refere à migração ilegal. 

 

11)  “Entre as vogais e as consoantes situam-se as 

semivogais, que são os fonemas /i/ e /u/ quando, juntos 

a uma vogal, com ela formam sílaba” (CUNHA e 

CINTRA, Celso e Lindley. Nova Gramática de 

Português Contemporâneo). Levando-se em 

consideração a definição de semivogal, o trecho abaixo 

retirado do Texto é composto por: 
 

“...sem perspectivas de vida, (...)” (linha 4) 
 

A) Nenhuma semivogal 

B) 1 (uma) semivogal 

C) 2 (duas) semivogais 

D) 3 (três) semivogais 

 

12)  A palavra retirada do Texto está com a divisão 

corretamente empregada em: 
 

A) “inerente” (linha 1): ine-ren-te 

B) “pessoas” (linha 4): pe-sso-as 

C) “desigualdades” (linha 5): de-si-gual-da-des 

D) “necessário” (linha 11): ne-ce-ssá-ri-o 

 

13)  Assinale a alternativa em que esteja sublinhado o 

sujeito da oração retirada do Texto: 
 

A) “Migrar é um direito inerente ao ser humano (...)” (linha 

1) 

B) “...os migrantes ainda têm a esperança. (...)” (linha 2) 

C) “Há hoje no mundo milhares de pessoas (...)” (linha 4) 

D) “...quase sempre são violados de maneira alarmante. 

(...)” (linhas 7 e 8) 

 

14)  Assinale a alternativa em que a lacuna pode ser 

corretamente preenchida pela forma exata “porque”: 
 

A) Os problemas _____ passamos não são nada 

comparados à nossa fé. 

B) Aposto que ele sabe _____ chegamos mais cedo. 

C) O _____ dos seus problemas é problema seu.  

D) _____ cheguei cedo, consegui pegar um bom lugar na 

plateia. 

 

15)  No trecho abaixo também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há erro de grafia na 

seguinte palavra sublinhada: 
 

“Em uma ligeira explanação sobre o tema, o prezente 

trabalho tem como finalidade esclarecer como o 

processo de migração se desenvolve e qual o papel dos 

direitos humanos na efetivação dos direitos dos 

indivíduos migrantes.” 
 

A) “explanação” 

B) “prezente” 

C) “esclarecer” 

D) “processo” 
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CÁLCULOS 

 

 

 

16)  Assinale a alternativa que apresenta o resultado 

correto da operação abaixo: 

 

[𝟐 × (𝟑 + 𝟖) − 𝟏𝟐] ÷ (𝟓 × 𝟐) 

A) 4 

B) 2 

C) 1 

D) 10 

 

17)  Acerca dos múltiplos e divisores dos números, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

I. O 0 (zero) é múltiplo de qualquer número. 
II. O conjunto dos múltiplos de um número é um 

conjunto infinito. 

III. O conjunto dos divisores de um número é um 
conjunto finito. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

18)  Dentre as frações representadas abaixo, pode-se 

afirmar que o maior número entre elas é dado por: 

 
3

4
 ; 

22

33
 ;  

43

98
; 

2

9
 

A) 3/4 

B) 22/33 

C) 43/98 

D) 2/9 

 

19)  Jandira fez um experimento relacionado ao sono, 

estabelecendo uma escala de 1 (nenhum sono) a 10 

(muito sono) para a quantidade de sono sentido. 

Jandira concluiu que quando estava com um sono 

mediano (nível 5 da escala), precisava de 6 horas de 

sono para sentir-se descansada. Sabendo-se que a 

diferença de horas de sono de um nível ao outro se 

mantêm constante durante toda a escala e que a 

quantidade máxima de horas dormidas na escala é 

igual a 11 – no estágio de “muito sono”-, é correto 

afirmar que, quando Jandira sentir sono nível 8, 

precisará do seguinte número de horas para sentir-se 

descansada: 

 

A) 11 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

 

 

 

 

 

20)   Se todo elefante incomoda muita gente e existe pelo 

menos um animal que não é elefante, então é correto 

concluir que: 

 

A) O elefante não é um animal. 

B) Todo animal não incomoda muita gente. 

C) O elefante que não é animal não incomoda muita 

gente. 

D) Existe algum animal que não incomoda muita gente. 
[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Dentro do campo da Ética Profissional do Servidor 

Público, há regras deontológicas, que norteiam o 

serviço público. Acerca dessas regras, julgue os itens 

e assinale a alternativa CORRETA: 
 

(  ) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 

dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 

pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus 

tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe 

dano moral. Da mesma forma, causar dano a 

qualquer bem pertencente ao patrimônio público, 

deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não 

constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às 

instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de 

boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu 

tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-

los. 

(   ) Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de 

solução que compete ao setor em que exerça suas 

funções, permitindo a formação de longas filas, ou 

qualquer outra espécie de atraso na prestação do 

serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética 

ou ato de desumanidade, mas principalmente grave 

dano moral aos usuários dos serviços públicos. 

(   ) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 

legais de seus superiores, velando atentamente por 

seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta 

negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo 

de desvios tornam-se, às vezes, fáceis de corrigir e 

caracterizam até mesmo imprudência no desempenho 

da função pública. 

(   ) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 

trabalho é fator de moralização do serviço público, o 

que quase sempre conduz à desordem nas relações 

humanas. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, V, V, F 

C) V, V, F, F 

D) F, F, F, F 

 

22) Sobre os princípios da Comunicação Interpessoal, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Cada pessoa que passamos a considerar, portanto, 

interlocutor, troca informações baseadas em seu 

repertório cultural, sua formação educacional, 

vivências, emoções, toda a "bagagem" que traz 

consigo. 

B) Cabe ao receptor compreender o que emissor fala. 

C) Uma vez transmitida a informação, o receptor a 

processa e, segundo seus objetivos transforma-a em 

conhecimento. 

D) O importante na comunicação interpessoal é o 

cuidado e a preocupação dos interlocutores na 

transmissão dos dados ou das informações em 

questão para que se obtenha o sucesso no processo 

desejado. 

 

23) No que se refere ao controle de acesso de materiais, 

julgue os itens a seguir sobre a entrada de materiais. 

 

(    ) Fazer inspeção visual e identificar de forma completa 

o entregador. 

(  ) Verificar a quem se destina, pela nota fiscal, 

confirmando a previsão de entrega e solicitando seu 

comparecimento para o recebimento. 

(    ) Fazer o registro do entregador, da mercadoria que 

entrou, inclusive do responsável pelo recebimento, 

pois a melhor forma de controle e de prova é o 

registro. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) V,V,V 

C) V,F,V 

D) V,V,F 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) Ética Profissional é: 

 

A) Um conjunto de atitudes e valores negativos 

aplicados no ambiente de trabalho. A ética no 

ambiente de trabalho é de fundamental importância 

para o bom funcionamento das atividades da empresa 

e das relações de trabalho entre os funcionários. 

B) Um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados 

no ambiente de trabalho. A ética no ambiente de 

trabalho é de fundamental importância para o bom 

funcionamento das atividades da empresa e das 

relações de trabalho entre os funcionários. 

C) Um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados 

no ambiente de casa. A ética no ambiente de trabalho 

é de fundamental importância para o bom 

funcionamento das atividades da empresa e das 

relações de trabalho entre os funcionários. 

D) Um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados 

no ambiente de trabalho. A ética no ambiente de 

trabalho nunca foi de fundamental importância para o 

bom funcionamento das atividades da empresa e das 

relações de trabalho entre os funcionários. 

 

25) Diante do exposto, assinale a alternativa correta, 

quanto às Vantagens da ética aplicada ao ambiente 

de trabalho: 

 

A) Maior nível de produção na empresa; Favorecimento 

para a criação de um ambiente de trabalho 

harmonioso, respeitoso e agradável; Aumento no 

índice de confiança entre os funcionários. 

B) Menor nível de produção na empresa; Favorecimento 

para a criação de um ambiente de trabalho 

harmonioso, respeitoso e agradável; Aumento no 

índice de confiança entre os funcionários. 

C) Menor nível de produção na empresa; 

desfavorecimento para a criação de um ambiente de 

trabalho harmonioso, respeitoso e agradável; 

Aumento no índice de confiança entre os 

funcionários. 

D) Maior nível de produção na rua; impedimento para a 

criação de um ambiente de trabalho harmonioso, 

respeitoso e agradável; Aumento no índice de 

confiança entre os funcionários. 

 

26) Com relação ao controle de acesso de veículos em 

local de vigilância todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

A) A instalação de clausuras tem sido uma das principais 

formas de proteger o vigia e evitar invasões, 

principalmente com uso de veículos clonados. 

B) Não 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. 

C) 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. 

D) Fazer inspeção visual com atenção voltada às 

características do veículo e ocupantes, bem como ao 

comportamento e à atitude dos últimos. 

 

27) Das regras abaixo qual delas o vigia deve cumprir na 

radiocomunicação? 

 

A) Responder prontamente a qualquer chamado que 

exija resposta imediata. 

B) Ocupar o canal de comunicação pelo tempo que 

achar devido. 

C) Usar a rede rádio para se descontrair com os colegas 

de trabalho. 

D) Desligar para não ser incomodado. 

 

28) Assinale a alternativa INCORRETA sobre os 

números de telefones emergenciais mais utilizados: 

 

A) Policia Militar, disque 190. 

B) Corpo de Bombeiros Militares disque 193 

C) Serviço de Atendimento Médico de Urgência – 

SAMU disque 192. 

D) Policia Civil, disque 200. 

 

29) Dentre as competências do vigia podemos citar: 

 

A) Usar uniforme somente em dia de fiscalização. 

B)  Prestar informações incorretas ao público. 

C) Controlar, de acordo com as normas da prefeitura, a 

entrada e saída de pessoas no prédio sob sua 

vigilância. 

D) Permitir, nos fins de semana, quando não há 

expediente normal, a entrada de funcionários não 

autorizados e produzir atividades extras. 
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30) Dentre as obrigações do Vigia de um prédio do 

municipal está: 

 

A) Conferir todo o material existente no almoxarifado do 

prédio. 

B) Fiscalizar as áreas de acesso do prédio sob sua 

vigilância. 

C) Controlar o ponto dos servidores da prefeitura. 

D) Assinar notas de compra de material para a 

Prefeitura. 

 

31) São funções do vigia: 

 

I. Auxiliar na limpeza do prédio  

II. Vistoriar mercadorias que entram e saem do prédio  

III. Vigiar as entradas proibidas  

IV. Realizar a ronda interna  

 

Após análise dos itens acima podemos concluir que: 

 

A) I, II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas I, II e III estão corretos 

C) Apenas II, III e IV estão corretos 

D) Apenas I, III e IV estão corretos 

 

32) Com relação à entrada em serviço de um vigia, 

assinale a alternativa com o procedimento 

CORRETO. 

 

A) O profissional que está entrando em serviço deve 

receber o material de uso comum sem verificá‐lo. 

B) O profissional que está entrando em serviço deve 

inspecionar, logo que possível, a área que está sob 

sua responsabilidade. 

C) O profissional que está entrando em serviço não 

precisa tomar conhecimento das anotações do livro 

de ocorrências. 

D) O profissional que está entrando deve chegar atrasado 

para não saber das ocorrências. 

 

33) O Vigia por ser o profissional responsável por zelar 

pela guarda do patrimônio exercendo a vigilância de 

forma que se relaciona com toda área de vigilância e 

segurança patrimonial. Dentre as ações realizadas 

pelo vigia estão todas abaixo, EXCETO. 

 

A) Preservar apenas o prédio uma vez que não é de sua 

responsabilidade a segurança dos clientes, 

colaboradores. 

B) Executar rondas nas dependências da empresa, áreas 

e vias de acesso adjacente, identificando qualquer 

movimento suspeito e tomando as medidas cabíveis, 

conforme norma da empresa. 

C) Inspecionar as dependências, para evitar incêndios, 

roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades.  

D) Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando, 

e encaminhando aos lugares desejados. 

 

34) Quanto à vigilância do patrimônio público o vigia 

deve: 

 

I. Examinar portas, janelas, portões e assegurar que 

estão devidamente fechados. 

II. Cuidar da segurança de funcionários e visitantes dar 

auxílio operacional as rondas internas e proteção dos 

postos de serviço,  

III. Acompanhar imagens de monitor na guarita, acionar 

chave de contatos em caso de emergências,  

IV. Prestar atendimento pessoal, deliberar pequenos 

problemas e demais atividades pertinentes à função. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 

 

A) Apenas I e II 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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35) Todas as atribuições abaixo são do vigia, EXCETO. 

 

A) Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, 

examinando portas, janelas e portões, para assegurar-

se de que estão devidamente fechados, atentando para 

eventuais anormalidades. 

B) Permitir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de 

pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário 

de trabalho, convidando-as a se retirarem, como 

medida de segurança. 

C) Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade 

ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas 

as devidas providências. 

D) Zelar pelo prédio e suas instalações - jardim, pátio, 

cercas, muros, portões, sistemas elétricos e 

hidráulicos - tomando as providências que fizerem 

necessárias para evitar roubos, prevenir incêndios e 

outros danos. 

 

36) É proibido ao Vigia enquanto servidor público todas 

as ações abaixo, EXCETO. 

 

A) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 

prévia autorização do chefe imediato. 

B) Recusar propina, comissão, presente ou vantagem de 

qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 

C) Promover manifestação de apoio ou desapreço, no 

recinto da repartição. 

D) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função 

pública. 

 

37) A cada dia o papel do servidor público não é apenas 

de ser estável, é muito mais do que isso, pois a sua 

atuação está necessariamente voltada para os anseios 

da comunidade ou sociedade. Assim são deveres do 

servidor público, dentre outros todos abaixo, 

EXCETO. 

 

A) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 

cargo; 

B) Ser leal às instituições a que servir; 

C) Observar as normas legais e regulamentares; 

D) Cumprir as ordens superiores, mesmo quando 

manifestamente ilegais. 

38) Poder hierárquico é o de que dispõe o Executivo para 

organizar e distribuir as funções de seus órgãos, 

estabelecendo a relação de subordinação entre os 

servidores do seu quadro de pessoal. Analise as 

afirmações abaixo sobre hierarquia: 

 

I. O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, 

coordenar, controlar e corrigir as atividades 

administrativas, no âmbito interno da Administração 

Pública. 

II. Pela hierarquia é imposta ao subalterno a estrita 

obediência das ordens e instruções legais superiores, 

além de se definir a responsabilidade de cada um. 

III. Do poder hierárquico são decorrentes certas 

faculdades implícitas ao superior, tais como dar 

ordens e fiscalizar o seu cumprimento, delegar e 

avocar atribuições e rever atos dos inferiores. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 

 

A) Apenas I e II estão corretas 

B) Apenas I e III estão corretas 

C) Apenas II e III estão corretas 

D) I, II e III estão corretas 

 

39) As boas maneiras e a boa convivência são necessárias 

ao Vigia, assim no atendimento ao público a atitude 

correta dele deve ser: 

 

A) Dar atendimento prioritário aos seus amigos. 

B) Dar prioridade de atendimento ao chefe imediato 

C) Por ser funcionário público, não precisa ser tolerante 

e flexível. 

D) Dar atendimento especial a idosos e gestantes. 

 

40) Todos abaixo são exemplos de atitudes éticas num 

ambiente de trabalho: EXCETO: 

 

A) Educação e respeito entre os funcionários, bem como 

cooperação e atitudes que visam à ajuda aos colegas 

de trabalho; 

B) Divulgação de conhecimentos que possam melhorar 

o desempenho das atividades realizadas na empresa 

além do respeito à hierarquia dentro da empresa; 

C) Busca de crescimento profissional mesmo que 

prejudique outros colegas de trabalho; 

D) Realização, em ambiente de trabalho, apenas de 

tarefas relacionadas ao trabalho; 
 


