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INSTRUÇÕES 
 

• Verifique se este caderno contém 40 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 
de Matemática e 20 de Conhecimentos Gerais. 
 

• Verifique na Folha de Respostas se o seu nome e número do documento de 
identificação estão corretos. 
 

• Em cada questão, você deve 
assinalar somente uma das 
alternativas. 

 

• Será anulada a questão que contiver 
emenda, rasura ou, ainda, a que 
apresentar mais de uma alternativa 
assinalada na Folha de Respostas. 
 

• Ao marcar a alternativa correta na Folha de Respostas, use caneta esferográfica de 
tinta preta, ponta grossa. 

 

• Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a Folha de Respostas assinada no local 
indicado. 

 

• Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 
 

Boa prova!

NOME INSCRIÇÃO DATA / HORÁRIO 

A duração total da prova é de 3 horas. Este tempo inclui a marcação da Folha de Respostas. 
Você só poderá levar o Caderno de Provas após transcorridas 2h 30 min (duas horas e trinta minutos) do início das provas.

PROVA OBJETIVA 

VIGIA 

GABARITO: WWW.FSADU.ORG.BR 

Fundação Sousândrade de Apoio 
 ao Desenvolvimento da UFMA 
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1 

Língua Portuguesa 
  

As questões de 01 a 06 referem-se ao texto abaixo. 
Leia-o, atentamente. 
 

Ao adquirir o atestado obrigatório da Vigilância 
Sanitária, os estabelecimentos receberão este selo de 
reconhecimento pelo cumprimento de padrões e 
normas sanitárias necessárias à qualidade dos 
serviços prestados à população. 
 

 
 
 

A Vigilância Sanitária desenvolve um conjunto de 
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 
à saúde e tem o poder de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços relacionados à saúde. 
 

(De acordo com a Lei 8080/90) 
 

Ações da Vigilância Sanitária Municipal 
• Fiscalização de bares, armazéns, supermercados, 

restaurantes, frigoríficos, ambulantes, drogarias, 
óticas, salões de beleza e clínicas de estética, 
academias, estabelecimentos de ensino, venda de 
artigos médico-hospitalares, consultórios médicos 
e odontológicos, locais de lazer, logradouros 
públicos, hotéis, motéis, estações ferroviárias, 
rodoviárias e outros. 

• Ações educativas. 
• Atendimento a reclamações sanitárias: 231 0034 
 

                                                 Sistema Único de Saúde - SUS. 
Fique de Olho! (folder). Prefeitura Municipal de São Luis. 

  

 
01  
O texto publicitário acima tem como finalidade: 

a) definir as ações da Vigilância Sanitária. 
b) informar a população sobre os estabelecimentos 

que possuem o selo Sou Legal. 
c) convencer os donos de estabelecimentos a 

adquirirem o selo Sou Legal. 
d) expor que a Vigilância Sanitária atua de acordo com 

a Lei 8080/90. 
e) explicar o que é qualidade de vida para a 

população. 
 
 
 
 

02  
A palavra inspecionado, presente no selo, pode ser 
substituída, sem que seu sentido seja modificado, por:  

a) ponderado. 
b) mantido. 
c) protegido. 
d) administrado. 
e) examinado. 

 
03  
A Vigilância Sanitária, ao escolher como slogan para 
seu selo a expressão Sou Legal, tem como objetivo: 

a) aproximar a linguagem dos vigilantes sanitários à 
dos comerciantes. 

b) mostrar que os estabelecimentos comerciais devem 
tratar bem a população. 

c) reconhecer os estabelecimentos comerciais que 
são aprovados pela população por seu ótimo 
atendimento. 

d) mostrar que suas ações agradam aos donos dos 
estabelecimentos comerciais. 

e) reconhecer que os estabelecimentos inspecionados 
cumprem suas exigências. 

 
 

“A vigilância Sanitária desenvolve um conjunto de 
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 
à saúde e tem o poder de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente (...)” 
 

 
 

04  
O elemento coesivo e, presente no enunciado acima, é 
responsável pelo encadeamento lógico de sentidos 
pretendidos pelo autor do texto. A partir dessa 
informação, podemos afirmar que esse elemento 
estabelece, no texto, uma relação de: 

a) finalidade. 
b) adição. 
c) oposição. 
d) explicação. 
e) conclusão. 

 
05  
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
de acordo com a regra de acentuação gráfica que 
justifica o acento de públicos. 

a) estética, rodoviárias, hotéis. 
b) óticas, rodoviárias, armazéns. 
c) frigoríficos, médico-hospitalares, hotéis. 
d) frigoríficos, óticas, estética. 
e) médicos, consultórios, hotéis. 
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06  
No trecho “Fiscalização de bares, armazéns, 
supermercados, restaurantes (...)”, o emprego das 
vírgulas justifica-se porque elas: 

a) destacam as várias ações da Vigilância Sanitária. 
b) separam os elementos de uma enumeração. 
c) separam todas as palavras do enunciado. 
d) restringem todas as ações da Vigilância Sanitária, 

isolando os termos do enunciado. 
e) equivalem à pausa que se faz entre cada palavra 

lida. 

 
07  
Qualquer frase tem uma função comunicativa. De 
acordo com essa perspectiva “Adquira o atestado da 
Vigilância Sanitária”. é uma frase: 

a) exclamativa 
b) optativa 
c) imperativa 
d) interrogativa 
e) afirmativa 
 
 
 
 

As questões de 08 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
 

 
 

Nota 10!!! 
O menino chega da escola e fala para o pai: 
Pai é verdade que quando aqui é dia é noite do 
outro lado do mundo 
- É, meu filho! 
- E é verdade que quando aqui é verão lá é inverno? 
- É!  
- Então hoje do outro lado do mundo alguém tirou 10 no 
teste de Matemática!!! 
 

                                           O Imparcial. Passatempo, 18/01/08. 

 
 
 

08  
O humor na piada acima é provocado pelo (a): 

a) estratégia utilizada pelo filho para falar da sua nota 
ao pai. 

b) curiosidade do filho em saber sobre as coisas que 
acontecem no outro lado do mundo. 

c) astúcia do pai ao responder prontamente a todas as 
perguntas do filho. 

d) bom diálogo estabelecido entre pai e filho sobre as 
coisas do outro lado do mundo. 

e) fato de o pai não perceber a nota tirada pelo filho. 

 
 
 
 
 

09  
Um texto pode apresentar diferentes possibilidades de 
pontuação decorrentes do(s) efeito(s) de sentido(s) 
pretendido(s). Com base nessa informação, identifique 
qual alternativa está pontuada adequadamente, 
considerando o contexto. 

a) Pai: é verdade que quando aqui é dia, é noite do 
outro, lado do mundo. 

b)  – Pai é verdade que quando aqui é dia, é noite do 
outro lado do mundo! 

c) – Pai, é verdade que quando aqui é dia é noite, do 
outro lado do mundo? 

d) Pai: é verdade, que quando aqui é dia é noite do 
outro lado do mundo! 

e) – Pai, é verdade que quando aqui é dia, é noite do 
outro lado do mundo? 

 
10  
As palavras aqui e lá, presentes na piada, indicam, 
respectivamente: 

a) o outro lado do mundo / e o lugar de onde os 
personagens falam. 

b) o Brasil / e o lugar de onde os personagens falam. 
c) o outro lado do mundo / e o Brasil. 
d) o lugar de onde os personagens falam / e o outro 

lado do mundo. 
e) a escola / e o outro lado do mundo. 

 
Matemática 
 
11  
Um número inteiro é divisível por 7, por 11 e por 13. 
Logo esse número é divisível por: 

a) 3003 
b) 2002 
c) 1001 
d) 3100 
e) 1003 

 
12  
Se uma folha de papel de formato quadrado, com 
30 cm de lado, for cortada ao meio, dará origem a dois 
retângulos de área igual a: 

a) 300 cm² 
b) 600 cm² 
c) 350 cm² 
d) 450 cm² 
e) 500 cm² 
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13  
Se 2,85 m de um tecido custam R$ 37,62, então o 
preço de um metro desse tecido custa: 

a) R$ 13,20 
b) R$ 11,30 
c) R$ 12,36 
d) R$ 15,40 
e) R$ 14,80 

 
14  
Um terreno tem a forma de um trapézio, conforme 
indicação na figura a seguir: 
 

 
Se o preço do hectare de terra, nessa região, custa 
R$ 13.200,00, então o valor de venda desse terreno é: 

a) R$ 66.000,00 
b) R$ 44.055,00 
c) R$ 54.540,00 
d) R$ 52.800,00 
e) R$ 55.440,00 

 
15  
O casal Paulo e Maria possuem contas distintas em um 
BANCO. O saldo de Paulo é R$ 300,00 menos do que 
o saldo de Maria. Se Paulo e Maria retirassem seus 
saldos para comprar um televisor cujo valor é 
R$ 2.100,00, ainda ficariam devendo R$ 600,00. O 
saldo de Maria é: 

a) R$ 800,00 
b) R$ 900,00 
c) R$ 1.100,00 
d) R$ 850,00 
e) R$ 1.000,00 

 
 
 
 
 
 

16  
Para adquirir um telefone celular de R$ 350,00 dei um 
cheque para 30 dias no valor de R$ 385,00. Qual a 
taxa de juros cobrada? 

a) 1% ao mês. 
b) 0,35% ao mês. 
c) 35% ao mês. 
d) 10% ao mês 
e) 3,5% ao mês. 

 
17  
A função f(x) = - x2 + px + q tem zeros iguais a -1 e a 5. 
A soma de p + q é igual a:  

a) 8 
b) - 4 
c) 9 
d) -7 
e) 3 

 
18  
Duas pessoas foram demitidas e indenizadas em 
partes diretamente proporcionais aos tempos de 
serviço. A primeira com 15 anos de serviços prestados 
recebeu R$ 48.000,00 e a segunda recebeu 
R$ 38.400,00. O tempo de serviços prestados pela 
segunda pessoa foi de: 

a) 8 anos. 
b) 10 anos. 
c) 13 anos. 
d) 9 anos. 
e) 12 anos. 

 
19  
Os lucros mensais de uma empresa estão registrados 
no quadro a seguir: 
 

MÊS LUCRO (em R$) 
Agosto 3.000,00 
Setembro 5.500,00 
Outubro 3.800,00 
Novembro 5.420,00 
Dezembro 7.280,00 

 

O lucro médio dessa empresa nesses cinco meses foi: 

a) R$ 5.000,00 
b) R$ 3.800,00 
c) R$ 5.500,00 
d) R$ 5.140,00 
e) R$ 5.460,00 

40 dam 

60 m 

1 km 
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20  
O ângulo interno A de um losango mede 60º e neste 
losango estão inscritas duas circunferências de raio 
r = 1 cm, tangentes uma à outra e aos lados do 
losango, conforme figura abaixo. 
                                            A 
                                                               Â = 60º 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim, a área desse losango é igual a: 

a) ²26 cm  

b) ²36 cm  

c) ²12 cm  

d) ²8 cm  

e) ²29 cm  

 
Conhecimentos Gerais 
 
21  
Os profissionais de cada profissão devem seguir certa 
ordem de conduta, a todos estabelecida, que permita a 
evolução do trabalho de todos do grupo em perfeita 
harmonia, pois a conduta de cada um deverá levar em 
conta que o bem-estar coletivo é mais importante que o 
individualismo e, portanto, tal ordem deve ser 
observada. 
Uma das opções abaixo está diretamente relacionada 
com o texto acima. Assinale-a. 

a) Moral 
b) Ética profissional 
c) Empatia 
d) Organização do trabalho 
e) Civismo 

 
 
 
 
 
 

22  
Ser saudável também significa manter bons hábitos e 
atender às necessidades do nosso corpo. A educação 
para a saúde e para a higiene torna os cidadãos 
capazes de atuar em favor da melhoria dos níveis de 
saúde pessoal e da coletividade, pois aliado ao direito à 
saúde está o dever de cada um de adotar medidas 
práticas de promoção, proteção e recuperação da 
saúde. 
 

Com relação ao texto acima, são apresentados cinco 
itens voltados para prática da higiene corporal. 
Classifique-os em verdadeiros (V) ou falsos (F) e 
assinale a opção que contém a seqüência CORRETA. 
 

 

(  ) A falta de banho provoca acúmulo gradativo de 
sebo e de outras substâncias expelidas pelas 
glândulas, que se somam às sujeiras exteriores e 
facilitam o surgimento de assaduras e odor. 

(  ) Nos países de clima frio, o banho de chuveiro é 
menos higiênico que o banho de banheira. 

(  ) Cortar as unhas e mantê-las sempre limpas são 
medidas importantes para prevenir certas 
doenças, pois, se a pessoa coloca a mão na 
boca, a sujeira armazenada debaixo das unhas 
pode dar origem a verminoses e outras doenças 
intestinais. 

(  ) O hábito de roer unhas, embora seja feio e 
considerado falta de educação, não provoca 
maiores danos ao corpo se a pessoa cospe o 
pedaço de unha roída, pois na saliva existem 
ácidos orgânicos que neutralizam possíveis 
organismos presentes nos fragmentos de unhas 
roídas. 

(  ) O corpo humano regula, automaticamente, sua 
temperatura quando exposto ao frio ou calor, por 
isso o vestuário não é importante para a 
manutenção da temperatura corporal. 

a) F, V, V, F, F 
b) V, V, V, F, V 
c) V, V, V, F, F 
d) V, V, V, V, V 
e) V, F, V, F, F 
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23  
Para compreender o homem e as razões que o levam a 
agir, de uma ou outra forma, em cada situação, é 
necessário saber que somos dotados de múltiplas 
capacidades, algumas naturais, outras adquiridas, as 
quais podem ser desenvolvidas ao longo da vida. 
Assim, quanto mais evoluem nossas capacidades, 
maiores e melhores serão as nossas condições de 
vivermos bem conosco e com nossos semelhantes. 
 

Com relação ao texto acima, são apresentadas duas 
colunas: a coluna da esquerda apresenta algumas 
capacidades ou faculdades do homem, enquanto a 
coluna a direita explica sucintamente tais capacidades. 
Relacione as duas colunas e assinale a alternativa 
correspondente. 
 

1. Inteligência (   ) Tem reações que não guardam 
coerência com a lógica, mas 
colorem a vida como as paixões 
e os medos. 

2. Teorização (   ) Procura constantemente 
entender a si e o universo em 
que vive. 

3. Emotividade (   ) Vive à procura de harmonia, 
beleza e perfeição das formas. 

4. Estética (   ) Procura sistematizar e colocar 
em ordem as explicações do que 
vê.  

a) 3, 1, 4,  2 
b) 3, 2, 4,  1 
c) 3, 4, 2,  1 
d) 3, 2, 1,  4 
e) 2, 3, 4,  1 

 
24  
De acordo com os direitos e garantias fundamentais 
estabelecidos na Constituição Federal do Brasil, é 
CORRETO afirmar: 

a) Estrangeiros, mesmo que residentes no país, não 
têm assegurados o direito à liberdade e à 
igualdade.  

b) A crença religiosa constitui motivo para que um 
brasileiro possa eximir-se de obrigações legais.  

c) As atividades intelectuais e artísticas estão sujeitas 
a censura e licença governamental. 

d) Nenhum brasileiro ou estrangeiro em território 
nacional pode ser submetido à tortura ou a 
tratamento degradante. 

e) O sigilo de correspondências e das comunicações 
telefônicas é inviolável, exceto por ordem policial. 

 
 
 
 
 

25  
Dentre as opções abaixo, apenas uma contempla 
direitos sociais estabelecidos no artigo 6° da 
Constituição Federal. Assinale-a. 

a) Assistência jurídica, moradia e extradição por crime 
político. 

b) Lazer, previdência social e registro civil de 
nascimento.  

c) Educação, saúde, trabalho, moradia e segurança. 
d) Integridade física e moral, saúde e pena de morte 

em casos de guerra declarada. 
e) Trabalho, segurança, interdição de pena e amparo 

às vítimas de trânsito. 

 
Leia atentamente o texto a seguir, pois ele serve de 
base para responder às questões 26 e 27. 
 

 

Não há dúvidas de que nós, seres humanos, somos 
diferentes uns dos outros. Mesmo gêmeos univitelinos, 
no mesmo seio familiar, sujeitos à mesma criação e 
educação, freqüentando as mesmas escolas e 
relacionando-se, na maioria das vezes, com as 
mesmas pessoas, demonstram características 
diferentes nos seus comportamentos e personalidades.   
 

Temos consciência das nossas diferenças, pois 
sentimos que nossas necessidades não são 
exatamente iguais às necessidades dos nossos 
semelhantes, mas, ainda assim, temos algo comum a 
todos os seres humanos: a capacidade de nos 
relacionarmos de forma consciente e voluntária com os 
outros.   
 

As relações humanas ocorrem em decorrência do 
processo de interação entre as pessoas a cada 
instante. Na infância aprendemos a nos relacionar com 
os nossos pais e familiares e esse processo se 
prolonga ao longo do tempo, acompanhando-nos em 
todos os estágios da vida, como na escola, com os 
amigos, com os filhos e no trabalho. 
 

Nas situações de trabalho, em especial, 
compartilhamos situações em que atividades e tarefas 
necessitam ser desenvolvidas por mais de uma 
pessoa, o que nos leva a interagir e a compartilhar 
sentimentos com os colegas de trabalho, externados 
por meio de comunicação, cooperação, respeito, e 
amizade. Segundo Moscovici, um estudioso do 
assunto, competência interpessoal é a habilidade de 
lidar eficazmente com outras pessoas de forma 
adequada às necessidades de cada uma e à exigência 
da situação. 
 

                                                        (Texto elaborado para este exame)
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26  
As relações humanas se _________ por meio das 
_________ entre as pessoas _________. 
 
Dentre as opções abaixo, escolha a que completa 
ADEQUADAMENTE e na ordem de apresentação, as 
lacunas do texto. 

a) desgastam – brigas – a cada instante. 
b) desfazem – habilidades – na sociedade. 
c) completam – competências – desde a infância. 
d) fortalecem – necessidades – conscientes 
e) constroem – interações – no dia-a-dia. 
 

 
27  
Abaixo são apresentados cinco itens. Leia-os 
atentamente e assinale a opção em que SÓ 
CONSTAM itens que destacam habilidades sadias, no 
processo das relações humanas. 
 

I. Comunicar idéias de forma clara e precisa em 
situações individuais e de grupo. 

II. Ouvir e compreender o que os outros dizem. 
III. Aceitar críticas sem se tornar hostil. 
IV. Calar-se, sempre que suas idéias não sejam 

coincidentes com as idéias do grupo. 
V. Relacionar-se apenas com a pessoa cujas atitudes 

coincidam com os seus valores religiosos e morais. 

a) I, II, III, IV e V 
b) I, II e III 
c) I, II e V 
d) I, II e IV 
e) III, IV e V 

 
28  
Os serviços voltados para a segurança e a medicina do 
trabalho têm como objetivo promover a saúde e 
proteger a integridade do trabalhador no local de 
trabalho. Com relação a esses serviços, são 
apresentados quatro itens abaixo, 
analise-os e classifique em verdadeiros (V) ou falsos 
(F) e assinale a opção que contém a seqüência 
CORRETA. 
 

(  ) Trazem vantagens tanto para o trabalhador 
quanto para o empregador. 

(  ) Previnem as chamadas doenças profissionais e 
protegem contra acidentes de trabalho. 

(  ) Não contribuem para a sensação de segurança e 
satisfação no trabalho. 

(  ) Constituem seguro de vida para o trabalhador e 
sua família. 

a) F, V, V, V 
b) V, V, V, V 
c) V, V, F, F 
d) F, V, F, F 
e) F, V, F, V 

29  
Dentre as opções abaixo, apenas uma NÃO se 
relaciona com as competências dos serviços voltados 
para a segurança e medicina do trabalho. Assinale-a. 

a) Responsabilizar, por crime de omissão, os 
trabalhadores que não seguirem as orientações 
técnicas e o cumprimento das normas aplicáveis às 
atividades que devem exercer. 

b) Aplicar os conhecimentos da engenharia de 
segurança e medicina do trabalho ao ambiente de 
trabalho. 

c) Realizar inspeções nos locais de trabalho. 
d) Promover a realização de atividades de 

conscientização e de orientação com os 
trabalhadores para a prevenção de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais. 

e) Realizar exames periódicos e especializados, 
promover campanhas de conscientização e 
treinamentos. 

 
30  
O Choque Elétrico é uma descarga de corrente elétrica 
que passa pelo corpo humano ou de um animal 
qualquer, e que, dependendo do seu trajeto no corpo e 
da sua intensidade, resistência, voltagem etc., provoca 
conseqüências mais ou menos graves, que vão desde 
queimaduras locais até a morte. 
As opções abaixo descrevem procedimentos que 
devem ser adotados por alguém que necessite socorrer 
uma vítima de choque elétrico, mas apenas um deles é 
VERDADEIRO. Assinale-o. 

a) Se a vítima estiver com pulso e respiração normais, 
evitar que beba água, colocá-la de bruços, 
mantendo sua cabeça imobilizada e aplicando 
massagens leves sobre a região lombar por 15 a 20 
minutos. 

b) Se a vítima apresentar uma parada respiratória ou 
cárdio-respiratória, produzir um novo choque sobre 
ela, mas de menor intensidade e por curta duração 
de tempo, apenas para fazer o coração voltar a 
bater. 

c) Não perder tempo tentando desligar a chave geral 
de força, mas agarrar a vítima com força para soltá-
la imediatamente, pois cada segundo de contato a 
mais com a eletricidade diminui as possibilidades 
de sobrevivência da vítima. 

d) Antes de tocar a vítima, desligar a corrente elétrica 
na chave geral de força e, caso isso não seja 
possível, separar a vítima do contato com o fio 
energizado utilizando um mau condutor de 
eletricidade, como um cabo de vassoura, luva de 
borracha etc. 

e) Jogar água fria, não salgada, sobre a vítima que 
estiver em contato com um fio energizado e evitar 
tocá-la, pois o socorrista também corre risco de 
vida. 
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31  
As sinalizações de segurança são usadas nos locais 
de trabalho para prevenir acidentes, identificando 
equipamentos de segurança, delimitando e 
identificando áreas de risco. Assim, as normas 
regulamentadoras de segurança adotam cores 
padrões para segurança em estabelecimentos ou locais 
de trabalho. Com relação à cor VERMELHA, é 
VERDADEIRO afirmar que: 

a) indica “cuidado” e deve ser usada em pilastras, 
vigas, colunas e partes salientes de estruturas e 
equipamentos ou em vidraças em que se possa 
esbarrar. 

b) deve ser utilizada para distinguir e indicar 
equipamentos e aparelhos de proteção e combate a 
incêndio, como hidrantes e extintores. 

c) indica “cuidado” e é utilizada para sinalizar locais 
escorregadios, obras e operações de trânsito. 

d) indica “segurança” e deve ser utilizada em 
cavaletes, paredes de fundo de corredores sem 
saída e meios-fios onde haja necessidade de 
chamar atenção. 

e) deve ser empregada apenas nas indústrias para 
sinalizar a armazenagem de materiais radioativos 
ou materiais contaminados pela radioatividade. 

 
32  
Dentre as opções abaixo, uma está relacionada com a 
emissão de sons que, direta ou indiretamente, são 
ofensivos ou nocivos à saúde, à segurança e ao 
bem-estar da coletividade ou que desrespeitam as 
leis. Assinale-a. 

a) Ruído contínuo 
b) Som 
c) Vibrações 
d) Alarmes mecânicos 
e) Poluição sonora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33  
Os alarmes sonoros são comumente utilizados para 
auxiliar na segurança antifurto de bens patrimoniais 
como residências, automóveis, quadros de arte etc. 
Com relação aos alarmes sonoros em geral, são 
apresentados quatro itens abaixo. Analise-os e marque 
a opção CORRETA. 
 

I. Devem obedecer às normas fixadas pelos órgãos 
regulamentadores. 

II. Devem emitir sons contínuos ou intermitentes 
semelhantes àqueles utilizados privativamente 
pelos veículos de socorro de incêndio e 
salvamento. 

III. Devem emitir sempre sons contínuos semelhantes 
àqueles utilizados pelas viaturas policiais. 

IV. Devem emitir sons contínuos ou intermitentes de 
advertência, por período mínimo de duas horas. 

 

a) Todas são verdadeiras. 
b) Apenas I e III são verdadeiras. 
c) Apenas I, III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas I é verdadeira. 
e) Apenas II e III são verdadeiras. 

 
34  
Em quaisquer situações, as pessoas estão expostas a 
riscos e sujeitas a acidentes. Assim, para prestarmos 
socorro de forma correta e eficaz, precisamos ter 
conhecimentos básicos de primeiros socorros, pois 
estes podem fazer toda a diferença em uma situação 
de emergência, ajudando a manter a vítima viva até a 
chagada do socorro especializado. Com relação aos 
primeiros socorros, marque a opção VERDADEIRA. 

a) Uma pessoa que não tenha noções de primeiros 
socorros pode eventualmente prejudicar uma vítima 
de acidente ao tentar ajudá-la. 

b) Mesmo a pessoa que não tem noção de primeiros 
socorros obedece a seu instinto natural de 
solidariedade e, ao ver outra pessoa ferida, ajuda-a 
corretamente. 

c) Um atendimento emergencial só deve ser prestado 
por profissional especializado, com o uso de 
equipamentos e materiais próprios, como aqueles 
presentes nas ambulâncias. 

d) Tentar transmitir segurança, tranqüilidade e 
confiança à vítima consciente, informando de que o 
socorro já está a caminho, se isso já tiver sido 
providenciado, não é uma atitude necessária. 

e) Conhecer e improvisar materiais que possam ser 
utilizados para auxílio das vítimas não é 
recomendado dentre as noções básicas de 
primeiros socorros. 
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35  
A perda do sangue devido ao rompimento de veia ou 
artéria é denominada de hemorragia e o seu controle 
deve ser feito rapidamente, pois uma hemorragia em 
excesso e não controlada pode levar à morte. As 
hemorragias externas são visíveis, pois o sangue verte 
para fora do corpo, enquanto as hemorragias internas 
ocorrem em órgãos internos como fígado, pulmões, 
estômago etc. 
Com relação aos procedimentos de primeiros socorros 
que devem ser executados em uma situação de 
hemorragia, APENAS UMA OPÇÃO É VERDADEIRA. 
Assinale-a. 

a) Se possível, aplicar substâncias como pó de café 
ou fubá de trigo que têm propriedades que facilitam 
o rápido estancamento do sangue. 

b) Deve-se tentar retirar corpos estranhos dos 
ferimentos. 

c) Manter, se possível, o membro ferido em posição 
mais elevada que o coração. 

d) Dar água, chá ou outros líquidos não alcoólicos, de 
preferência que contenham açúcar, à vítima, caso 
esta não seja diabética. 

e) Sentar a vítima e inclinar sua cabeça para frente e 
para trás, vagarosamente, de dois a cinco minutos, 
enquanto monitora seus sinais vitais para evitar 
parada cardíaca. 

 
36  
Quando se trata da vigilância patrimonial e da 
segurança de pessoas e bens deve-se ter em vista a 
necessidade de elaboração de um Plano Operacional 
que possibilite eficácia no emprego do vigia.  
Com relação ao plano operacional e às finalidades de 
um serviço de vigilância e segurança patrimonial e de 
pessoas, NÃO é verdadeiro afirmar: 

a) O plano poderá prever a necessidade e a obrigação 
de anotações relacionadas com o serviço de 
vigilância, como nome do vigia de serviço, 
ocorrências e alterações diversas para posterior 
encarregado ou gerente da vigilância. 

b) O plano operacional deve ser elaborado de modo a 
atender os princípios básicos de proteção dos bens 
patrimoniais, móveis e imóveis, do órgão, 
promovendo dentro dos limites da Instituição 
segurança para as pessoas. 

c) O plano operacional pode ser revisto e atualizado 
periodicamente, de acordo com as necessidades do 
órgão. 

d) O plano pode incluir vigilância preventiva, visando a 
evitar roubos, depredações e conscientizando as 
pessoas no que diz respeito à disciplina dentro do 
âmbito do órgão, inclusive prevendo ações de 
ronda motorizada e controle de portaria. 

e) Cada vigia deve traçar seu próprio plano 
operacional, de acordo com as suas necessidades, 
informando ao encarregado ou gerente da vigilância 
os materiais e equipamentos de que necessita. 

 

37  
Abaixo são apresentados cinco itens que se relacionam 
com as atribuições de vigia. Analise-os e classifique em 
verdadeiros (V) ou falsos (F) e assinale a opção que 
contém a seqüência CORRETA. 
 
(  ) Executar a segurança do local em que prestar 

serviços, nos horários designados pelo 
encarregado ou gerente da vigilância.  

(  ) Permanecer no seu posto de serviço, não se 
afastando nunca do local, ainda que isso implique 
prejuízo de socorro a alguém. 

(  ) Em serviço, estar sempre sóbrio e chegar com 
pontualidade para receber armamento, se for o 
caso, e observações sobre o local de trabalho, 
comunicando, com antecedência necessária, a 
eventual impossibilidade de comparecer ao 
trabalho. 

(  ) Procurar identificar as pessoas dentro do recinto 
em que trabalha e sair em perseguição aos 
suspeitos para detê-los ou prendê-los, antes que 
cometam ações criminosas.  

(  ) Fazer o controle de chaves de prédios e/ou 
unidades do local que vigia e aguardar 
autorização do encarregado para agir, 
prontamente, na ocorrência de fato anormal, 
como incêndio, desordens internas, homicídio, 
desabamento, assalto ou outras ações do gênero.

a) V, V, V, V, F 
b) V, F, V, V, V 
c) V, V, V, F, V 
d) V, F, V, F, F 
e) V, F, V, V, F 
 

 
 
 

 

Cidade histórica situada no continente, às margens da 
baía de São Marcos, tem no seu valioso conjunto 
arquitetônico sua maior atração turística. Além de 
cidade-monumento, tombada em 1948, pelo Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, é também sede do 
Centro de Lançamento de Foguetes Espaciais. 
 

 
38  
O  município do Maranhão  a que o texto   faz 
referência é: 

a) São José de Ribamar. 
b) São Luís. 
c) Alcântara. 
d) Cururupu. 
e) Guimarães. 
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39  
Abaixo são apresentados cinco itens que tratam do uso 
de materiais, armamentos e de tarefas a serem 
desempenhadas no serviço de vigilância. Analise-os, 
classifique em verdadeiros (V) ou falsos (F) e assinale 
a opção que contém a seqüência CORRETA. 
 

(  ) Dentre os materiais utilizados nos trabalhos de 
vigilância, podem estar incluídos rádios de 
comunicação, lanternas, livros de ocorrências, 
capas de chuvas e outras roupas especiais.  

(  ) Os materiais e os veículos são de 
responsabilidade do vigia que os estiver 
utilizando. Assim, ao recebê-los, o vigia deve 
certificar-se de que estes não apresentem 
defeitos ou irregularidades.  

(  ) A manutenção dos armamentos, dos rádios, dos 
veículos, enfim de todo o material da vigilância, 
deve ser feita pelo vigia nos seus turnos de 
trabalhos.  

(  ) O uso de rádios de comunicação deve se ater 
estritamente às normas de operação 
estabelecidas, a fim de evitar confusão nas 
transmissões, mas o vigia não necessita manter-
se alerta às chamadas e atendê-las prontamente. 

(  ) É também função dos vigias impedir a entrada de 
pessoas, quando não autorizadas, e zelar pelo 
uso e conservação dos equipamentos e uniforme 
utilizados no exercício da atividade, além de 
revistar, se necessário, volumes e cargas. 

a) V, V, V, V, F 
b) V, V, F, F, V 
c) V, V, V, V, V 
d) V, V, F, V, V 
e) V, F, F, V, V 

 
40  
Atualmente, no mapa da cidade de São Luís, avenidas 
e ruas são tituladas com nomes de vultos da sua 
História. A avenida local que recebe o nome do 
fundador da cidade de São Luís (08 de setembro de 
1612) está na opção: 

a) Av. Daniel de la Touche. 
b) Av. Jerônimo de Albuquerque. 
c) Av. Alexandre de Moura. 
d) Av. São Luís Rei de França. 
e) Av. Vitorino Freire. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


