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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 
 

Processo Seletivo Simplificado edital 001/2017 

 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

Nome:  Inscrição nº: 

PROVA – VIGIA NOTURNO  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATUTINO 

INSTRUÇÕES: 

1.Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, 

com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

3.  Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 

5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso 

haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10.Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 

11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

12. Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar a prova. 

13.  A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento. A partir do dia 16 de maio. 

14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, naquela sala. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte e leve-o consigo. 

 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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PORTUGUÊS 
 

TEXTO   

       A Lebre e a Tartaruga 

 

Era uma vez... uma lebre e uma tartaruga. 

A lebre vivia caçoando da lerdeza da tartaruga. 

Certa vez, a tartaruga já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. 

A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. 

Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar, com seus passinhos lentos, porém, firmes. 

Logo a lebre ultrapassou a adversária, e vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. 

Quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. 

Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. 

 
Moral da história: devagar se vai ao longe! 

 http://escolakids.uol.com.br/a-fabula.htm 

 

 

Leia o texto  e responda a questão 1 e 2 

 

1.A tartaruga, estava cansada de “ser alvo de 

gozações” (Linha 3). Nesse contexto, a palavra 

“gozação” NÃO significa: 

 

(a) Caçoada. 

(b) Zombaria. 

(c) Brincadeira. 

(d) Prazer. 

(e) Deboche 

 

2.Conforme o Texto a lebre vivia caçoando da 

lerdeza da tartaruga. 

 Entende-se por   “lerdeza”: 

 

(a) Agilidade. 

(b) Velocidade. 

(c) Rapidez. 

(d) Vagarosidade. 

(e) Ligeirice 

3. Assinale a alternativa cuja palavra é do 

gênero masculino: 

 

(a) Mapa. 

(b) Cadeira. 

(c) Foto. 

(d) Parede.   

(e) Mesa 

4. Assinale a alternativa que apresenta apenas 

palavras escritas corretamente: 

 

(a) Mexerica, origem, mochila; 

(b) Mexicano, bochecha, miragem; 

(c) Caixa, chuchu, xalé; 

(d) Enxame, peixe, barrejem. 

(e) Caichão, brimco, bola 

 

5.Assinale a opção que contém uma palavra em 

que ocorre encontro consonantal: 

 

(a) Ator.  

(b) Pneu. 

(c) Pacote. 

(d) Girafa. 

(e) Boneca. 
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MATEMÁTICA 

 

6.A que taxa de juros simples o capital de R$ 

3.000,00 renderia R$ 270,00 em 6 meses: 

 

(a) 1% ao mês. 

(b) 1,5% ao mês. 

(c) 0,5% ao mês. 

(d) 2% ao mês. 

(e) 2,5% 

7.Um par de sapatos e uma camisa custaram, 

juntos, R$ 240,00. Sabendo-se que o preço do 

sapato foi o triplo do preço da camisa, quanto 

custou o sapato: 

 

(a) R$160,00. 

(b)  R$180,00. 

(c) R$210,00. 

(d)  R$150,00.  

(e) 170,00  

8.Joana comprou 3kg de queijo por R$ 33,00. 

Ao chegar em casa sua mãe pediu para que 

voltasse ao mercado e comprasse mais 2kg de 

queijo. 

 Quanto Joana gastou apenas nesta segunda 

vez que voltou ao mercado? 

 

(a) R$ 55,00 

(b) R$ 33, 00 

(c) R$ 22,00 

(d) R$ 11,00 

(e) R$ 12 

 

9.Maria comprou um pacote de maçãs e um 

pacote de mexericas, o vendedor concedeu um 

desconto de 10% no preço do pacote de maçãs 

e um desconto de 5% no preço do pacote de 

mexericas.  

O valor total do desconto foi de um real. Sem 

esse desconto, a soma seria de R$ 12,00. 

Qual era o preço do pacote de abacates antes 

do desconto? 

 

(a) 7,50 

(b)  8,50 

(c) 8,00 

(d) 9,00 

(e) 7,00 

10.O número 82 é composto por: 

 

(a) Oito dezenas e sete unidades. 

(b) Uma dezena e oito unidades. 

(c) Oito dezenas e duas unidades. 

(d) Duas dezenas e oito unidades. 

(e) Oito dezenas e uma unidade. 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11.Assinale a alternativa que demonstra uma 

postura profissional correta do servidor: 

 

(a) Esforço e interesse permanente para 

aprender. 

(b) Dificuldade para administrar o tempo na   

realização das tarefas. 

(c) Insatisfação constante com o trabalho. 

(d) Sólida relação de desconfiança. 

(e) Irresponsabilidade no trabalho. 

 

12.Se o funcionário aprender a se relacionar 

profissionalmente de forma correta, muitos 

problemas futuros poderão ser: 

 

(a) Solucionados. 

(b) Criados. 

(c) Evitados. 

(d) Mantidos. 

(e) Suportados. 
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13.Qual a finalidade do uso de extintores de 

incêndio: 

 

(a) Isentar a empresa de responsabilidade 

sobre o incêndio. 

(b) Realizar o combate a princípios de 

incêndio. 

(c) Diminuir a quantidade de fumaça do 

incêndio. 

(d) Proporcionar uma maior propagação das 

chamas. 

(e) Aumentar a quantidade de gás no 

ambiente. 

14.São comportamentos que refletem o bom 

preparo do profissional quanto à conduta 

profissional. 

Assinale a FALSA: 

(a) Tratar com respeito somente a equipe da 

chefia da empresa.   

(b) Manter-se atualizado sob o aspecto 

profissional. 

(c) Evitar atos de violência com os demais. 

(d) Demonstrar boa educação, tratando as 

pessoas com atenção e polidez. 

(e) Manter-se bem uniformizado e com boa 

aparência. 

 

  15.Caso passe a noite sozinho em seu 

ambiente de trabalho o vigia deve: 

 

I. Aproveitar para descansar um pouco; 

II. Examinar se todas as portas e janelas   

estão devidamente trancadas; 

III. Percorrer por todo o ambiente para 

              detectar alguma anormalidade. 

É correto o que se afirma em: 

 

(a) Apenas em I 

(b) Apenas em II 

(c) Apenas em I e II 

(d) Apenas em II e III 

(e) Todas estão corretas 

 

 

16. Paulo é vigia da prefeitura do município 

onde mora. Sempre que algum colega de 

trabalho lhe pede ajuda, Paulo só o faz se 

receber algo em troca, como lanches, gorjetas, 

presentes, etc.  

A atitude de Paulo é: 

 

(a) Ética, pois ninguém faz favores de graça. 

(b) Ética, pois é uma fonte de renda a mais. 

(c) Antiética, pois ser prestativo com os 

companheiros de trabalho é característica 

de um bom profissional. 

(d) Antiética, pois Paulo deve sempre cobrar 

pelos favores feitos aos companheiros de 

trabalho. 

(e) Todas alternativas  erradas. 

17. Ao vigiar um prédio público o vigia deve: 

 

(a) Zelar somente pela integridade dos 

objetos no interior do prédio. 

(b) Zelar pela integridade do interior e 

exterior do prédio. 

(c) Manter-se somente na frente do prédio 

para que nenhum vândalo se aproxime. 

(d) Manter-se somente nos fundos do prédio 

para que nenhum ladrão possa pular o 

muro. 

(e) Zelar apenas pelo portão de entrada. 

18. Pedro é o novo vigia de uma repartição 

pública de sua cidade, certo dia uma pessoa 

que se identificou como funcionário da 

prefeitura, pediu-lhe permissão para entrar e 

pegar uns armários antigos no depósito. O 

melhor que Pedro tem a fazer é: 

 

(a) Deixar que suposto funcionário entre e 

ajudá-lo a carregar os armários. 

(b) Procurar o Diretor ou responsável pelo seu 

setor para que lhe dê um visto de 

autorização para a saída do material. 

(c) Não atender o suposto funcionário, pois 

pode ser alguém com más intenções. 

(d) Liberar o material e avisar posteriormente 

ao Diretor ou responsável pelo setor. 

(e) Liberar o material afinal é uma pessoa 

conhecida. 
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19. Marque V para as afirmativas verdadeiras 

e F para as falsas: 

 

(  )  O Vigia  deve ter coragem, firmeza e 

energia diante do perigo. 

(   ) O Vigia deve ter bom senso, o julgamento 

acertado e prudente em situações de 

emergência. 

(  )  O deve ter iniciativa, uma ação pronta e 

adequada para a solução de situações 

imprevistas. 

 

A sequência está correta em: 

 

(a) F, V, F 

(b) V, V, F  

(c) F, F, V  

(d) V, F, V  

(e) V, V, V 

 

20. Sempre que haver alguma ocorrência 

durante o seu turno, o vigilante deve: 

 

(a) Avisar verbalmente ao prefeito da cidade 

as ocorrências do turno. 

(b) Ligar imediatamente para sua família e 

informar as ocorrências do turno. 

(c) Ligar imediatamente para a imprensa e 

informar as ocorrências do turno. 

(d) Avisar, verbalmente e por escrito, ao 

companheiro que irá trabalhar no próximo 

turno e ao responsável pelo setor, as 

ocorrências do dia. 

(e)  Não é necessário avisar, afinal o 

problema foi resolvido. 

 

 

 


