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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 - VESPERTINO 

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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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. São princípios básicos de todo profissional 

do ramo de segurança, exceto: 

 

(a) Princípio da Discrição. 

(b) Princípio da Individualidade. 

(c) Princípio do Bom Senso. 

(d) Princípio da Exaltação. 

(e) Princípio da Ação Preventiva. 

2. Em caso de roubo no local de trabalho, você 

como vigia verificou que sumiu um 

equipamento. O que você deve fazer: 

 

(a) Sair correndo. 

(b) Não falar nada para ninguém. 

(c) Gritar por socorro. 

(d) Chamar a polícia e avisar ao chefe 

imediatamente. 

(e) Pedir ajuda a alguém. 

 

3. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente o espaço sobre os primeiros-

socorros: “_________ é o fato ou evento 

desastroso do qual não resultam pessoas 

mortas ou feridas, mas que pode oferecer risco 

futuro. ” 

 

(a) Incidente. 

(b) Acidente. 

(c) Risco. 

(d) Perigo. 

(e) Dano. 

 

4. O uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI) deverá ser adotado após a 

seguinte situação: 
 

(a) Tentativa de eliminar os riscos do 

ambiente em que se desenvolve a 

atividade. 

(b) Ocorrência do primeiro acidente de 

trabalho injustificado. 

(c) Funcionamento há mais de cinco anos da 

empresa ou entidade. 

(d) Acidentes ou incidentes frequentes com a 

equipe de trabalho, ocasionando ou não 

doenças do trabalho. 

(e) Todas as alternativas estão corretas. 

5. Luiz é vigia do turno da noite. O horário 

marcado para a troca de posto para o próximo 

turno é 6 horas da manhã. Já são 6 horas e 30 

minutos da manhã e o vigia que o substituiria, 

ainda, não chegou e nem avisou nada. Qual 

deve ser a atitude de Luiz, em relação ao 

problema: 

 

(a) Luiz deve esperar mais 30 minutos e 

depois ir embora, mesmo que o outro 

vigia não chegue. 

(b) Luiz deve esperar até que o outro vigia 

Apareça. 

(c) Luiz deve chamar outro colega de 

trabalho para substituí-lo. 

(d) Luiz deve registar à ocorrência e entrar 

em contato com seu superior hierárquico 

para que ele possa resolver o problema. 

(e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

6.  As funções desempenhadas pelo Vigia são:  

 

I.  Impedir 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. 

II.  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. 

III.  Comunicar à chefia imediata qualquer 

irregularidade ocorrida durante seu 

plantão, para que sejam tomadas as 

devidas providências. É correto afirmar: 

(a) III. 
(b) I, II e III. 

(c) II. 

(d) I e III. 

(e) I e II. 
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7-  Não são funções do vigia: 

 

(a) Zelar pela guarda do patrimônio. 

(b) Limpeza minuciosa do ambiente. 

(c) Vigiar as entradas proibidas. 

(d) Realizar a ronda interna. 

(e) Proteger o patrimônio 

 

8. Os coturnos, considerados Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), são utilizados 

para a proteção: 

 

(a) Das mãos. 

(b) Dos pés. 

(c) Da cabeça. 

(d) Dos olhos. 

(e) Dos braços. 

 

9. O Vigia em algumas situações termina 

sendo um profissional de atendimento em que 

muitas vezes, ele tem que falar com o público 

interno e externo. No atendimento vigia deve: 

 

(a) Conversas extensas e pessoais com o 

público. 

(b) Falar em voz baixa e cabeça baixa. 

(c) Gritar com a pessoa que está atendendo; 

(d) Falar com ideias claras e precisas. 

(e) Não falar com ninguém. 

10. Para o exercício da profissão, o vigia 

deverá preencher os seguintes requisitos: 

 

(a) Ter idade mínima de 21 (vinte e um) 

anos. 

(b) Ter instrução correspondente à 4ª 

(quarta) série do primeiro grau. 

(c) Ter sido aprovado em exame de saúde 

física, mental e psicotécnico. 

(d) Ser brasileiro. 

(e) Todas as alternativas corretas 

 
 

PORTUGUÊS 
 

11. Qual das opções abaixo está correta a 

formação do plural: 

 

(a) Capuz. 

(b) Tintas. 

(c) Borracha. 

(d) Caderno. 

(e) Nenhuma correta. 

 

12. As letras que completam de modo correto 

as palavras escasse__, depre__ão, 

aquie__ência. Assinale a correta: 
 

(a) Z - ç – c. 

(b) Z - ss – sc. 

(c) S- ç – c. 

(d) S - s – ss. 

(e) S -ss – sc. 

 

13. Assinale a única palavra que se encontra 

no diminutivo: 

 

(a) Plantinha. 

(b) Rainha. 

(c) Sobrinha. 

(d) Farinha. 

(e) Linha 

14. A forma CORRETA de dividir, em 

sílabas, a palavra cafeína é: 

 

(a) Ca-feí-na. 

(b) Ca-fe-ína. 

(c) Ca-fe-í-na. 

(d) Ca-feína 

(e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

15. Qual a forma mais adequada de tratamento para o Vigia se comunicar com o seu superior: 

(a) Tu. 

(b) Vossa Excelência. 

(c) Meritíssimo (a). 

(d) Senhor (a). 

(e) Excelência. 
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MATEMÁTICA 
 

16. Um celular foi vendido com desconto de 

10% sobre do preço normal de venda. Se ele foi 

vendido por R$ 154,00 o preço normal de 

venda desse produto é: 

 

(a) R$ 169,40. 

(b) R$ 158,00. 

(c) R$ 160,00. 

(d) R$ 159,00. 

(e) R$ 158,40. 

 

17. Quanto é 50% de 250: 

 

(a) 25 

(b) 50 

(c) 75 

(d) 100 

(e) 125 

 

18. Assinale o resultado correto, quanto a 

adição e subtração: 48 +12 – 9 = 

 : 

 

(a) 36 

(b) 56 

(c) 55 

(d) 51 

(e) 69 

19. Dana Maria foi ao supermercado e 

comprou: uma caixa de sabão em pó, uma lata 

de óleo e uma bola. Os três produtos tinham, 

respectivamente, a forma de: 

 

(a) Cubo, cone e circunferência. 

(b) Paralelepípedo, cilindro e esfera. 

(c) Paralelepípedo, cone e esfera. 

(d) Cubo, cilindro e circunferência. 

(e) Cubo, paralelepípedo e cone. 

 

20. Um valor foi aplicado a juro simples com taxa 

de 10% ao mês, durante cinco meses. Se no fim 

desse período o juro produzido foi de R$ 305. 

Qual foi o capital aplicado? 

(a) 500,00 

(b) 610,00 

(c) 390,00 

(d) 600,00 

(e) 620,00 

 

 

 


