ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

VIGIA
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

B

D

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, lápis, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
VIGIA
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CARGO: VIGIA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Página | 2

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
Eles sobraram
1

Os números do IBGE, o principal órgão de pesquisas sociais do país, mostram um retrato

2

dramático da realidade do trabalhador brasileiro. Segundo o Instituto, 36 milhões de brasileiros em

3

idade de trabalhar têm só o 1º grau completo ou nem isso. Essa população equivale a quase a metade

4

de toda a força de trabalho do país e coloca para a sociedade um enorme problema. Para garantir a

5

sobrevivência, muitos deles ainda conseguem emprego na economia informal com algum êxito. Para

6

os outros, o horizonte é desolador. Isso porque as empresas, com a modernização, já não precisam

7

tanto de força física, que é o que eles têm a oferecer se não forem educados.

8

O rosto dessa gente apareceu quando o governo de São Paulo abriu inscrições, um mês

9

atrás, para as chamadas frentes de trabalho. A ideia era selecionar 2.000 pessoas para cumprir um

10

contrato de seis meses, recebendo salário mensal de um salário mínimo, cesta básica e seguro de

11

acidentes pessoais. Exigências: ter acima de 16 anos de idade e estar desempregado há mais de um

12

ano. Uma multidão de 20.000 pessoas lotou os locais de inscrição. Foram selecionados apenas os

13

chefes de famílias numerosas, os mais velhos e aqueles que estavam por mais tempo na fila do

14

desemprego. (...)

15

O Brasil ainda tem uma vantagem a oferecer a esses trabalhadores, por uma ironia do seu

16

passado recente. Durante mais de uma década, o governo abandonou estradas, viadutos, deixou ruas

17

se esburacarem. Assim que a economia voltar a crescer, isso tudo vai ser consertado e haverá

18

trabalho para essa massa de gente. O problema é saber durante quanto tempo eles poderão sobreviver

19

à custa desses serviços. E o desafio, para o país, é evitar que continue crescendo a população de

20

subtrabalhadores.
CÍNTIA VALENTINI

CARGO: VIGIA
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QUESTÃO 01

De acordo com o texto, pode-se afirmar:
A) A realidade do trabalhador brasileiro era
desconhecida até a formação das frentes de trabalho.
B) As dificuldades do trabalhador desqualificado, no
Brasil, não serão sanadas a longo prazo, uma vez que
o trabalho físico tende a desaparecer.
C) A infraestrutura deficiente do Brasil possibilitará
trabalho constante, pelo menos, na área de
construção civil.
D) Os problemas de mão-de-obra desqualificada frutos da atual conjuntura econômica do País - se
resolverão definitivamente, assim que a economia
brasileira voltar a crescer.
QUESTÃO 02

A partir da leitura do texto, pode-se inferir que o
problema de emprego, no Brasil, será otimizado com
A) a manutenção da economia informal.
B) a abertura de constantes frentes de trabalho.
C) a implementação de um programa de educação.

QUESTÃO 05

Há correspondência entre a palavra transcrita e o seu
respectivo significado em
A) "enorme" (L.4) — extraordinário.
B) "êxito" (L.5) — desempenho..
C) "desolador" (L.6) — angustiante.
D) "abandonou" (L.16) — isolou.
QUESTÃO 06

A alternativa em que os dois termos transcritos
pertencem à mesma classe morfológica é
A) "Segundo", em “...Segundo o Instituto” (L.2) e
"quando", em “o governo de São Paulo abriu
inscrições” (L.8).
B) "passado", em “seu passado recente” (L.15/16) e
"subtrabalhadores",
em
“a
população
de
subtrabalhadores” (L.19/20).
C) "a", em “toda a força” (L.4) e "a", em “têm a oferecer”
(L.7).
D) "o", em “que é o que eles têm” (L.7) e "o" em “o
governo abandonou estradas” (L.16).
QUESTÃO 07

D) o controle da natalidade nas camadas mais baixas.
“Foram selecionados apenas os chefes de famílias
numerosas” (L.12/13)

QUESTÃO 03

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A) As palavras "para" (L.9) e "a", em “...vantagem a
oferecer (L.15), exprimem a mesma ideia.
B) A palavra "quase" (L.3) indica limite.
C) O vocábulo"porque" (L.6) dá idéia de consequência.

No fragmento em destaque, a expressão em negrito
A)
B)
C)
D)

exerce função de sujeito.
modifica o sentido do nome.
completa o sentido do verbo.
complementa o sentido do nome.

QUESTÃO 08

D) O termo "se" (L.17) denota condição.
“haverá trabalho para essa massa de gente” (L.17/18).
QUESTÃO 04

Na oração:
A substituição proposta à direita mantém o significado do
contexto em que o termo transcrito aparece em
A) "toda" (L.4) — qualquer.
B) "algum" (L.5) — pouco.
C) "ainda" (L.15) — afinal.
D) "Assim que" (L.17) — Quando.
CARGO: VIGIA

A) “trabalho” é sujeito do verbo haver.
B) “O verbo “haver” pode ser substituído pelo verbo ter,
na terceira pessoa do plural”, sem problema com a
norma padrão.
C) O verbo “haver” é impessoal, portanto, não tem
sujeito.
D) O verbo haver não pode ser substituído pela forma
sinônima “existir”.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 13

As

Marque a alternativa cuja afirmação esteja correta:
A) Na palavra “contrato” (L.10), os elementos em
destaque formam encontro consonantal.
B) No vocábulo “haverá” (L.17), o ‘h’ é uma consoante
brasileira.
C) Na palavra “país” L.19), há a ocorrência de três
sílabas.
D) No termo “mostram” (L.1), há a ocorrência de um
ditongo.

palavras

“país”

(L.1),

“economia”

(L.17)

e

“sobrevivência” (L.5) são respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona
B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona
C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona
D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona
QUESTÃO 14

A alternativa em que o termo transcrito tem função de

QUESTÃO 10

advérbio é:
Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da informação
em:
A) “...muitos deles ainda conseguem emprego na
economia informal com algum êxito.” (L.5).
B) “O rosto dessa gente apareceu” (L.8).

A) “só” (L.3).
B) “dramático” (L.2).
C)

“Essa” (L.3).

D) “Segundo” (L.2).

C) “o horizonte é desolador.” (L.6).
D) “O Brasil ainda tem uma vantagem” (L.15).

QUESTÃO 15

A alternativa que apresenta justificativa CORRETA para a

QUESTÃO 11

acentuação da palavra “famílias” (L.13) é:
A forma verbal “forem” (L.7) indica uma ação:

A) Por ser uma palavra terminada em hiato.
B) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo

A) habitual.

crescente.

B) contínua.

C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo

C) concluída.

decrescente.

D) hipotética.

D) Por ser palavra proparoxítona.
QUESTÃO 12

Define-se

como

substantivo

abstrato

aquele

cuja

existência depende de outro ser, como, por exemplo, o
destacado em:
A) “Isso porque as empresas, com a modernização, já
não precisam tanto de força física,” (L.6/7).
B) “A ideia era selecionar 2.000 pessoas” (L.9).
C) “Uma multidão de 20.000 pessoas lotou os locais de
inscrição” (L.12).
D) “O Brasil ainda tem uma vantagem” (L.15).

CARGO: VIGIA
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 16

QUESTÕES DE 16 A 20
Cálculos

No zoológico há um borboletário com 1115 borboletas.
Foram colocadas mais 320 borboletas. Quantas
borboletas ficaram no borboletário, sendo que 160
desapareceram?
A)
B)
C)
D)

1.240
1.275
1.370
1.420

QUESTÃO 17

Tereza foi ao supermercado com R$ 570,00 e gastou R$
215,00 com material de limpeza e R$ 320,00 com
alimentação. Quanto sobrou?
A)
B)
C)
D)

R$ 35,00.
R$ 40,00
R$ 45,00
R$ 55,00.

QUESTÃO 18

Em um bairro tem 32 ruas. Em cada rua há 2 semáforos,
07 árvores e 13 postes. Quantas árvores há no bairro?
A)
B)
C)
D)

224
294
325
330

QUESTÃO 19

No conjunto dos números Inteiros, o antecessor do
número ( –29 ) é o número:
A)
B)
C)
D)

–30
–28
28
30

QUESTÃO 20

Se quarenta litros de gasolina custam R$ 112,30, quanto
custará oitenta litros do mesmo combustível?
A)
B)
C)
D)

R$ 175,60
R$ 160,60
R$ 215,30
R$ 224,60

CARGO: VIGIA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40
QUESTÃO 25

QUESTÃO 21

Sobre o sigilo das informações do local de trabalho,
assinale a alternativa CORRETA:

Ao servidor público é proibido a seguinte conduta:

A) O profissional com postura ética tem o dever de
guardar toda a informação que pode afetar a
empresa ou os colegas de trabalho.
B) O
profissional
pode
discutir
informações
relacionadas ao trabalho com os colegas de trabalho.
C) Discutir informações sigilosas relacionadas ao
trabalho é uma situação aceitável.
D) Não é função do vigia se preocupar com o sigilo das
informações sendo permitida a divulgação das
mesmas sempre que achar necessário.

A) Atender com presteza às requisições para a defesa
da Fazenda Pública.
B) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de
poder.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 26

Na ocorrência de um princípio de incêndio nas
dependências do local onde o vigia realiza suas
atividades, o telefone público de emergência a ser ligado
deverá ser o seguinte:
A)
B)
C)
D)

190.
191.
192.
193.

Os pronomes de tratamento representam a forma de
tratar as pessoas com quem se fala ou a quem se dirige a
comunicação. Em conversa com o Juiz de Direito de
determinada cidade, o pronome de tratamento a ser
utilizado deverá ser:
A) Vossa santidade.
B) Vossa Excelência.
C) Vossa Senhoria.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que apresenta uma atribuição do
Vigia:
A) Realiza funções de segurança.
B) Responsabilizam-se pelo gerenciamento
resíduos gerados na Unidade de lotação.
C) Desempenham atividades de defesa civil.
D) Zelar pela guarda do patrimônio público.

C) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de
outrem, em detrimento da dignidade da função
pública.
D) Ser assíduo e pontual ao serviço.

dos

D) Vossa Reverência.
QUESTÃO 27

São atividades que podem ser exercidas pelo Vigia em seu
local de trabalho, EXCETO:
A) Inspecionar as dependências.
B) Controlar o fluxo de pessoas

QUESTÃO 24

Sobre a ética nas relações, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Ter condutas éticas é opcional de cada servidor
público já que a lei não obriga este tipo de atitude.
B) Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é
proceder bem, é não prejudicar o próximo.
C) A ética profissional estuda e regula o relacionamento
do profissional com sua clientela.
D) Os servidores públicos devem agir conforme um
padrão ético, exibindo valores morais como a boa fé
e outros princípios necessários para uma vida
saudável no seio da sociedade.
CARGO: VIGIA

C) Coordenar atividades de combate a incêndio.
D) Fazer manutenções simples.
QUESTÃO 28

O servidor público estatutário NÃO possui o seguinte
direito trabalhista:
A) Seguro desemprego.
B) Férias.
C) Licença paternidade.
D) 13º salário.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 33

Na ocorrência de um roubo em uma determinada
repartição pública, deve-se ligar o seguinte número para
atendimento da Polícia militar:

A) Comprar os EPIs a serem utilizados no exercício de
sua função.
B) Substituir imediatamente os EPIs quando
danificados ou extraviados.
C) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.

A) 190.
B) 194.
C) 195.
D) 198.

D) Fazer constar do EPI o número do lote de fabricação.

QUESTÃO 30

NÃO é dever do servidor público:

QUESTÃO 34

A) Manter conduta compatível com a moralidade
administrativa.
B) Cumprir

Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs), cabe ao empregado:

as

ordens

superiores

quando

manifestamente ilegais.
C) Tratar com urbanidade as pessoas.
D) Atender com presteza

ao público em geral,

prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo.

Lidar com as pessoas é um dos desafios mais difíceis que
enfrentamos em nosso dia a dia. São atitudes que ajudam
a evitar conflitos no local de trabalho, EXCETO:
A) Ficar longe de fofocas.
B) Ser intransigente em suas opiniões e inflexível em
suas atitudes.
C) Cooperar com os colegas de trabalho.
D) Ser amigável.

QUESTÃO 35
QUESTÃO 31

A função de vigia muitas vezes necessita da interação
deste profissional com o público interno e externo. Sendo
assim, deve ser evitado pelo vigia:
A) Ausentar-se do seu local de trabalho para a
resolução de assuntos pessoais.
B) Postura ética no atendimento.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio
norteador do servidor público no exercício do cargo ou
função:
A) Dignidade.
B) Decoro.
C) Eficácia.
D) Desídia.

C) Cordialidade no trato com as pessoas.
D) Atenção durante o turno de trabalho.

QUESTÃO 36

Na ocorrência de uma emergência médica no local de
QUESTÃO 32

Para um bom atendimento ao público, todo o profissional
deve:
A) Deixar as pessoas esperando por um longo tempo.
B) Demonstrar nervosismo e impaciência.
C) Prestar informações de forma clara.
D) Tratar as pessoas com indiferença.

CARGO: VIGIA

trabalho do vigia, deve ser acionado por telefone o
seguinte órgão:
A) Defesa civil.
B) SAMU.
C) Polícia civil.
D) Vigilância sanitária.
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QUESTÃO 37

Protege todos os interesses da organização no que se
refere aos recursos financeiros existentes e seu
patrimônio físico:
A) Segurança do trabalho.
B) Sistema de informações.
C) Hierarquia militar.
D) Segurança patrimonial.
QUESTÃO 38

A identificação, avaliação e controle das situações de risco
a que são expostos os trabalhadores nas mais diversas
atividades é o foco da seguinte área:
A) Estatística.
B) Gestão da informação.
C) Segurança do trabalho.
D) Zeladoria.
QUESTÃO 39

Mapa de Risco é uma representação gráfica de um
conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho,
capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores:
acidentes e doenças de trabalho. Um ambiente de
trabalho com ruído excessivo apresenta o seguinte tipo de
risco:
A) Biológico.
B) Ergonômico.
C) Físico.
D) Químico.
QUESTÃO 40

As relações de subordinação entre os membros de um
grupo, com graus sucessivos de poderes, de situação e de
responsabilidades denomina-se:
A) Autonomia.
B) Hierarquia.
C) Monarquia.
D) Anarquia.

CARGO: VIGIA
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