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       VIGIA  
Código da Prova  

C05 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Pobre é o discípulo que não excede o seu mestre.”(Leonardo 
da Vinci) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E. 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio.  
O cartão de respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá se retirar levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. 

 
Eu sou aquela mulher 
a quem o tempo muito ensinou. 
Ensinou a amar a vida 
e não desistir da luta, 
recomeçar na derrota, 
renunciar a palavras 
e pensamentos negativos. 
Acreditar nos valores humanos 
e ser otimista. 

 

                                        Cora Coralina 

 

 

Questão 1 

O ‘eu poético’ se apresenta como uma mulher que se pode 
caracterizar como: 

 

(A) frágil e guerreira. 

(B) vulnerável e impaciente. 

(C) reflexiva e batalhadora. 

(D) forte e impotente. 

(E) pensativa e romântica.  

 

Questão 2 

O aprendizado do “eu lírico” se deu através: 

 

(A) da vida. 

(B) do amor. 

(C) do tempo. 

(D) da derrota. 

(E) do otimismo. 

 

Questão 3 

No verso “recomeçar na derrota”, a palavra grifada 
apresenta um prefixo que tem o mesmo significado que o 
prefixo da palavra: 

 

(A) recusar. 

(B) rebater. 

(C) regredir. 

(D) renascer. 

(E) ressaltar. 

 

Questão 4 

Em “Eu sou aquela mulher  

a quem o tempo muito ensinou.”, tem-se: 

I – período composto. 

II – período simples. 

III – oração subordinada. 

IV – duas orações. 

V – o termo grifado é sujeito. 

Estão corretas, apenas: 

 

(A) II, III, V. 

(B) I, IV, V. 

(C) II, III. 

(D) II, IV, V. 

(E) III, V. 

 

Questão 5 

Dentre as alternativas abaixo, a que apresenta um par de 
parônimos é: 

 

(A) apreçar/apressar. 

(B) concerto/conserto. 

(C) acender/ascender. 

(D) extático/estático. 

(E) flagrante/fragrante. 

 

Questão 6 

Na frase “O tempo lhe ensinou, entretanto ela nunca 
aprendeu.”, o conector grifado tem o valor semântico de: 

 

(A) oposição. 

(B) alternância. 

(C) explicação. 

(D) conclusão. 

(E) condição. 

 

Questão 7 

Nos versos “Ensinou a amar a vida e não desistir da luta”, 
tem-se: 

 

(A) período composto por subordinação. 

(B) período composto por coordenação. 

(C) período composto por coordenação e subordinação. 

(D) oração absoluta. 

(E) período simples. 

 

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/
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Questão 8 

Dentre os verbos abaixo, retirados do texto, o que 
pertence à conjugação diferente dos demais é: 

 

(A) ensinou. 

(B) recomeçar 

(C) renunciar. 

(D) acreditar. 

(E) sou. 

 

Questão 9 

No verso “Acreditar nos valores humanos”, o verbo 
destacado apresenta a mesma regência que em: 

 

(A) O presidente abdicou ontem à noite. 

(B) Amei muito nesses longos anos. 

(C) Todos ajudamos a velha senhora. 

(D) Aspiravam a maior segurança no trabalho. 

(E) O veterinário assistiu a gatinha com devoção. 

 

Questão 10 

A alternativa CORRETA quanto à concordância verbal é: 

 

(A) Havia muitas entradas para a arquibancada. 

(B) Fazem dois anos que rompemos o relacionamento 

(C) Não existia motivos para que ficasse tão nervoso. 

(D) Alguns de nós, ao entrar na festa, percebeu logo o erro. 

(E) Pelo teclado, transmite-se comandos para a tela. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

Em 1º de janeiro de 2019 assumiu a Presidência da 
República do Brasil a(o) Senhora(Senhor): 

 

(A) Dilma Rousseff. 

(B) Donald John Trump. 

(C) Luiz Inácio Lula da Silva. 

(D) Jair Messias Bolsonaro. 

(E) Eduardo Bolsonaro. 

 

Questão 12 

O Município de Ministro Andreazza localiza-se na região 
brasileira denominada: 

 

(A) Nordeste. 

(B) Sul. 

(C) Norte. 

(D) Sudeste. 

(E) Centro-Oeste. 

 

Questão 13 

Sobre a economia de Rondônia, é correto afirmar que nos 
últimos anos no estado verifica-se uma expansão da 
produção de: 

 

(A) soja. 

(B) cassiterita.  

(C) maçã. 

(D) prata. 

(E) minério de ferro. 

 

Questão 14 

“Os brasileiros adoram os smartphones. Em 2016 a busca 
por esses aparelhos triplicou em relação a 2014, 
abandonando os modelos mais básicos. Esse é o resultado 
de um estudo produzido pela empresa global Kantar 
Worldpanel”.  

Adaptado de notícia extraída do site 
https://www.techtudo.com.br 

 

O trecho da notícia acima refere-se ao aparelho eletrônico 
conhecido como: 

(A) videocassete inteligente. 

(B) fac-símile. 

(C) televisão. 

(D) blu-ray. 

(E) celular. 
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Questão 15 

Muitas vezes faltam recursos públicos para realização de 
investimentos para a população, prejudicando milhares de 
brasileiros que dependem dos serviços públicos. 
Equipamentos como máquinas de raio-X, macas e bombas 
de oxigênio poderiam ser comprados se houvesse mais 
dinheiro para investir na área da(o): 

 

(A) saúde. 

(B) educação. 

(C) habitação. 

(D) lazer. 

(E) alimentação. 

 

Questão 16 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ministro 
Andreazza, o “Poder Y” é exercido pela Câmara Municipal, 
composta de Vereadores eleitos pelo voto direto e secreto 
dentre os cidadãos maiores de dezoitos anos, no exercício 
dos direitos políticos. Nesse caso, “Y” refere-se ao Poder: 

 

(A) Executivo. 

(B) Legislativo. 

(C) Judiciário. 

(D) Moderador. 

(E) Ilimitado. 

 

Questão 17 

Em Ministro Andreazza, quem comanda o Município, 
integrando sua estrutura como Chefe do Poder Executivo, 
é o: 

 

(A) presidente da república. 

(B) governador. 

(C) prefeito. 

(D) senador. 

(E) comandante das forças armadas. 

 

Questão 18 

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Ministro 
Andreazza, aplica-se aos servidores municipais o seguinte 
direito: 

 

(A) jornada de oito horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento, sem direito à 
negociação coletiva. 

(B) remuneração de serviço extraordinário inferior, no 
máximo, em setenta por cento à do serviço normal. 

(C) gozo de férias anuais não remuneradas. 

(D) remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno. 

(E) licença à gestante, com prejuízo do salário e com prazo 
de duração de 60 (sessenta) dias. 

 

Questão 19 

Suponha que um servidor público municipal chefe tenha 
ordenado que um pedreiro, a ele subordinado, construísse 
uma churrasqueira no terreno particular onde reside o 
citado servidor chefe, desviando-o de seu trabalho comum 
para esse fim. Nesse caso, com base no Decreto nº 
1.171/1994, é correto afirmar que a conduta do servidor 
chefe é: 

 

(A) eticamente reprovável. 

(B) eticamente aceitável. 

(C) completamente aceitável. 

(D) completamente lícita. 

(E) acertadamente lícita. 

 

Questão 20 

São características que o servidor público deve possuir, 
constituindo verdadeiro dever fundamental do servidor 
ser: 

 

(A) justo e leal. 

(B) justo e desonesto. 

(C) probo e desonesto. 

(D) preconceituoso e respeitável. 

(E) preconceituoso e desrespeitoso. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Na Prefeitura de Ministro Andreazza, o Vigia é o 
responsável pela guarda e vigilância dos prédios próprios 
municipais e suas imediações, além de outros 

equipamentos municipais; exerce a vigilância de edifícios 
públicos municipais, adotando providências tendentes a 
evitar roubos, furtos, incêndios e outras danificações na 
área de sua guarda; orienta o público, fornecendo 
informações sobre localização de dependências ou 
atribuições de pessoas, quando necessário; sem falar nas 
atividades de conservação predial. O Vigia é, realmente, 
um profissional que merece destaque na administração 
pública. 

 

Questão 21 

Uma das atividades do vigia é exercer o controle de acesso 
de pessoas. Os procedimentos realizados para esse tipo de 
controle são: 

I- inspeção visual, para memorizar as 
características das pessoas; 

II- abordagem, preferencialmente à distância. 
III- julgamento inicial das pessoas deve ser pela 

aparência; 
IV- identificação pessoal, exigindo documentos 

com fotografia quando necessário; 
V- comunicação imediata ao visitado sobre o 

visitante e, quando for autorizado, certificar-
se de quem partiu a autorização. 

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas: 

(A) I e III. 

(B) II e IV. 

(C) III e V. 

(D) I, II, IV e V. 

(E) II, III, IV e V. 

 

Questão 22 

O conceito está baseado na capacidade que os recursos 
humanos têm de poderem se movimentar e constituir-se 
numa atividade operacional, pela qual os vigias da 
segurança patrimonial circulam pelas áreas e instalações 
físicas, numa rotina de fiscalização e de inspeções 
periódicas. O objetivo dessa atividade é de manutenção do 
grau de segurança, determinado no plano de segurança no 
local. 

Este texto refere-se ao seguinte conceito: 

(A) orientação de pedestre. 

(B) ronda de vigilância. 

(C) guarda de bens. 

(D) comunicação. 

(E) manutenção predial. 

 

Questão 23 

As entradas não permitidas nos prédios públicos são, 
normalmente, alvos mais visados por invasores. O vigia 
deve manter-se sempre alerta em qualquer circunstância, 
pois, nesta situação, o maior erro deste profissional é: 

 

(A) não se atentar para a audácia desses invasores. 

(B) manter a postura de atenção sempre. 

(C) tratar com educação os visitantes que procuram 
informações sobre o funcionamento do prédio. 

(D) verificar sempre as condições de segurança nas 
entradas em que não é permitido o acesso do público 
em geral. 

(E) ter raciocínio rápido e boa capacidade de comunicação. 

 

Questão 24 

As entradas de livre acesso são denominadas de portaria e 
são pontos fixos de vigias e/ou porteiros.  

Para manter a ordem nas entradas permitidas, é preciso 
que o vigilante tenha: 

(A) raciocínio lento (indutivo), organização, dinâmica e boa 
capacidade de expressão corporal. 

(B) raciocínio rápido, organização anárquica, dinâmica e 
boa capacidade de comunicação. 

(C) raciocínio lento (dedutivo), organização, dinâmica e 
boa capacidade de dialogar. 

(D) raciocínio rápido, organização, dinâmica e boa 
capacidade de comunicação.  

(E) raciocínio rápido, desorganização, dinâmica e boa 
capacidade de locomoção. 

 

Questão 25 

Acerca do controle do acesso de materiais, de tudo que 
entra e sai do prédio, este deve ser feito de maneira rígida, 
para a prevenção de acidentes, de perdas ou até mesmo 
objetos suspeitos que podem causar danos ao patrimônio 
e às pessoas. Existem procedimentos para Entrada de 
Materiais (EM) e procedimentos de Saída de Materiais 
(SM). Utilize (EM) e (SM) para identificar os procedimentos 
abaixo: 

(   ) Inspeção visual e identificação de quem está saindo 
com a mercadoria. 

( ) Verificação do destinatário na mercadoria, confirmando 
a previsão de entrega e solicitar o comparecimento da 
pessoa responsável. 

(  ) Inspeção visual e identificação completa do entregador. 

(   ) Documentação da entrega, com todos os envolvidos. 

 

A sequência correta dos procedimentos identificados é: 

(A) EM/ EM/ EM/ SM. 

(B) SM/ EM/ SM/ EM. 

(C) SM/ EM/ EM/ EM. 

(D) SM/ SM/ SM/ EM. 

(E) SM/ EM/ SM/ EM. 
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Questão 26 

O controle de acesso de veículos a um prédio municipal é 
de extrema importância quando se pensa em segurança. 
Muitos órgãos pecam nesse ponto, se preocupando 
apenas com o controle de acesso de pessoas, dando 
brechas para a atuação de criminosos. 

Todos os procedimentos são feitos de forma preventiva, 
para que não haja margem para a ação criminosa e para a 
insegurança. O serviço do vigia se torna mais eficaz com o 
auxílio de câmeras e outras tecnologias, além do 
treinamento constante de pessoal; entretanto, não há 
dúvidas que a capacitação e treinamento constante dos 
vigias é fundamental para que eles:   

(A) utilizem a força muscular para o enfrentamento das 
situações adversas. 

(B) possam ajustar os equipamentos tecnológicos à 
realidade daquele prédio.  

(C) possam remover materiais que impeçam a circulação 
do vigia no período do seu plantão. 

(D) tenham menor produtividade no desempenho da sua 
função. 

(E) enxerguem as situações com olhar crítico e muita 
atenção. 

 

Questão 27 

A conduta é a maneira como o profissional se porta e 
como ele representa a instituição em que trabalha. São 
condutas adequadas: 

I- Responsabilidade: honestidade, vivacidade, 
lealdade e inteligência; 
II- Zelo: é aquele que tem interesse pelo seu 
trabalho; 
III- Atitudes: O interesse no trabalho é elevado 
quando se pensa e se vive cada aspecto do 

                       Trabalho: vigilância, proteção e prevenção; 

IV- Bebidas Alcoólicas: podem ser ingeridas de forma 
responsável e de acordo com a legislação; 
V- Limpeza do posto: deve ser mantido sempre limpo 
e em ordem somente quando houver serviços específicos 
de limpeza; 
VI- Saúde e Bem-Estar: O vigia deve cuidar de sua 
saúde e das condições físicas durante todo o tempo. 
Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:  

 

(A) I, III e IV. 

(B) II, IV e VI. 

(C) III, IV e VI. 

(D) I, II, III e VI. 

(E) II, III, IV, V e VI. 

 

Questão 28 

Para que o trabalho do vigia em equipe seja eficiente, é 
necessário conhecer algumas regras de ética e disciplina 
no trabalho como: respeitar o próximo; evitar cortar a 
palavra a quem fala e esperar a sua vez; controlar as suas 
reações agressivas, evitando ser indelicado ou mesmo 
irônico;  procurar conhecer melhor os seus companheiros 
de trabalho, a fim de compreendê-los e adaptar-se à 
personalidade de cada um; evitar tomar a 
responsabilidade atribuída ao outro, a não ser a pedido 
deste ou em caso de emergência; procurar a causa das 
suas antipatias, a fim de vencê-las; ser modesto nas 
discussões e  pensar que talvez o outro tenha razão e, se 
não, procurar compreender as razões. A esse conjunto de 
regras no trato social dá-se o nome de:  

 

(A) regras de convivência. 

(B) regras de comando e subordinação. 

(C) regras de disciplina e hierarquia. 

(D) normas de disciplina no trabalho. 

(E) normas nas áreas especializadas de trabalho. 

 

Questão 29 

O profissional vigia deve manter sempre uma excelente 
postura no trabalho, tais como as descritas abaixo, 
EXCETO: 

 

(A) manter o corpo reto, ombros e braços para trás e 
cabeça erguida. 

(B) não usar palavrões na sua comunicação. 

(C) usar gírias para se aproximar do público. 

(D) evitar a cara fechada. 

(E) não cuspir, não fumar em público e não mastigar nada. 
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Questão 30 

A Defesa Pessoal nada mais é que a elaboração do 
instrumento de preservação, que leva a resguardar a 
integridade física. O ser humano passou séculos criando 
leis, preceitos sociais, conceitos religiosos, atitudes éticas e 
uma série de coisas que o fizeram “perder” seus instintos 
mais primitivos de reação às agressões. A Defesa Pessoal é 
sempre uma atitude de reação, podendo ser instrutiva, 
resultado de algum treinamento técnico ou mesmo algo 
totalmente inesperado por parte 

de quem reage. Acerca da divisão dos seus tipos, pode-se 
dizer que o tipo de Defesa Pessoal:  

(A) Preventiva caracteriza-se por antecipar–se ao fato ou 
situação, chegando primeiro e não permitindo que eles 
aconteçam. 

(B) Ostensiva caracteriza-se pela ação propriamente dita, 
hora de entrar para cobrir a situação ou fato. 

(C) Repressiva caracteriza-se por estar sempre atento ou 
alerta a tudo e a todos ao seu redor, fazendo–se notar 
o estado de alerta. 

(D) Repressiva caracteriza-se por antecipar–se ao fato ou 
situação, chegando primeiro não permitindo que eles 
aconteçam.  

(E) Preventiva caracteriza-se por estar sempre atento ou 
alerta a tudo e a todos ao seu redor, fazendo–se notar 
o estado de alerta. 

 

Questão 31 

Para que se obtenha o fogo, é necessário que se tenha os 
três elementos essenciais em quantidades suficientes e em 
condições propícias. O elemento que queima, o que 
alimenta o fogo, e aquele pelo qual o fogo se propaga é 
denominado:  

 

(A) combustível. 

(B) comburente. 

(C) calor. 

(D) gás. 

(E) madeira ou água. 

 

Questão 32 

O calor pode atingir determinada área por condução, 
convecção ou irradiação. A propagação do calor através 
das ondas de calor, ou seja, da mesma maneira que nós 
recebemos o calor do Sol, é denominada: 

 

(A) irradiação. 

(B) convecção. 

(C) condução. 

(D) combustão. 

(E) ignição. 

 

Questão 33 

O incêndio pode ter origem pelas seguintes causas: 
natural, acidental ou criminosa. Considera-se causa 
criminosa aquela provocada: 

 

(A) por um agente da natureza, como um terremoto ou 
vulcão. 

(B) pelo homem, por negligência, imprudência ou imperícia 
(sem intenção). Ex.: brincadeira de criança com fósforo, 
bituca de cigarro jogada em cesto de lixo.  

(C) com a intenção do homem, ele tem vontade de 
provocar danos como sabotagem, ato incendiário ou 
bomba-relógio.  

(D) por um descuido como curto-circuito, acidente de 
trânsito etc. 

(E) pelas intempéries como um raio ou a queda de um 
meteoro. 

 

Questão 34 

O fogo é constituído por três elementos essenciais, 
portanto se o objetivo é apagar o fogo, basta retirar 
qualquer um dos elementos. 

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
estabelecendo a relação entre o método de extinção e a 
sua definição: 

(1) RESFRIAMENTO 
(2) ABAFAMENTO 
(3) ISOLAMENTO 

 

(   ) consiste em retirar o material combustível que está 
queimando das proximidades daquele que não está, ou 
vice-versa. 

(   ) consiste em diminuir ou retirar o oxigênio presente no 
material que queima, pois sabemos que se a concentração 
de oxigênio for menor que 16% a combustão nos corpos 
sólidos será apenas em brasa, e nos líquidos e gases 
inflamáveis o fogo será completamente extinto. 

(  ) consiste em diminuir a temperatura do combustível que 
queima, até que ele fique abaixo do seu ponto de fulgor, 
de forma que não mais desprenda gases inflamáveis. 

A sequência numérica correta é: 

(A) (3), (1) e (2). 

(B) (3), (2) e (1).  

(C) (2), (1) e (3). 

(D) (2), (3) e (1). 

(E) (1), (2) e (3). 
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Questão 35 

Extintores Portáteis são aparelhos de fácil manuseio, 
destinados a combater princípios de incêndio. Recebem o 
nome do agente extintor que transportam em seu interior. 
Há os seguintes tipos: Extintor de Água Pressurizada, 
Extintor de Pó Químico Seco, Extintor de Gás Carbônico, 
Extintor de Espuma Mecânica, Extintor Halogenado 
(proibido). Aquele que tem as características: Capacidade: 
1, 2, 4, 6, 8 e 12 Kg; unidade extintora: 4 kg; aplicação: 
incêndios classes “B” e “C”; alcance médio do jato: 5 
metros; tempo de descarga: 15 segundos para extintor até 
4kg, 25 segundos para extintor de 12 Kg; funcionamento: o 
pó sob pressão é expelido quando o gatilho é acionado, é 
do tipo: 

 

(A) de água pressurizada. 

(B) de espuma mecânica. 

(C) halogenado (proibido). 

(D) de gás carbônico. 

(E) de pó químico seco. 

 

Questão 36 

Carlos, vigia municipal, certificou-se da existência de um 
foco de incêndio no segundo andar do prédio em que 
trabalha. Verificou que, pela extensão, não poderia ser 
combatido com os recursos internos de que dispunha; 
avisou o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193. 

Uma vez atendido pelo Corpo de Bombeiros, ofereceu as 
seguintes informações: 

1- a existência do incêndio. 

2 - o local. 

3 - um ponto de referência da localização. 

4 - o tipo de edificação. 

5 - o que está queimando e em que andar. 

6 - a extensão do incêndio (sala, conjunto, quarto etc.). 

7 - o nome de quem estiver avisando. 

Pode-se afirmar que, com relação às informações 
prestadas, Carlos foi um profissional: 

(A) negligente, pois esqueceu de informar a causa do 
incêndio. 

(B) prolixo, pois falou demais, incluindo informações 
desnecessárias. 

(C) contido, pois deveria oferecer mais informações ao 
pessoal do Corpo de Bombeiros. 

(D) Preciso, pois forneceu todas as informações 
necessárias. 

(E) desiludido, pois demonstrou na sua fala que não 
acreditava na solução do problema. 

 

Questão 37 

Numa situação de incêndio, são procedimentos corretos 
em caso de emergência: 

I- em primeiro lugar, mantenha a calma; 
II- identifique e localize o que está acontecendo; 
III- combata as chamas evitando a propagação do 
fogo; 
IV- procure salvar objetos, primeiro tente salvar 
vidas; 
V-  retire as pessoas do local o mais rápido possível 
usando elevadores e cordas; 
VI-  se estiver preso, tente arrombar paredes com 
impacto de qualquer objeto que seja resistente. 
Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas: 

(A) I, II e V. 

(B) II, IV e VI. 

(C) I, II, III e VI. 

(D) II, III, IV e V. 

(E) III, IV, V e VI. 

 

Questão 38 

A vítima pode entrar em estado de choque se tiver os 
sinais de pele pálida, úmida e fria; pulso rápido e fraco; 
respiração rápida e superficial; sede, tremores; agitações; 
transpiração, frio, enjoo e vômitos. O estado de choque, se 
não for tratado imediatamente, pode até levar à morte. 
Depois de analisados os sintomas, devem ser aplicados os 
seguintes procedimentos: 

 

I- deitar a vítima com as pernas elevadas +/- 30 cm; 

II- manter as vias respiratórias liberadas; 

III- ajustar as vestes da vítima; 

IV- resfriar com gelo os pulsos e o pescoço da vítima; 

V- monitorar pulso e respiração. 

 

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas: 

(A) I e III. 

(B) II e IV. 

(C) III e V. 

(D) I, II e V. 

(E) II, IV e V. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO  IBADE 

 

VIGIA  Tipo  X – Página 8 

 

Questão 39 

Carlos, para salvar uma criança de um incêndio, pulou do 
segundo andar, caiu no térreo, com a criança a salvo sobre 
seu peito. Foi um herói, mas na queda, feriu o braço 
fazendo um corte profundo, jorrando sangue forte. Seu 
colega Marcos, socorrista, procedeu da seguinte maneira: 

A- fez compressão firme com gaze ou um pano fino e 
limpo. 
B- elevou o membro lesionado acima da linha do 
coração. 
C- comprimiu os pontos arteriais próximos. 
Dos itens acima, pode-se dizer que: 

(A) o procedimento C não está completamente correto, 
pois deveria estar explícito que a compressão deveria 
ser leve por se tratar de braço. 

(B) o procedimento B não está completamente correto, 
pois deveria estar explícito que a elevação do membro 
deveria ser leve colocando a mão na cabeça por se 
tratar de braço. 

(C) os procedimentos A e B estão parcialmente errados. 

(D) os procedimentos A, B e C estão totalmente corretos, 
pois trata-se de um caso de hemorragia externa em 
membro superior. 

(E) o procedimento A não está completamente correto, 
pois a compressão deveria ser feita com gesso. 

 

Questão 40 

Observe a imagem de um treinamento profissional. 

 

 
Na imagem pode-se ver que se trata de uma aula de 
Defesa Pessoal. Neste caso, a técnica apresentada é a/o: 

(A) defesa contra chutes. 

(B) defesa contra arma branca. 

(C) imobilização. 

(D) rolamento. 

(E) entorse. 

 


