
                        

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO-MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

VIGIA 

 

TURNO: TARDE 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES  1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

A crise é um modo de governo 

                                                                      Vladimir Safatle 
  

"Aos nossos Amigos: Crise e Insurreição" é um pequeno livro de um conjunto de autores 1 

anônimos chamado Comitê Invisível. Ele acaba de ser lançado no Brasil (n-1 Edições) em um 2 

momento que não poderia ser mais propício. Sua capacidade de apresentar teses sobre a natureza 3 

dos impasses da vida contemporânea é algo que há muito havia desaparecido das prateleiras das 4 

livrarias. 5 

"Desde 2008, vivemos em constante ritmo de insurreição", dizem os autores. Nosso 6 

maior erro é não perceber como estamos, seja no Brasil, na Turquia, na Espanha, na Tunísia ou na 7 

Grécia, em um processo mundial de contestação e desencanto. Faz parte de uma lógica de gestão 8 

de crise mundial dar a impressão de que estamos todos a lutar contra governos locais e aparatos 9 

nacionais de poder. 10 

No entanto, esses governos são apenas repetidores de uma mesma política global, que 11 

parece saída da mesma cabeça, feita com maior ou menor intensidade. Nossas discussões são sobre 12 

intensidades da mesma política, sobre se tais direitos serão ou não desmontados, sobre qual a 13 

intensidade dos cortes, não sobre caminhos alternativos. 14 

Essa homogeneidade mostra duas coisas fundamentais. Primeiro, que nenhuma saída 15 

será local ou nacional. Segundo, e mais importante, que apenas a perpetuação de um estado 16 

permanente de choque poderia nos levar a tamanha limitação da capacidade de pensar. O que 17 

talvez nos explique por que a crise não é algo a ser combatido pelas práticas de governo. Há muito 18 

a crise se tornou a própria prática de governo. Previne-se, por meio de uma crise permanente, toda 19 

e qualquer crise real. 20 

O que significa que essa crise que aparece diariamente nos jornais não passará. Ela ficará 21 

continuamente como um fantasma a justificar toda "austeridade". Haverá sempre um corte na 22 

previdência a fazer, uma restrição orçamentária a impor, gordura a cortar em uma "reestruturação 23 

permanente de tudo" que só não mudará uma coisa: a defesa da elite patrimonial, os rendimentos 24 

da oligarquia financeira. 25 

Mas para submeter populações inteiras a tal regime de governo faz-se necessária uma 26 

verdadeira engenharia psicológica de duas mãos. 27 

De um lado, vende-se a ideia de que a crise "é o momento vivificante da 'destruição 28 

criadora' que cria oportunidades, inovação, empreendedores, em que só os melhores, os mais 29 

motivados, os mais competitivos sobreviverão". Ou seja, a crise seria o momento no qual a 30 
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coragem como virtude poderia aparecer. Por isso, os que temem a crise, procurando proteção, só 31 

poderiam estar a agir como crianças. Eles não são sujeitos conscientes da falácia de uma destruição 32 

criadora que sempre poupa aqueles bem nascidos. Eles são crianças mimadas. 33 

Não por acaso, as políticas de gestão da crise são chamadas de políticas de "austeridade". 34 

O termo remete à lógica protestante de uma vida austera, responsável, adulta e realista contra o 35 

dispêndio, o excesso e a irresponsabilidade. Ele traz no seu bojo a ideia de que, enquanto você 36 

trabalhava, alguns "vagabundos" se aproveitavam, não precisando se impor uma vida restrita como 37 

a que você foi obrigado a suportar. É contra os "privilégios" desses mimados que todos deveriam 38 

lutar. 39 

O raciocínio é primariamente falso. Se alguém está a procurar "vagabundos" deveria 40 

começar por olhar no topo do sistema financeiro e na casta rentista da elite brasileira, não nas 41 

classes historicamente desfavorecidas. Mas isso pouco importa, pois o discurso da austeridade não 42 

se sustenta em algum dado de realidade, mas na tentativa de impor uma ética por trás de conjuntos 43 

de práticas de governo. Por isso, é no terreno ético que o combate deve iniciar. 44 

Daí uma compreensão decisiva: "O que acontece hoje não é apenas que alguns queiram 45 

impor uma austeridade econômica a outros que não a desejam. O que acontece é que alguns 46 

consideram que a austeridade é, em absoluto, algo bom, enquanto que outros consideram, sem de 47 

fato ousar afirmar tanto, que a austeridade é, em sua totalidade, uma miséria". 48 

Como essa "vida austera", há de se impor uma outra ideia de vida, baseada na partilha 49 

em vez da economia, na conversa em vez do silêncio, no excesso ao invés da restrição. A 50 

austeridade sempre foi a forma de restringir a vida de muitos para garantir o gozo de poucos. Eis 51 

algo que aparece na base da crise como modo de governo. 52 

 
Folha de S. Paulo, - Visita ao Site: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle, em 11/06/2016. 
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01) De acordo com o texto 
 
(A) A crise não é sentida pelos mais ricos, pois são 

beneficiados pelo sistema. 
(B)  A política de austeridade não tem aceitação 

geral, embora todos sejam beneficiados por 
ela, pois ajuda a tirar o país da crise. 

(C) O cenário brasileiro da crise é bastante 
diferente da Turquia, da Espanha, da Tunísia 
ou da Grécia, onde a desigualdade social vai 
avançar nestes países, enquanto no Brasil 
tende a diminuir. 

(D) É possível que uma crise seja até inventada, 
mas no Brasil a população já entendeu que há 
uma crise de grande dimensão que só o 
governo tem capacidade de superá-la. 
 

02) A frase “A austeridade sempre foi a forma de 

restringir a vida de muitos para garantir o 

gozo de poucos.” (L.50/51), pode ser 

sintetizada da seguinte forma: 

 

(A) “De grão em grão, a galinha enche o papo”. 

(B) “Cada um seu canto, chora seu pranto”. 

(C) “Muitos pagam por poucos”. 

(D) “Pedra que rola não cria limo”. 

 

03)   

 

Mas para submeter populações inteiras a tal 

regime de governo faz-se necessária uma 

verdadeira engenharia psicológica de duas mãos. 

(L.26/27) 

 

A alternativa cuja reestrutura do período em 

destaque mantém o seu sentido original é 

 

(A) Embora se submetam populações inteiras a tal 

regime de governo, porém se fará necessária 

uma verdadeira engenharia psicológica de 

duas mãos. 

(B) Uma verdadeira engenharia psicológica de 

duas mãos se fez necessária, todavia 

submeteram-se populações inteiras a tal 

regime de governo. 

 

(C) Se fizerem necessária uma verdadeira 

engenharia psicológica de duas mãos, 

populações inteiras serão submetidas a tal 

regime de governo. 

(D) Uma verdadeira engenharia psicológica de 

duas mãos é necessária a fim de que 

populações inteiras possam ser submetidas 

regime de governo tal.  

 

04) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é: 

 

(A) “se” (L.19) condição. 

(B) “Ou seja” (L.30) - explicação. 

(C) “Segundo” (L.16) - conformidade 

(D) “Por isso” (L.44) - Adição 

 

05) Para  a expressão “havia desaparecido” (L.4), a 

forma verbal simples correspondente é: 

 

(A) Desaparecera. 
(B) Desapareceu. 
(C) Desaparecia. 
(D) Desapareceria. 
 

06) Sobre a oração “Haverá sempre um corte na 

previdência” (L.22/23), pode-se afirmar: 

 

(A)  Possui sujeito indeterminado 

(B) O núcleo do predicado é um nome. 

(C) O sujeito é inexistente 

(D) O predicado é verbo-nominal. 

 

07) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 
 

(A) “...Aos nossos amigos” (L.1). 
(B) “...essa crise que aparece diariamente nos 

jornais não passará.” (L.21). 
(C) “a crise "é o momento vivificante da 

'destruição criadora'” (L.28/29) 
(D) “Essa homogeneidade mostra duas coisas 

fundamentais.” (L.15). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 

 



 

                                                                                                                                                          Página 5 de 12 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: VIGIA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

08) Em “vende-se a ideia..."(L.28), se for transcrita 
a oração na voz ativa, a forma verbal 
correspondente é:  

 
(A) Venderá. 
(B) Vendem 
(C) Vende 
(D) Venderia 
 

09)  

“Ele traz no seu bojo a ideia de que, enquanto você 

trabalhava, alguns "vagabundos" se 

aproveitavam...” (L.36/37). 

 

No período em destaque, 

 
(A) “que (...) alguns "vagabundos" se 

aproveitavam...” é agente da ação verbal. 
(B) “Ele” retoma “dispêndio”. 
(C) “”vagabundos”” no texto quer dizer 

andarilhos. 
(D) “enquanto você trabalha” denota tempo. 

 
10) Marque a alternativa cujo termo transcrito à 

direita tem equivalência de sentido com o 

vocábulo transcrito à esquerda. 

 

(A) “Insurreição” (L.1) - convergência. 
(B) “austeridade” (L.22) - rigor 
(C) “oligarquia” (L.25) - de muitos. 
(D) “dispêndio” (L.36) -  dispensar. 
 

11) As palavras “global” (L.11), “própria” (L.19) e 

“austera” (L.49) são respectivamente: 

 

(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – paroxítona – paroxítona 
(C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 
 

12) Sobre o papel fonológico, é correto afirmar; 

 

(A) Na palavra “homogeneidade” (L.15), o 
encontro “-ho” constitui exemplo de dígrafo. 

(B) Na palavra “restrição” (L.23),  o  /o/ é vogal, 
enquanto no vocábulo “perpetuação” (L.16), o 
/u/ é semivogal. 

(C) Na palavra “havia” (L.4), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(D) A palavra “mãos” (L.27) recebe acento por ser 
oxítona. 

13) O vocábulo “O”, destacado, em "O que acontece 

hoje” (L.45), tem o mesmo valor morfológico 

que a palavra da alternativa: 

 

(A) “nossos” (L.1) 

(B) “o”, em, “a crise seria o momento (L.30). 

(C) “só” (L.29). 

(D) “Essa” (L.15). 

 

14) A alternativa que apresenta justificativa 

correta para a acentuação da palavra “Tunísia” 

(L.7) é: 

 

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

ditongo decrescente. 
(C) Por ser palavra paroxítona terminada em 

ditongo crescente. 
(D) Por ser palavra proparoxítona. 
 

15) Marque a alternativa em que ocorre um 

ditongo, um hiato e um dígrafo, 

respectivamente: 

 

(A) “livrarias” (L.5) - “autores” (L.6) - “chamado” 

(L.2). 

(B) “dizem” (L.6) - “seria” (L.30) - “protestante” 

(L.35). 

(C) “outros” (L.46) - “miséria” (L.48) - “tamanha” 

(L.17). 

(D) “mundial” (L.9) - “coisas” (L.15) - “havia” (L.4). 
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16) Simplificando-se a expressão  
 

(12,15 + 3/40) / (102/50 – 0,0025)  
 
obtém-se um número: 

 
(A) Quadrado perfeito 
(B) Divisível por 5 
(C) Múltiplo de 6 
(D) Primo 
 
17) Determine o valor em decímetros de 0,375 

dam. 
 
(A) 3,75 dm 
(B) 0,0375 dm 
(C) 3750 dm 
(D) 37,5 dm 
 
18) Um terreno de 1 km² será dividido em 4 lotes, 

todos com a mesma área. A área de cada lote, 
em m², será de: 

 
(A) 2.500 
(B) 25.000 
(C) 150.000 
(D) 250.000 
 
19) Em uma prova de 20 questões, o candidato 

recebe 4 pontos por cada resposta certa e 
perde 1 ponto por cada questão não 
respondida corretamente. Lucas Obteve 20 
pontos. Qual seria a nota de Lucas, se cada 
resposta certa valesse 7 pontos e cada resposta 
errada fizesse com que ele perdesse 2 pontos?   

 
(A) 24  
(B) 20 
(C) 30 
(D) 28 
 
20) Na numeração das 70 páginas de um livro, 

Samuel usou X algarismos. O valor de X é: 
 
(A) 131 
(B) 140 
(C) 121 
(D) 111 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

ELEMENTAR – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

Cálculos 
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21) Acidentes podem ocorrer devido à confusão 

causada pelo mau aproveitamento do espaço 

no local de trabalho. Sobre o arranjo físico no 

local de trabalho, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) Máquinas em posições inadequadas podem 

causar acidentes no trabalho. 

(    ) Materiais maldispostos são causadores de 

acidentes no trabalho.  

(    ) Móveis sem boa localização podem causar 

acidentes no trabalho. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,V 

(B) F,V,F 

(C) F,F,V 

(D) V,V,V 

 

22) Assinale a alternativa que NÃO representa um 

fator gerador de acidente no trabalho. 

 

(A) Ordem e limpeza adequadas 

(B) Máquinas e equipamentos sem proteção 

(C) Iluminação inadequada 

(D) Eletricidade 

 

23) O conjunto de medidas adotadas, visando 

minimizar os acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, bem como proteger a 

integridade e a capacidade de trabalho das 

pessoas envolvidas se chama: 

 

(A) Segurança do Trabalho 

(B) Segurança Patrimonial 

(C) Segurança armada 

(D) Vigilância 

 

24) Sobre os equipamentos de proteção, julgue os 

itens a seguir. 

 

(     ) A empresa é obrigada a fornecer gratuitamente 

a seus funcionários os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) para proteção 

adequada aos riscos existentes no local de 

trabalho, sempre que as medidas de controle 

coletivas forem inviáveis ou estiverem em fase 

de implantação. 

(    ) É de responsabilidade da empresa controlar e 

disciplinar o uso dos equipamentos 

fornecidos, cabendo-lhe a aplicação das 

punições previstas em lei para aquele que se 

recusar a usá-los.  

(  ) É dever dos empregados usar os EPIs 

recomendados pela empresa e zelar por sua 

conservação. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,V 

(B) F,V,F 

(C) F,F,V 

(D) V,V,V 

 

25) Sobre a postura do Vigia no ambiente de 

trabalho, assinale a alternativa INCORRRETA. 

 

(A) Manter o corpo reto, ombros e braços para trás 

e cabeça erguida é uma postura adequada no 

ambiente de trabalho. 

(B) É adequado que o vigia mantenha sempre a 

cara fechada, falando por meio de gírias ou 

palavrões. 

(C) Para atrair a atenção das pessoas, o vigia 

nunca deve tocá-los. 

(D) Em seu posto de trabalho o vigia não deve: 

cuspir, fumar em público e mastigar nada. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Sensação na qual a pessoa ou empresa 
emprega recursos humanos capacitados 
agregando a isso o uso de equipamentos 
específicos e estabelecendo normas e 
procedimentos a fim de produzir um estado de 
ausência de risco. 

 
(A) Segurança  
(B) Vigilância 
(C) Guarda 
(D) Segurança Patrimonial 
 

27) Sobre as regras básicas para a vigilância, 
julgue os itens a seguir. 

 
(    ) Os vigias não tem autorização para guardar ou 

manter-se de posse de armas de clientes, 
visitantes, policiais, etc. 

(    ) O revezamento no horário de almoço deverá 
ser criterioso, de modo que as cautelas sejam 
redobradas. Grande índice de assaltos ocorre 
nesse período. 

(    ) É recomendável vigiar, discreta e atentamente, 
todas as pessoas com atitudes suspeitas no 
recinto e nas proximidades. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
(A) V,F,V 
(B) F,V,F 
(C) F,F,V 
(D) V,V,V 
 

28) Sobre a vigilância em pontos fixos, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Posto fixo é aquele do qual o profissional de 

segurança não pode se afastar, sob pena de 
perder o controle do acesso ou até mesmo 
facilitar uma invasão. 

(B) Como exemplo de posto fixo, é possível citar 
guaritas ou cabines instaladas em pontos 
estratégicos, de onde é possível ter maior 
campo de visão. 

(C) A atuação do profissional no posto fixo exige 
atenção redobrada, posicionando-se em 
pontos estratégicos, de modo a nunca estar 
exposto à ação do inimigo.  

(D) A postura e demonstração de observação 
crítica são fatores fundamentais para inibir a 
ação criminosa, pois o delinquente sempre 
busca o confronto e a rendição de forma 
covarde, valendo-se do fator surpresa. 
 

29) Sobre a função dos vigias nas rondas, julgue os 

itens a seguir. 

 

(    ) As rondas são serviços móveis de fiscalização 

e vigilância que tem por finalidade cobrir os 

espaços vazios existentes entre pontos fixos 

de segurança. 

(    ) Ao lado do controle de acesso, a ronda é um 

dos serviços mais importantes realizados pelo 

profissional de segurança na vigilância, pois é 

a atividade que permitirá o efetivo controle 

das instalações em geral, bem como da 

observância da circulação interna de pessoas, 

veículos e materiais. 

(   ) Visando não receber o posto sem saber a 

normalidade local, o vigia deverá realizar sua 

primeira ronda antes da assunção do serviço e, 

se possível, em companhia daquele que estiver 

passando o posto. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,V 

(B) F,V,F 

(C) F,F,V 

(D) V,V,V 

 

30) Rondas realizadas no espaço compreendido 

entre a área construída e as barreiras 

perimetrais são chamadas de: 
 

(A) Periféricas 

(B) Internas 

(C) Externas 

(D) Estratégicas 

 

31) São medidas necessárias para garantir a 

funcionalidade do sistema preventivo de 

segurança. Constituem verdadeiros 

obstáculos, quer seja por barreiras e 

equipamentos, quer seja pela ação humana, 

para inibir, dificultar e impedir qualquer ação 

criminosa. 
 

(A) Medidas Dinâmicas 

(B) Medidas Estáticas 

(C) Medidas de Segurança 

(D) Medidas Fundamentais 
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32) São pontos, no perímetro de segurança, que 

permitem fácil acesso, sendo, por conseguinte, 

locais visados para o planejamento de ações 

criminosas.  

 

(A) Pontos Vulneráveis ou de Riscos. 

(B) Pontos Estratégicos de Segurança 

(C) Proteção de Entradas não Permitidas 

(D) Proteção de Saídas 

 

33) Sobre os deveres do servidor público, julgue os 

itens a seguir. 

 

(    ) É dever do servidor público desempenhar, a 

tempo, as atribuições do cargo, função ou 

emprego público de que seja titular. 

(  ) É dever do servidor público exercer suas 

atribuições com rapidez, perfeição e 

rendimento, pondo fim ou procurando 

prioritariamente resolver situações 

procrastinatórias, principalmente diante de 

filas ou de qualquer outra espécie de atraso na 

prestação dos serviços pelo setor em que 

exerça suas atribuições, com o fim de evitar 

dano moral ao usuário. 

(     ) É dever do servidor público ser probo, reto, 

leal e justo, demonstrando toda a integridade 

do seu caráter, escolhendo sempre, quando 

estiver diante de duas opções, a melhor e a 

mais vantajosa para o bem comum 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,V 

(B) F,V,F 

(C) F,F,V 

(D) V,V,V 

 

34) Sobre os deveres do servidor público, assinale 

a alternativa INCORRETA. 

 

(A) O servidor público não pode retardar qualquer 

prestação de contas, condição essencial da 

gestão dos bens, direitos e serviços da 

coletividade a seu cargo. 

 

(B) O servidor público deve tratar 

cuidadosamente os usuários dos serviços 

aperfeiçoando o processo de comunicação e 

contato com o público. 

(C) O servidor público deve ter consciência de que 

seu trabalho é regido por princípios éticos que 

se materializam na adequada prestação dos 

serviços públicos. 

(D) O vigia não precisa ter respeito à hierarquia, 

pois sua atividade profissional exige atitude 

sem nenhum temor de representar contra 

qualquer comprometimento indevido da 

estrutura em que se funda o Poder Estatal. 

 

35) Sobre a ética no serviço público, julgue os itens 

a seguir. 

 

(    ) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 

consciência dos princípios morais são 

primados maiores que devem nortear o 

servidor público, seja no exercício do cargo ou 

função, ou fora dele, já que refletirá o exercício 

da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, 

comportamentos e atitudes serão 

direcionados para a preservação da honra e da 

tradição dos serviços públicos. 

(    ) O servidor público não poderá jamais 

desprezar o elemento ético de sua conduta. 

Assim, não terá que decidir somente entre o 

legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 

conveniente e o inconveniente, o oportuno e o 

inoportuno, mas principalmente entre o 

honesto e o desonesto. 

(    ) A moralidade da Administração Pública não se 

limita à distinção entre o bem e o mal, devendo 

ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o 

bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e 

a finalidade, na conduta do servidor público, é 

que poderá consolidar a moralidade do ato 

administrativo. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,V 

(B) F,V,F 

(C) F,F,V 

(D) V,V,V 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

36) Sobre a ética no serviço público, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) A remuneração do servidor público é custeada 

pelos tributos pagos direta ou indiretamente 

por todos, até por ele próprio, e por isso se 

exige, como contrapartida, que a moralidade 

administrativa se integre no Direito, como 

elemento indissociável de sua aplicação e de 

sua finalidade, erigindo-se, como 

consequência, em fator de legalidade. 

(B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público 

perante a comunidade deve ser entendido 

como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já 

que, como cidadão, integrante da sociedade, o 

êxito desse trabalho pode ser considerado 

como seu maior patrimônio. 

(C) A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida 

particular de cada servidor público. Assim, os 

fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia 

em sua vida privada poderão acrescer ou 

diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

(D)  Salvo os casos de segurança nacional, 

investigações policiais ou interesse superior 

do Estado e da Administração Pública, a serem 

preservados em processo previamente 

declarado sigiloso, nos termos da lei, a 

publicidade de qualquer ato administrativo 

constitui requisito de eficiência e legalidade, 

ensejando sua omissão comportamento ético 

adequado ao bem comum. 

 

 

 

 

37) Sobre as comissões de ética, julgue os itens a 

seguir. 

 

( ) Em todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, indireta 

autárquica e fundacional, ou em qualquer 

órgão ou entidade que exerça atribuições 

delegadas pelo poder público, deverá ser 

criada uma Comissão de Ética, encarregada de 

orientar e aconselhar sobre a ética 

profissional do servidor, no tratamento com as 

pessoas e com o patrimônio público, 

competindo-lhe conhecer concretamente de 

imputação ou de procedimento susceptível de 

censura. 

(   ) À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos 

organismos encarregados da execução do 

quadro de carreira dos servidores, os registros 

sobre sua conduta ética, para o efeito de 

instruir e fundamentar promoções e para 

todos os demais procedimentos próprios da 

carreira do servidor público. 

(    ) Para fins de apuração do comprometimento 

ético, entende-se por servidor público todo 

aquele que, por força de lei, contrato ou de 

qualquer ato jurídico, preste serviços de 

natureza permanente, temporária ou 

excepcional, ainda que sem retribuição 

financeira, desde que ligado direta ou 

indiretamente a qualquer órgão do poder 

estatal, como as autarquias, as fundações 

públicas, as entidades paraestatais, as 

empresas públicas e as sociedades de 

economia mista, ou em qualquer setor onde 

prevaleça o interesse do Estado. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,V 

(B) F,V,F 

(C) F,F,V 

(D) V,V,V 
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38) Sobre os direitos do servidor público, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) É assegurada a isonomia de vencimentos para 

cargos de atribuições iguais ou assemelhadas 

do mesmo Poder, ou entre servidores dos três 

Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter 

individual e as relativas à natureza ou ao local 

de trabalho. 

(B) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens de caráter permanente, é redutível. 

(C) Soldo é o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei. 

(D) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo 

exercício de cargo público, com valor fixado 

em lei. 

 
39) Sobre as regras de convivência para um 

ambiente de trabalho saudável, assinale 
alternativa INCORRETA.  

 
(A) O vigia deve respeitar o próximo como ser 

humano. 
(B) O vigia deve evitar cortar a palavra a quem 

fala, devendo sempre esperar a sua vez. 
(C) O vigia deve estar sempre com a expressão 

fechada para imposição de ordem. 
(D) O vigia deve controlar as suas reações 

agressivas, evitando ser indelicado ou mesmo 
irônico. 

 
40) Sobre a disciplina e hierarquia, julgue os itens 

a seguir. 

 

(  ) Disciplina é o exato cumprimento das 

obrigações de cada um, com a observância rigorosa 

do prescrito nas normas internas da organização. 

(    ) Os seus superiores normalmente transmitem 

instruções e ordens que refletem as normas da 

Instituição. 

(   ) O que se espera do vigilante é a pronta e 

voluntária obediência a todas as ordens superiores.  
 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,V 

(B) F,V,F 

(C) F,F,V 

(D) V,V,V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


