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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

223 – VIGILANTE 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

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.  
 

Português Matemática Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

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

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.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

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

 

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

A Internet ainda não mudou o mapa-múndi

A temporada recente de reavaliação das virtudes da globalização ainda não chegou à Internet. 1 

Nesse território, ainda predominam as visões mais ingênuas de um futuro promissor, de liberdade 2 

universal e redução das barreiras estatais e nacionais. 3 

Talvez um pouco mais de cautela, sem xenofobia, fosse mais que oportuno no mundo virtual. 4 

Um bom ponto de partida é examinar os estudos disponíveis sobre a geografia da Internet. Foram 5 

divulgados três relatórios sobre o mapa-múndi virtual. 6 

Os relatórios não são fruto de pesquisas de campo, mas, sim, da combinação de uma série de fontes 7 

oficiais. 8 

Um dos aspectos mais importantes nessas informações é a importância que os divulgadores dos 9 

relatórios dão à língua falada ou usada pelos frequentadores da Internet. E nada é mais sintomático da 10 

existência de barreiras culturais e nacionais do que a própria língua. Ocorre que não são franceses ou 11 

nacionalistas xenófobos que chamam nossa atenção para esse fato, e, sim, os analistas de mercado. Eles 12 

dividem o mundo por língua falada e, em nenhum momento, pressupõem que a Internet universalizará o 13 

inglês. 14 

Ao contrário, nos mercados com maior potencial de expansão (Europa e Ásia), o uso do inglês é 15 

notoriamente minoritário. 16 

No Brasil, no entanto, os mais apressados acreditam que sem inglês não há como "entrar" no mundo 17 

da Internet e, por extensão, na modernidade tecnológica. 18 

Esses estudos, preparados por especialistas em marketing, indicam que o futuro desse mercado global 19 

será mais promissor para as empresas com capacidade de gerar conteúdos fiéis às línguas e (por extensão) 20 

às culturas locais.21 

 

FOLHA DE S. PAULO.  ADAPTADO.  
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01) "A Internet ainda não mudou o mapa-múndi", 

porque 
 

(A) a globalização está se distanciando da Internet. 

(B) os povos de língua inglesa são mais 

conservadores. 

(C) há dificuldade de estabelecer fronteiras 

linguísticas entre as nações. 

(D) existem indícios de que barreiras linguísticas 

preservam a identidade cultural dos diversos 

povos do mundo. 

 

02) "Ao contrário, nos mercados com maior 

potencial de expansão (Europa e Ásia), o uso do 

inglês é notoriamente minoritário." (L. 15/16). 

 

A alternativa em que o período está 

devidamente reestruturado e mantendo o 

sentido do contexto em que se encontra é a 
 

(A) Na Europa e na Ásia, onde o uso do inglês é 

notoriamente minoritário, há, ao contrário, 

maior potencial de expansão. 

(B) Nos mercados onde o uso do inglês é 

notoriamente minoritário, ao contrário da 

Europa e da Ásia, o potencial de expansão é 

maior. 

(C) Ao contrário, nos mercados europeus e 

asiáticos com maior potencial de expansão, o 

uso do inglês é notoriamente minoritário. 

(D) Tanto na Europa quanto na Ásia, ao contrário 

dos mercados com maior potencial de 

expansão, o uso do inglês é notoriamente 

minoritário. 

 

03) No texto, tem função equivalente a "no 

entanto" (L.17) o termo 

 

(A) "e", em “...culturais e nacionais” (L.11). 

(B) "e",  em “...nossa atenção para esse fato, e, sim, 

os analistas de mercado” (L.12). 

(C) "e", em “...no mundo da Internet e, por 

extensão, na modernidade tecnológica.” 

(L.17/18). 

(D) "e", “...línguas e (por extensão) às culturas 

locais.” (L. 20/21). 

04) A alternativa em que está correta a afirmação 

que se faz sobre o termo é a 
 

(A) “ainda” (L.1) indica tempo. 

(B) “sem” (L.4) expressa o sentido de inclusão. 

(C) “sobre” (L.6) expressa noção de lugar com 

valor de “acima de”.. 

(D) “mais” (L.9) indica noção de quantidade. 

 

05) Na oração “Foram divulgados três relatórios 

sobre o mapa-múndi virtual.” (L.5/6), o sujeito 

é 
 

(A) Indeterminado. 

(B) Oculto. 

(C) Simples e composto. 

(D) Simples e determinado. 

 

06) A alternativa em que o termo transcrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “Nesse” (L.2) 

(B) “universal” (L.3) 

(C) “mais” (L.9) 

(D) “notoriamente” (L.16) 

 

07) A palavra “globalização” (L.1) tem como base 

de formação inicial: 
 

(A) Um verbo 

(B) Um adjetivo 

(C) Um substantivo 

(D) Um advérbio 

 

08) Identifique a proposição verdadeira. 
 

(A) Na palavra “há”, em “...sem inglês não há como 

"entrar...” (L.17), o encontro “ha” constitui 

exemplo de dígrafo. 

(B) A palavra “importância” (L.9) é acentuada pela 

mesma razão da palavra “conteúdos” (L.20). 

(C) Na palavra “mundo” (L.4), o encontro “nd” 

constitui, quanto ao papel fonológico, um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra “há” (L.17), o “h” representa uma 

consoante brasileira. 
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09) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “xenofobia” (L.4), “conteúdos” (L.20), 

“barreiras” (L.11) 

(B) “geografia” (L.5), “Ásia” (L.15), “promissor” 

(L.20) 

(C) “notoriamente” (L.16), “conteúdos” (L.20), 

“desse” (L.19) 

(D) “dividem” (L.13), “xenofobia” (L.4), “empresas” 

(L.20) 

 

10) Possui predicado verbal a oração: 

 

(A) “Foram divulgados três relatórios sobre o 

mapa-múndi virtual (L.5/6). 

(B) “Os relatórios não são fruto de pesquisas de 

campo,” (L.7). 

(C) “Um dos aspectos mais importantes nessas 

informações é a importância” (L.9). 

(D) “nada é mais sintomático da existência de 

barreiras culturais” (L.10/11). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

11) Uma pessoa precisou utilizar 20 ladrilhos para 

ladrilhar 1/3 de uma área. Quantos ladrilhos 

são necessários para ladrilhar 4/5  dessa área? 

 

(A) 32 

(B) 38 

(C) 42 

(D) 48 

 

 

 

 

 

 

 

12) Uma padaria adquiriu um cento de salgados 

por R$ 115,00. Sabendo que os salgados são 

revendidos por R$ 1,50 cada unidade, quanto 

essa padaria irá ter de lucro caso revenda todas 

as 100 unidades? 

 

(A) R$ 150,00 

(B) R$ 115,00 

(C) R$ 35,00 

(D) R$ 15,00 

 

13) Em um dia de treino, um atleta percorreu 630 

metros em 7 minutos. Sabendo que, no dia 

seguinte, mantendo o mesmo ritmo do dia 

anterior ele percorreu 1.080 metros, em 

quanto tempo ele completou esse percurso? 

 

(A) 16 minutos 

(B) 14 minutos 

(C) 12 minutos 

(D) 10 minutos 
 

14) Analise as alternativas a seguir e marque a 

alternativa correta: 

 

I. É múltiplo de um número o produto desse 

número por um número natural qualquer. 

II. Em uma divisão onde o divisor é 15 e o 

dividendo é 3, o quociente é igual a 5. 

III. Um número é divisor de outro quando o resto 

da divisão for igual a 1. 

 

(A) Todas as alternativas são verdadeiras. 

(B) Apenas a alternativa I é verdadeira. 

(C) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras. 

(D) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras. 

 

15)  Duas tábuas devem ser cortadas em pedaços 

iguais de maior comprimento possível. 

Sabendo que elas medem 18 cm e 60 cm, 

quanto irá medir cada pedaço? 

 

(A) 8 cm 

(B) 6 cm 

(C) 3 cm 

(D) 2 cm 

MATEMÁTICA                                                                    

QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) O município de Caxias está localizado na: 

 

(A) Mesorregião Centro Maranhense 

(B) Microrregião Chapadinha 

(C) Mesorregião Leste Maranhense 

(D) Microrregião Presidente Dutra 

 

17) Qual capital brasileira mais próxima de Caxias? 

 

(A) São Luiz 

(B) Teresina 

(C) Palmas 

(D) Belém 

 

18) O Poder Executivo e Legislativo municipal de 

Caxias, são obrigados, por lei, a:  

 

(A) Abordar temas socioeconômicos sobre o 

município de Caxias e estado do Maranhão, nos 

concursos públicos. 

(B) Incluírem, em concursos públicos, em média 

10% (dez por cento) dos quesitos, tendo como 

objeto temas referentes ao município de 

Caxias. 

(C) Abordar temas econômicos sobre o município 

de Caxias e estado do Maranhão, nos concursos 

públicos. 

(D) Incluírem, em concursos públicos, o mínimo de 

10% (dez por cento) dos quesitos, tendo como 

objeto temas referentes ao município de 

Caxias. 

 

19) Que líder militar, na história do município de 

Caxias, recebeu o título de “Duque de Caxias”?  

 

(A) Antônio Gonçalves Dias 

(B) Raimundo Teixeira Mendes 

(C) Luís Alves de Lima e Silva 

(D) Coelho Neto 

 

 

20) A história de Caxias começa no século XVII, com 

qual invasão no Maranhão? 

 

(A) Invasão francesa 

(B) Invasão espanhola 

(C) Invasão portuguesa 

(D) Invasão inglesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAIXAS                                 

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Observe o quadro abaixo sobre formas de 

comunicação e suas características, depois 

relacione a primeira coluna com a segunda e 

marque a alternativa que corresponde 

respectivamente: 

 

(    ) gestos 

I. Original e simples ajuda a 

transmitir mensagens e ideias 

objetivas. 

(    ) sorriso 

II. Ajuda a prender a atenção 

do ouvinte, bem como 

influenciá-lo emocionalmente. 

(    ) voz 
III. É a maneira cativante de 

expressar nossa simpatia 

(    ) olhar 

IV. Valioso recurso da 

expressão, através do qual 

ilustramos ou confirmamos 

nossas palavras. 

(    ) vocabulário 

V.  É o complemento 

indispensável do sorriso. 

Ajudará a conquistar atenção e 

simpatia. 

 

(A) IV – III – II – V – I  

(B) III – IV – I – II – V  

(C) I – II – V – IV – III  

(D) II – III – IV – I – V  
 

22) Observe as características abaixo necessárias 

para uma boa comunicação e marque a 

alternativa a qual elas correspondem:  

 

- distinguir a parte de um todo;  

- tomar decisões com base na análise dos fatos; 

- qualidade que reúne as noções de razão e 

sabedoria; 

- utiliza de argumentações e atitudes racionais para 

poder fazer qualquer julgamento e escolhas 

assertivas.  

 

(A) Aptidão verbal  

(B) Clareza e precisão  

(C) Bom senso 

(D) Adaptação  

 

 

 

 

23) Todo indivíduo que representa uma 

organização, transmite através de seu próprio 

comportamento, uma imagem de organização 

que será identificada pelo público. É 

importante que todos tenham a preocupação 

de passar uma imagem sempre positiva do 

local de trabalho. Para tanto, se faz necessário 

seguir alguns passos, exceto:  

 

(A) No tratamento com o público, usar somente 

expressões do tipo: cidadão; cavalheiro; 

senhor, senhora, por favor; por obséquio; tenha 

a bondade. 

(B) Conheça a fundo a sua empresa e seus amigos. 

(C) Presteza às informações que lhe forem 

solicitadas, ou encaminhe ao interessado, 

corretamente e, a quem puder prestá-la.  

(D) As reclamações, queixas e sugestões têm 

sempre um objetivo: aclamar conceitos ou 

melhores serviços. Mantenha as reclamações 

sempre com você, para que outro colega ou 

você mesmo não sejam prejudicados. 

 

24) Quando uma comunicação se estabelece de 

forma não positiva, dizemos que há problemas 

como: ruídos, bloqueios e filtragens nas 

mensagens emitidas. Para melhorarmos esses 

possíveis problemas na nossa comunicação em 

geral, se faz necessário certos cuidados. 

Marque a alternativa que não é considerada um 

cuidado necessário:  
 

(A) Prestar muita atenção na mensagem recebida. 

(B) Falar tudo que desejar. 

(C) Ser flexível. 

(D) Falar olhando o rosto das pessoas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) “Antes de ver satisfeitas suas necessidades, os 

clientes querem sentir por parte de quem os 

atende um real interesse em querer ajudá-los. 

Atualmente, o cliente não quer apenas um bom 

atendimento e sim, o MELHOR atendimento e, 

para isso, temos que desenvolver a capacidade 

de demonstrar o envolvimento pelo outro e 

realmente fazer o melhor como se fosse para si 

próprio.” 

Sobre um bom atendimento, marque V para 

verdadeiro e F para falso e assinale a 

alternativa que corresponde respectivamente:  
 

  ) Fale menos, ouça mais.  

  ) Discuta menos, aja mais.  

  ) Faça críticas.  

  ) Não joguem nos clientes seus próprios 

problemas. 

  ) Conheça seus defeitos.  
 

(A) V – F – V – V – F  

(B) F – V – V – F – V  

(C) V – V – F – V – V  

(D) F – F – V – F – F  

 

26) O controle de acesso de pessoas é uma das 

funções de um vigilante. São procedimentos 

tomados por um vigilante para o acesso de 

pessoas, exceto:  

 

(A) Identificação pessoal, exigindo documentos 

com fotografias.  

(B) Realizar o devido registro de dados.  

(C) Julgar sempre pela aparência, com o objetivo 

de ser precavido.  

(D) Inspeção visual, para memorizar as 

características da pessoa.  

 

27) A vigilância é considerada um tipo de atividade 

de segurança privada, a qual possui algumas 

atribuições. Marque a opção abaixo que define 

a função de um vigilante patrimonial:  

 

(A) Tem por finalidade formar, especializar e 

reciclar os vigilantes.  

(B) Visa garantir o transporte de qualquer tipo de 

carga ou de valores.  

(C) Exercida com a finalidade de garantir a 

incolumidade física das pessoas.  

(D) Exercida dentro dos limites dos 

estabelecimentos, urbanos ou rurais, públicos 

ou privados, com a finalidade de proteger os 

bens.  

 

28) São telefones utilizados em caso de 

emergência, exceto:  

 

(A) 194 – Polícia Civil  

(B) 193 – Bombeiros  

(C) 190 – Polícia Militar 

(D) 192 – SAMU  

 

29) O vigilante patrimonial é a peça mestra do 

sistema de segurança. Sua função é primordial 

para que a política da segurança privada seja 

efetivada. São funções de um vigilante, exceto:  

 

(A) Controle da regularidade das instalações.  

(B) Controle das áreas externas até 04 quarteirões 

do local de trabalho.  

(C) Controle das entradas proibidas e permitidas.  

(D) Controle da circulação interna.  

 

30) Sobre os tipos de comunicação, marque a 

alternativa correta:  

 

(A) A comunicação verbal pode ser classificada em: 

ORAL e ESCRITA.  

(B) Comunicação não verbal é a comunicação em 

que a mensagem é constituída pela palavra. 

(C) Comunicação verbal é a comunicação 

concretizada através de mímica, postura, etc. 

(D) Olhar pode ser um exemplo de um tipo de 

comunicação verbal. 
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31) “A comunicação é o processo através do qual 

podemos emitir, transmitir e receber 

mensagens, através de métodos (fala, escrita) 

e/ou sinais convencionados (gestos, sinais 

sonoros, mímicas etc.) No que tange à 

comunicação do dia a dia do profissional de 

segurança, o __________________________é o mais 

utilizado, pelo baixo custo e por atender às 

necessidades internas de um estabelecimento.” 

Observe a afirmação acima, complete a lacuna 

e marque a alternativa correspondente:  

 

(A) Equipamento de rádio comunicação  

(B) Telefone sem fio  

(C) Aparelho celular 

(D) Interfone de comunicação 

 

32) Observe as afirmações a seguir sobre a 

comunicação através de radiocomunicação:  

 

- O código é uma coleção padronizada de três letras. 

- O Código original foi criado por volta de 1909 pelo 

governo britânico, como uma lista de abreviações.  

- O código facilitou a comunicação entre 

operadores de rádios marítimos que falam línguas 

diferentes, por isso foi adotado internacionalmente 

tão rapidamente.  

- Um total de quarenta e cinco códigos aparece na 

“lista de abreviações para ser usada na 

radiocomunicação”.  

 

Marque a alternativa que corresponde à letra a 

qual é citada no código das afirmações acima:  

 

(A) “Q” 

(B) “X” 

(C) “Z” 

(D) “D”  

 

33) Durante o expediente, o telefone 193 deverá 

ser acionado em caso de:  

 

(A) Roubo 

(B) Furto 

(C) Incêndio  

(D) Briga  

34) São considerados direitos básicos do servidor 

público, de acordo com a Constituição, exceto:  

 

(A) Licença paternidade 

(B) Remuneração do trabalho noturno superior ao 

diurno  

(C) Salário mínimo  

(D) Férias acrescidas de ¼ constitucional   

 

35) “Comprometer-se é mais do que se envolver 

em uma tarefa ou ação. Comprometer-se é 

entregar-se de corpo e alma. Significa gerar 

uma energia que permita que o sonho vire meta 

e este se transforme em realidade. O 

comprometimento gera responsabilidade, 

poder e confiança. Trabalhe com pontualidade, 

administrando bem o seu tempo, com 

organização e planejamento, e não se esqueça 

dos cuidados pessoais que auxiliam muito na 

comunicação.” 

 

A afirmação acima diz sobre:  

(A) Honestidade 

(B) Interesse 

(C) Profissionalismo  

(D) Cortesia  

 

36) Nas situações de relacionamento de um 

vigilante em seu local de trabalho, o bom 

vigilante é sempre:  

 

(A) Idôneo  

(B) Bajulador 

(C) Inábil  

(D) Misantrópico  

 

37) O uniforme do vigilante funciona como EPI em 

alguns casos. Além disso, o uniforme pode 

trazer outros benefícios, exceto:  

 

(A) Criar um ambiente profissional mais formal 

(B) Identificação do vigilante na empresa 

(C) Importância para segurança no trabalho  

(D) Tornar o ambiente de trabalho mais agradável 

 



 
 

 CARGO: VIGILANTE (223)                                                                                                                    Página 10 de 10 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

38) O departamento responsável pela segurança 

patrimonial de uma empresa pode também 

receber os seguintes nomes, exceto:  
 

(A) Departamento de segurança patrimonial 

(B) Departamento de vigilância patrimonial 

(C) Departamento de proteção patrimonial  

(D) Departamento de amparo patrimonial  

 

39) Um profissional da área de proteção e 

segurança deve ser equilibrado 

psicologicamente, não poderá perder o 

controle ou entregar-se ao pânico, diante de 

uma emergência. Precisa manter a calma, ter 

coragem e ser capaz de tomar decisões rápidas 

e lógicas. Cada profissional de vigilância deve 

saber, com o intuito de assegurar o local de 

trabalho, exceto: 
 

(A) O telefone dos diretores para deixá-los à parte 

de todo e qualquer acontecido na empresa em 

questão.  

(B) A localização de todos os implementos de 

combate ao fogo, tais como: extintores, 

mangueiras, hidrantes, bombas de recalque etc. 

Ainda que não seja sua atribuição principal, 

pois pode ser de grande valia quando em 

situação de emergência. 

(C) A localização de registros de água, gás, quadros 

elétricos e etc. 

(D) Conhecer todas as saídas de emergência da 

empresa. 
 

40) Sobre formas de tratamento, marque a 

alternativa incorreta:  
 

(A) Senhor, senhora, senhorita - Usados em 

tratamentos formais e respeitosos. 

(B) Vossa Excelência - Usado em tratamentos 

cerimoniosos e respeitosos a pessoas com alta 

autoridade, como príncipes, princesas, duques 

e duquesas.  

(C) Você - Usado em tratamentos informais, 

íntimos e familiares.  

(D) Vossa Senhoria - Usado em tratamentos 

cerimoniosos e respeitosos a pessoas com 

grande prestígio, como vereadores, chefes, 

secretários e diretores de autarquias.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


