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ESTADO DO PIAUÍ 

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

VIGIA 
 

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 Específicos 

15 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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursoavepi@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ 

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 15 

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

 

O POVO: SUAS CORES, SUAS DORES. 

 

—  Geneci... 

—  Senhora? 

— Preciso falar com você. 

—  O que foi? O almoço não estava bom? 

—  O almoço estava ótimo. Não é isso. Precisamos conversar. 

—  Aqui na cozinha? 

—  Aqui mesmo. O seu patrão não pode ouvir. 

—  Sim, senhora. 

—  Você... 

—  Foi o copo que eu quebrei? 

—  Quer ficar quieta e me escutar? 

—  Sim, senhora. 

—  Não foi o copo. Você vai sair na escola, certo? 

—  Vou, sim senhora. Mas se a senhora quiser que eu venha na Terça... 

—  Não é isso, Geneci! 

—  Desculpe. 

—  É que eu... Geneci, eu queria sair na sua escola. 

—  Mas... 

—  Ou fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Não agüento ficar fora do Carnaval. 

—  Mas... 

—  Vocês não têm, sei lá, uma ala das patroas? Qualquer coisa. 

—  Se a senhora tivesse me falado antes... 

—  Eu sei. Agora é tarde. Para a fantasia e tudo o mais. 

Mas eu improviso uma baiana. 

Deusa grega, que é só um lençol. 

—  Não sei... 

—  Saio na bateria. Empurrando alegoria. 

—  Olhe que não é fácil... 

—  Eu sei. Mas eu quero participar. Eu até sambo direitinho. Você nunca me viu sambar? 

Nos bailes do clube, por exemplo. Toca um samba e lá vou eu. 

 Até acho que tenho um pé na cozinha. Quer dizer. Desculpe. 

—  Tudo bem. 

—  Eu também sou povo, Geneci! Quando vejo uma escola passar, fico toda arrepiada. 

—  Mas a senhora pode assistir. 

—  Mas eu quero participar, você não entende? No meio da massa. 

Sentir o que o povo sente. Vibrar, cantar, pular, suar. 
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—  Olhe... 

—  Por que só vocês podem ser povo? Eu também tenho direito. 

—  Não sei... 

—  Se precisar pagar, eu pago. 

—  Não é isso. É que... 

—  Está bem. Olhe aqui. Não preciso nem sair na avenida. Posso costurar. 

Ajudar a organizar o pessoal. Ajudar no transporte. O Alfa Romeo está aí mesmo. 

Tem a Caravan, se o patrão não der falta. É a emoção de participar 

que me interessa, entende? Poder dizer "a minha escola...". 

Eu teria assunto para o resto do ano. Minhas amigas ficariam loucas de inveja. 

Alguns iam torcer o nariz, claro. Mas eu não sou assim. Eu sou legal. 

Eu não sou legal com você, Geneci? Sempre tratei você de igual para igual. 

—  Tratou, sim senhora. 

—  Meu Deus, a ama-de-leite da minha mãe era preta! 

—  Sim, senhora. 

—  Geneci, é um favor que você me faz. Em nome da nossa velha amizade. 

Faço qualquer coisa pela nossa escola, Geneci. 

—  Bom, se a senhora está mesmo disposta... 

—  Qualquer coisa, Geneci. 

—  É que o Rudinei e Fátima Araci não têm com quem ficar. 

—  Quem? 

—  Minhas crianças. 

—  Ah. 

—  Se a senhora pudesse ficar com eles enquanto eu desfilo... 

—  Certo. Bom. Vou pensar. Depois a gente vê. 

—  Eu posso trazer elas e... 

—  Já disse que vou pensar, Geneci. Sirva o cafezinho na sala. 

"Do livro "A mãe do Freud", LP&M Editores Ltda. - Porto Alegre, 1985, pág. 55. 
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01) Ao pedir a empregada para participar da 

escola de samba na qual frequenta, a patroa 

se mostra uma pessoa simples, mas com 

interesses para: 

 

(A) Status social para impressionar as amigas.  

(B) Mostrar que é uma boa patroa para a 

sociedade. 

(C) Agradar familiares e vizinhança. 

(D) Ter sempre as fantasias de luxo do carnaval 

guardadas em sua casa.  

 

02) O texto mostra a indiferença da classe alta 

com relação ao empregado nos trechos: 

 

(A) “—  Geneci, é um favor que você me faz. 

Faço qualquer coisa pela nossa escola, 

Geneci.” 

(B)  “—  Eu também sou povo, Geneci! Quando 

vejo uma escola passar, fico toda arrepiada.” 

(C)  “—  Já disse que vou pensar, Geneci. Sirva 

o cafezinho na sala.” 

(D) “—  Sim, senhora.” 

 

03) A expressão do texto: “—  Por que só vocês 

podem ser povo? Eu também tenho direito.”, 

mostra:  

 

(A) A tentativa da patroa em ser arrogante e 

preconceituosa. 

(B) A tentativa da patroa ser exagerada e 

preconceituosa.  

(C) A tentativa da patroa ser generosa ao dar 

folga no carnaval para a sua empregada.  

(D) A tentativa da patroa ser uma pessoa simples 

e igual socialmente à sua empregada. 

 

 

 

 

 

 

 

04) O tema central e abordado pelo texto é:  

 

(A) Carnaval é uma data importante e festiva para 

o brasileiro. 

(B) Não se deve levar os filhos para o trabalho em 

qualquer circunstância.  

(C) Nem sempre as pessoas nos enxergam como 

iguais.  

(D) O carnaval necessita de pessoas que invistam 

muito dinheiro.  

 

05) O trecho: “—  Se precisar pagar, eu pago.”, 

demonstra que:  

 

(A) Muitas pessoas acham que o dinheiro resolve 

todos os problemas da vida. 

(B) Muitas pessoas no Brasil têm dinheiro para 

participar do carnaval.  

(C) Muitas pessoas ficam endividadas com os 

gastos no carnaval.  

(D) Muitas pessoas fazem empréstimos bancários 

para participar do carnaval.  

 

06) A empregada perante sua patroa demonstrou 

ter sempre uma postura:  

 

(A) Educada e agressiva.  

(B) Educada e ríspida. 

(C) Profissional e desprendida.  

(D) Profissional e educada. 

 

07) No fragmento:  “...Deusa grega, que é só um 

lençol...”, a palavra em destaque pertence a 

classe dos: 

 

(A) Adjetivos.  

(B) Artigos. 

(C) Numerais. 

(D) Substantivos. 
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08) No trecho: “—  Se a senhora pudesse ficar 

com eles enquanto eu desfilo...”, o termo em 

destaque traz uma ideia de:  

 

(A) Concordância.  

(B) Condição. 

(C) Confirmação. 

(D) Negação. 

 

09) Podemos alterar o termo em destaque, 

“...Sempre tratei você de igual para igual...”, 

sem alterar o sentido em:  

 

(A) Me 

(B) Nos 

(C) Te 

(D) Vos  

 

10) O pronome em destaque : “—  Eu posso 

trazer elas e...”, pode ser classificado como:  

 

(A) Interrogativo. 

(B) Pessoal. 

(C) Possessivo.  

(D) Relativo. 

 

11) A concordância verbal, na frase, “Marta, 

você e eu______________ (viajar) amanhã.  

 

(A) Viajam. 

(B) Viajarão.  

(C) Viajaremos. 

(D) Viajou. 

 

12) Assinale a frase cuja palavra seja um 

substantivo: 

 

(A) Alguns estão sempre omitindo a verdade. 

(B) Eu mesmo resolvi todas as questões mais 

difíceis. 

(C) Fale sobre tudo o que lhe perguntar. 

(D) Poucos candidatos acertaram aquela questão. 

 

 

13) Indique qual das palavras abaixo é oxítona: 

 

(A) Árvore 

(B) Casa 

(C) Manjar 

(D) Própolis 

 

14) Indique a alternativa em que a indicação do 

sinônimo está incorreta: 

 

(A) Adversidade e problema 

(B) Apresentar e expor 

(C) Calmo e tranquilo 

(D) Soberba e humildade 

 

15) Indique a alternativa em que a ortografia da 

palavra está incorreta. 

 

(A) Boxecha 

(B) Chanceler 

(C) Enxerido 

(D) Rechaçar 

 

 

 

 

16) O valor da expressão a seguir é: 

 

{[4 + 3 (−3 −
5

4
÷ 0,75 + 2) + 7] + 1} 

 

(A) um número decimal. 

(B) um número inteiro negativo. 

(C) um número inteiro positivo. 

(D) um número nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 
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17) Um grupo de cinco alunos gastou vinte 

quatro dias para realizar uma certa tarefa. 

Considerando a mesma proporção, quantos 

dias levarão trinta alunos para realizar 
3

4
 da 

mesma tarefa? 

 

(A) 3 dias. 

(B) 5 dias. 

(C) 15 dias. 

(D) 56 dias. 

 

18) Na sequência lógica abaixo, é correto afirmar 

que o sexto elemento é: 

 

32, 28, 35, 31, 38, ? 

 

(A) 32 

(B) 33 

(C) 34 

(D) 45 

 

19) Abasteci meu carro em um posto de gasolina 

onde o Álcool estava com o preço de R$2,86. 

Colocou 25,5L de gasolina. Qual foi o valor 

que paguei no posto? 

 

(A) R$62,90 

(B) R$ 68,40 

(C) R$70,00 

(D) R$72,93 

 

20) Se um mês comercial possui 30 dias, quantos 

meses comerciais possui 2370 dias? 

 

(A) 69 meses 

(B) 79 meses 

(C) 85 meses 

(D) 90 meses 
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21) As rondas podem ser divididas em: 

 

(A) Públicas e Privadas 

(B) Simples e Compostas 

(C) Internas e Periféricas 

(D) Rotineira e Esporádicas 

 

22)  As guaritas ou cabines instaladas em pontos 

estratégicos, de onde o vigilante tem maior 

campo de visão e a sala de monitoramento de 

imagens, são exemplos de: 

 

(A) Postos Fixos 

(B) Rondas 

(C) Eclusas 

(D) Sedes do guarda 

 

23)  Medidas de segurança são medidas 

necessárias para garantir a funcionalidade do 

sistema preventivo de segurança. Nos itens 

abaixo, assinale (1) para Medidas Estáticas 

de Segurança e (2) para Medidas Dinâmicas 

de Segurança, e em seguida marque a 

alternativa correta: 

 

 ) Aparelhos de controle de acesso com base 

na biometria. 

 ) Identificação pessoal. 

 ) Circuito fechado de TV. 

 ) Clausuras. 

 )Contato telefônico com empresas 

fornecedoras e prestadoras de serviços para 

confirmar dados de funcionários. 

 

(A) (1); (1); (1); (2); (2) 

(B) (2); (1); (2); (2); (1) 

(C) (2); (1); (2); (1); (1) 

(D) (1); (2); (1); (1); (2) 

 

 

 

 

 
 

24) Sobre o controle de acesso de pessoas em um 

estabelecimento sob a vigilância e 

responsabilidade do vigia, assinala a 

afirmação abaixo que não está correta: 

 

(A) Deve-se fazer a identificação pessoal, 

exigindo a apresentação de documento 

emitido por órgão oficial e que possua 

fotografia.  

(B) Na abordagem, ainda que constrangedor, 

deve-se analisar e avaliar as pessoas pela 

aparência que apresenta, e quando se tratar de 

pessoa conhecida, acompanhada de 

desconhecido, agir com maior parcialidade, a 

fim de evitar constrangimentos. 

(C) A abordagem aos visitantes, deve ser feita 

preferencialmente à distância, procurando 

obter e confirmar todos os dados necessários 

ao efetivo controle do acesso. 

(D) Sempre deve-se anunciar o visitante ao 

visitado e, sendo autorizado seu acesso, o 

correto é certificar-se de quem partiu a 

autorização. 
 

25) Quando da saída de materiais, após a 

inspeção visual e a identificação de quem está 

saindo com o material, o material deve ser 

conferido de acordo com qual documento? 
 

(A) Nota Fiscal 

(B) Romaneio 

(C) Visto da supervisão 

(D) Autorização de Saída 
 

26) O alfabeto fonético se destina a dar a precisão 

necessária em certos tipos de comunicação. 

Assinale a alternativa que não está de acordo 

com o Alfabeto Fonético Internacional: 
 

(A) A - Alpha 

(B) B - Beta 

(C) C - Charlie 

(D) D- Delta 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Em um sistema de alarme, a grande maioria 

dos acionamentos pode ser falso. Que 

procedimento pode ser adotado para 

diferenciar um alarme falso de um alarme 

verdadeiro? 

 

(A) Backup 

(B) Zoneamento 

(C) Senha e Contra-Senha 

(D) Periférico 

 

28) O Relatório de Ocorrência da Segurança 

Patrimonial, é o documento formal utilizado 

regularmente pela Segurança Patrimonial 

para registrar e comunicar fatos e 

circunstancias, que de alguma forma, possam 

interferir negativamente na segurança 

patrimonial da organização. Sobre o 

Relatório de Ocorrência da Segurança 

Patrimonial, não é correto afirmar que: 

 

(A) Não pode ser usado como indicativo ou 

fornecedor de dados para indicador de 

desempenho da segurança patrimonial. 

(B) É importante tanto para comunicação de uma 

ocorrência, como para formação de banco de 

dados e históricos de ocorrências para 

estudos futuros e projeções de riscos. 

(C) Ele formaliza uma situação e obrigada a 

tomada de ações corretivas  ou preventivas. 

(D) Serve como evidencia e indicativo para 

apuração de responsabilidades. 

 

29) O que se caracteriza e é expresso 

pela probabilidade de um evento vir a ocorrer 

e causar perda ou danos a uma organização? 

 

(A) O risco na segurança patrimonial. 

(B) A vulnerabilidade na segurança patrimonial.  

(C) A ameaça na segurança patrimonial. 

(D) A incompetência na segurança patrimonial. 

 

 

 

30)  Assinale a alternativa que se refere ao 

conceito descrito abaixo: 

 

(A) Fiscalizações 

(B) Inspeções 

(C) Rondas 

(D) Auditorias 

 

31) Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para 

outrem, mediante grave ameaça ou violência 

a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência, é o conceito de: 

 

(A) Extorsão 

(B) Furto 

(C) Dano 

(D) Roubo 

 

32) Que polícia é acionada pelo número 197? 

 

(A) Militar 

(B) Civil 

(C) Federal 

(D) Rodoviária 

 

33)  Assinale a alternativa que preenche a lacuna 

do texto abaixo: 

 

___________________________ é o conjunto de 

direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados 

ou não, adquiridos, formados, produzidos, 

recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades 

do setor público, que seja portador ou represente 

um fluxo de benefícios, presente ou futuro, 

inerente à prestação de serviços públicos ou à 

exploração econômica por entidades do setor 

público e suas obrigações. 

 

São diligências que o vigilante realiza para verificar 

irregularidades, e que tem por finalidade cobrir os 

espaços vazios existentes entre pontos fixos de 

segurança. 
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(A) Patrimônio Público 

(B) Administração Pública 

(C) Investimento Público 

(D) Interesse Público 

 

34) Assinale a alternativa incorreta sobre o Livro 

de Ocorrências: 

 

(A) Deve ser considerado um documento sigiloso 

e de acesso restrito. 

(B) Não deve ser pulado linhas ou folhas; 

(C) Em caso de erro ou omissão de informação, 

deve-se utilizar um corretivo. 

(D) Deve ser considerado um documento oficial 

e de valor jurídico. 

 

35)  O Equipamento de Proteção Individual - EPI 

é todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado a proteção contra riscos capazes de 

ameaçar a sua segurança e a sua saúde. O que 

é essencial verificar quando for usar um EPI? 

 

(A) Nota Fiscal 

(B) Preço 

(C) Certificado de Aprovação 

(D) País de origem 

 

36) Para qual das autoridades abaixo, o pronome 

Vossa Excelência não é apropriado? 

 

(A) Juízes de Direito 

(B) Deputados Estaduais 

(C) Presidentes das Câmaras Legislativas 

Municipais 

(D) Secretários de Prefeituras Municipais 

 

 

 

 

 

 

 

37)  A hierarquia está presente em várias áreas de 

nossa vida, como na família, na escola e no 

trabalho. Em relação a hierarquia no trabalho, 

não é correto afirmar que: 
 

(A) Mesmo que a hierarquia pressuponha a 

existência de cargos a serem ocupados por 

chefes ou gestores, ela não possibilita que as 

pessoas se sintam mais seguras. 

(B) A hierarquia, ao ser desenhada em forma de 

organograma, permite que o grupo tenha uma 

visão clara da organização a que pertence. 

(C) A hierarquia facilita entender quais são os 

níveis de autoridade na organização. 

(D) A hierarquia faz com que as pessoas saibam 

a quem recorrer e a quem prestar contas sobre 

o trabalho realizado. 
 

38) Quando a compreensão do receptor coincide 

com o significado pretendido pelo emissor, a 

comunicação foi: 
 

(A) Incompleta 

(B) Eficaz 

(C) Tendenciosa 

(D) Passiva 
 

39)  Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 
 

I. Limitar-se à realização, em ambiente de 

trabalho, apenas de tarefas relacionadas ao 

trabalho, é falta de ética profissional. 

II. A ética aplicada ao ambiente de trabalho 

produz maior nível de produção na empresa. 

III. Aprenda a diferenciar as relações pessoais 

das profissionais e considere prioridade a 

realização do seu trabalho. 

 

(A) Somente as afirmações II e III são 

verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(C) Somente as afirmações I e III são 

verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
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40)  Assinale a alternativa abaixo que se refere às 

características do documento elaborado 

quando ao conhecimento da Autoridade 

Policial a prática de infração penal: 

 

Trata-se de mera peça informativa a respeito dos 

dados relacionados com a prática da infração 

penal como, por exemplo, as partes envolvidas, as 

testemunhas, o local e os objetos inerentes à 

natureza da infração penal, as perícias que 

deverão ser realizadas, enfim, todos os atos 

necessários para que seja instaurada a ação penal 

e, assim, de acordo com os fatos e provas aplicar 

a pena cabível à espécie. 

 

(A) Laudo Técnico 

(B) Habeas Corpus 

(C) Perícia Criminal 

(D) Boletim de Ocorrência 


