ESTADO DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL - PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

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
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
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.camaracocal@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL -PI

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

ORIGEM DA VIDA
A Terra quando se formou, há cerca de 5 bilhões de anos, era muito quente. Havia milhares de
vulcões em erupção soltando muitos gases e vapores na atmosfera.
Esses vapores formavam imensas nuvens e a Terra era constantemente devastada por fortes
tempestades. Devido à alta temperatura, o calor evaporava a água que se transformava novamente
em nuvens que se precipitavam em grandes tempestades. Esse ciclo de água foi acontecendo por
milhões de anos. Pouco a pouco a Terra foi esfriando e as águas se acumulando na Terra, formando
os mares e oceanos. Através da infiltração no solo, as águas formavam os lençóis de água
subterrâneos que brotavam na superfície através de fontes de água.
Cientistas, através do estudo dos fósseis, descobriram que os primeiros seres vivos que surgiram
na Terra há 3 bilhões de anos, se originaram nos oceanos.
Com o passar do tempo, animais e vegetais foram sendo modificados e surgiram outros seres
vivos.
Depois vieram as aves, os mamíferos e o surgimento de uma enorme diversidade de seres vivos,
incluindo o homem, que teve sua origem há mais ou menos 100 mil anos.
Há cerca de 200 milhões de anos, a Terra era dominada por dinossauros, hoje totalmente
extintos.
www.ecokids.com.br

Para as questões de 01 a 07, responda de
acordo com o texto:
01) Através da infiltração no solo, as águas

que surgiram na Terra, se originaram:
(A) Da terra.
(B) Dos macacos.

formavam:
(A) Os lençóis de água subterrâneos.
(B) Os mares e oceanos.
(C) Grandes tempestades.

(D) Nos vulcões.

marcada no texto?

02) A Terra quando se formou, há cerca de 5

anos

(C) Nos oceanos.

04) Qual o sinônimo da palavra diversidade,

(D) Imensas nuvens.

bilhões de
devastada:

03) Segundo o texto, os primeiros seres vivos

era

(A) Por ciclos de água.

constantemente,

(A) Diferença.
(B) Igualdade.
(C) Resistência.
(D) Semelhança.

(B) Pelos dinossauros.
(C) Por fortes tempestades.
(D) Por explosões.

CARGO: VIGIA
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05) Com o passar do tempo, animais e vegetais

11) Marque a alternativa que apresenta uma

palavra e seu sinônimo:

foram:
(A) Morrendo.

(A) Carro – automóvel.

(B) Sendo dominados.

(B) Cheio – vazio.

(C) Sendo extintos.

(C) Fraco - forte.

(D) Sendo modificados.

(D) Possível – impossível.

06) Os primeiros seres vivos surgiram na Terra

12) Marque a alternativa em que a palavra em

a:

destaque não corresponde ao sujeito da
oração:

(A) 2 bilhões de anos
(B) 3 bilhões de anos

(A) As aulas começaram em agosto.

(C) 5 bilhões de anos

(B) Folhas caem.

(D) 200 milhões de anos

(C) Machado

07) A palavra dinossauro está corretamente

importantes.
(D) Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa.

de

Assis

escreveu

livros

separada em sílaba na alternativa:
13) Marque a alternativa em que a palavra em

(A) din-os-sau-ro

destaque não corresponde ao predicado da
oração:

(B) di-noss-au-ro
(C) di-nos-sau-ro
(D) di-no-ssau-ro

(A) As folhas secas caem com o vento, sobre a

08) De acordo com a sílaba tônica, marque a

alternativa
em
proparoxítona:

que

a

palavra

é

(A) Arroz
(B) Dúvida
(C) Troféu
(D) Vírus
09) Indique a alternativa em que a sílaba em

destaque não corresponde à sílaba tônica:
(A) Saci

calçada.
(B) Brilhando estavam ainda as últimas estrelas.
(C) Com

o vento, sobre
as folhas caem.
(D) Estrelas estavam brilhando.
14) A

palavra
que
incorretamente é:

está

a

calçada,

acentuada

(A) Ônibus
(B) Parabéns
(C) Calvície
(D) Rêsidencia

(B) Crochê
(C) Menino
(D) Perdidos
10) Marque a alternativa que apresenta uma

palavra e seu antônimo:
(A) Lar – Moradia.
(B) Ausência – Presença.

15) Uma

das
palavras
abaixo
incorretamente grafada. Assinale-a:

(A) Consciência
(B) Procissão
(C) Prossimidade
(D) Remorso

(C) Delicioso – Saboroso.
(D) Respeitar – Obedecer.

CARGO: VIGIA
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19) Dona Tereza foi ao açougue e comprou 3 kg

MATEMÁTICA
QUESTÕES DE 16 A 20

de carne para bife, 2,5 kg de linguiça, 4 kg
de frango e 2,5 kg de peixe. Cada quilo da
carne para bife custa R$ 15,00, o kg da
linguiça R$10,00, do frango R$ 12,00 e do
peixe R$ 16,00. Quanto Dona Tereza gastou
no açougue?

16) João abasteceu seu carro com 22 litros de

gasolina.
O preço da gasolina estava
R$4,86 o litro. Qual foi o valor que João
gastou?
(A) R$ 99,40
(B) R$102,80
(C) R$106,92
(D) R$112,90

(A) R$ 138,00
(B) R$ 142,00
(C) R$ 158,00
(D) R$ 169,00
20) Quero ler um livro que contém 320 páginas,

se eu ler 80 páginas por dia, mantendo esse
ritmo de leitura, em quantos dias terei lido o
livro todo?

17) Indique o resultado.
(A) 4 dias

64 x 187
(A) 9.639
(B) 10.898

(B) 6 dias
(C) 9 dias
(D) 10 dias

(C) 10.989
(D) 11.968
18) Marque a alternativa incorreta.
(A) 0,350 corresponde a trezentos e cinquenta

milésimos.
(B) 1,50 corresponde um inteiro e cinquenta
centésimos
(C) ½ (um meio) corresponde ao decimal 0,50.
(D) ¾ (três quartos) corresponde ao decimal
0,34.

CARGO: VIGIA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Como se denomina o fato que exige

24) Todos os dias alguém acaba preso em um

intervenção dos profissionais de segurança,
por intermédio de ações ou operações?

elevador. O número de emergência a ser
acionado nesses casos, termina com qual
algarismo?

(A) Abordagem
(B) Sinistro

(A) 0

(C) Ronda

(B) 2

(D) Ocorrência

(C) 3

22) São metas que devem que devem ser

contempladas no planejamento de um
projeto de segurança, exceto:
(A) Prevenir
(B) Punir
(C) Detectar
(D) Intervir
23) Nas afirmações abaixo, julgue-as se são

verdadeiras e em seguida assinale a
alternativa correta:

(D) 7
25) Um Incêndio é uma ocorrência de fogo não

controlado, que pode ser extremamente
perigosa para os seres vivos e as estruturas.
Ocorrendo um princípio de incêndio em um
estabelecimento, em qual das ocasiões
abaixo deve ser usado a água para extinguir
o fogo?
(A) Uma persiana de PVC.
(B) Uma tomada elétrica.
(C) Um caixa de fogos de artifícios.
(D) Uma panela com gordura fervendo.

I. O vigia, ao fazer vigilância, deve sempre se
preocupar em vigiar e detectar uma outra
vigilância adversa sobre ele, para evitar que
se transforme em alvo.
II. A segurança caracteriza-se pela sensação
de sentir proteção física, mas não
psicológica, pois ela é um ponto importante
de cidadania e de responsabilidade social,
mas não de autoestima.
III. A segurança patrimonial depende apenas do
departamento de segurança da empresa,
não devendo ser solicitado o envolvimento
de outros setores e todo o seu pessoal.
(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(B) Somente

as afirmações I e II são
verdadeiras.
(C) As afirmações I, II e III não são verdadeiras.
(D) Somente a afirmação I é verdadeira.

CARGO: VIGIA

26) Quanto ao EPI – Equipamentos de Proteção

Individual, cabe ao empregado:
(A) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada

atividade.
(B) Responsabilizar-se pelo acondicionamento
e conservação.
(C) Responsabilizar-se
pela
manutenção
periódica.
(D) Comunicar ao MTE (Ministério do Trabalho e
Emprego)
qualquer
irregularidade
observada.
27) Os objetivos da segurança patrimonial é

assegurar
pessoas,
informações
e
propriedade. Em relação a atratividade de
um bem, no quadro abaixo, relacione a
coluna 1 com a coluna 2, e em seguida
assinale a alternativa com a sequência
correta:
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Coluna 1
(1)
Valor
Monetário
(2)
Valor
Intrínseco
(3)
Valor
Econômico
(4)
Valor
Operacional
(5)
Valor
Intangível

Coluna 2
(
) Valor de produto no
mercado.
( ) Valor de propriedade que
em caso de perda não pode
ser restituído.
(
) Valor embutido na
edificação.
(
) Valor em moeda do
patrimônio.
( ) Valor da infraestrutura e
instalações

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

30) Que tipo de controle de entrada e saída de

pessoas, consiste no registro de certas
características físicas ou comportamentais
de cada indivíduo, que são comparadas a
um arquivo armazenado em bando de
dados?
(A) Controle por Eclusas
(B) Controle Biométrico
(C) Controle Metodológico
(D) Controle Referencial

(A) (3); (5); (2); (1); (4)

31) Dispositivos de Bloqueio para Controle de

(B) (3); (2); (5); (1); (4)

Acesso, é um obstáculo físico, projetado e
instalado de forma a bloquear/impedir o
acesso físico de pessoas e veículos a áreas
de acesso restrito. Nas afirmações abaixo a
respeito desses dispositivos, assinale
àquela que não é verdadeira:

(C) (1); (5); (2); (3); (4)
(D) (1); (2); (5); (4); (3)
28) Segurança

Patrimonial é a atividade
preventiva e defensiva associada à ação de
pessoas treinadas, procedimentos e
equipamentos de segurança, com a
finalidade de proteger os bens patrimoniais
contra riscos ocasionais ou provocados por
terceiros. Dos tipos de meios de proteção,
assinale a alternativa abaixo que se refere
ao meio de proteção metodológico:

(A) Circuito Fechado de Televisão.
(B) Sistemas de combate a incêndios.
(C) Sistemas de radiocomunicação.
(D) Controle de entrada e saída de pessoal,

veículos e cargas.
29) A atuação do vigilante, de modo a inibir,

dificultar e impedir qualquer ação delituosa,
mostrando-se dinâmico nas suas atitudes,
deve ser:
(A) Corretiva
(B) Reativa

(A) A cancela automática apresenta grande

eficiência, ou seja, pouca vulnerabilidade no
que se refere ao acesso de pessoas a pé e
a colisão de veículos.
(B) O sistema de bloqueio de acesso pode ser
composto por uma porta ou por portas
duplas formando um sistema de eclusa.
(C) A vantagem da catraca eletrônica é que por
seu controle ser giratório permite que passe
uma pessoa por vez evitando que uma
pessoa não autorizada aproveite a
passagem da pessoa anterior e passe de
carona.
(D) As cancelas automáticas são dispositivos de
bloqueio utilizados para controlar locais
onde há um grande fluxo de veículos, como
portarias, estacionamentos e pedágios,
como substituta dos portões, pois libera o
fluxo com maior rapidez, fator muito
importante nesses casos.

(C) Preventiva
(D) Preditiva

CARGO: VIGIA
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32) Nos serviços de vigilância e segurança

patrimonial, que instrumento 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?
(A) Mapeamento de Riscos
(B) Relatório de Ocorrências
(C) Regimento Interno
(D) Plano Gerencial
33) Nas afirmações abaixo sobre o Livro de

Ocorrências, assinale (V) se forem
verdadeiras e (F) se forem falsas, e em
seguida marque a alternativa com a
sequência correta:





) O Livro de Ocorrências não deve ser
considerado um documento sigiloso.
) No Livro de Ocorrências não deve ser
utilizado nenhum tipo de corretivo.
) No Livro de Ocorrências não deve ser
pulado linhas ou folhas.
) O Livro de Ocorrências não deve ser
considerado um documento de valor jurídico.

(A) (V); (F); (F); (V)
(B) (F); (V); (F); (V)

(A) ISO – Selo de Qualidade
(B) OK – Verificado e Aprovado
(C) CA – Certificado de Aprovação
(D) AG – Atestado de Garantia
36) Quanto aos deveres do servidor público,

assinale a alternativa incorreta:
(A) O servidor público deve resistir, como

exceção dos seus superiores hierárquicos, a
todas
pressões
de
contratantes,
interessados e outros que visem obter
quaisquer favores, benesses ou vantagens
indevidas em decorrência de ações imorais,
ilegais ou aéticas e denunciá-las.
(B) O servidor público deve ser cortês, ter
urbanidade, disponibilidade e atenção,
respeitando a capacidade e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço
público.
(C) O servidor público deve comunicar
imediatamente a seus superiores todo e
qualquer ato ou fato contrário ao interesse
público, exigindo as providências cabíveis.
(D) O servidor público deve zelar, no exercício
do direito de greve, pelas exigências
específicas da defesa da vida e da
segurança coletiva

(C) (V); (F); (V); (V)

37) A ética profissional está ligada à postura que

(D) (F); (V); (V); (F)

se espera de um profissional, no exercício de
uma determinada tarefa ou profissão. Sendo
assim, o vigia deve exercer suas atividades
com:

34) Vossa Senhoria é o pronome de tratamento

apropriado para:
(A) Promotores de Justiça
(B) Cardeais
(C) Diretores de universidade
(D) Desembargadores
35) Que documento emitido pelo Ministério do

Trabalho atesta a segurança e a qualidade
de um EPI – Equipamento de Proteção
Individual em uso, certificando que ele já foi
testado e com isso, preservará a segurança,
integridade física e a saúde do trabalhador
que o usar?
CARGO: VIGIA

(A) Parcialidade
(B) Probidade
(C) Esperteza
(D) Sarcasmo
38) São

atividades que competem
vigilante, exceto:

a

um

(A) Combater focos de incêndio.
(B) Recepcionar e controlar a movimentação de

pessoas em áreas de acesso livre e restrito.
(C) Fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio.
(D) Elaborar mapa de riscos de acidentes.
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39) Está garantido aos servidores públicos em

geral, o seguinte direito:
(A) Adicional Noturno
(B) Licença Matrimônio
(C) Verba Universitária
(D) Décimo Quarto Salário
40) Cada situação de comunicação é diferente

de qualquer outra. Todavia, é possível
identificar certos elementos que são comuns
a toda as comunicações, bem como as
interrelações que se processam entre eles.
O processo de Comunicação ocorre quando:
(A) O emissor emite um sinal) ao codificador

através de um canal.
(B) O decodificador emite um sinal ao receptor,
através de uma mensagem.
(C) O receptor emite uma mensagem ao
decodificador através de um sinal.
(D) O codificador emite uma mensagem ao
decodificador através de um canal.

CARGO: VIGIA
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