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CARGO: VIGIA (CÓD. 149) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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 30 
     

 

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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. 

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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

DATA: (2ª ETAPA) 

10 de março de 2019 

 

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

 

HORÁRIO: (TARDE) 

14h às 18h 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

A necessidade da Interatividade entre a Polícia e a População 

 
Em um país em que a sociedade clama por uma segurança pública mais eficaz e mais presente, nota-1 

se que o organismo estatal sente-se impotente e incapaz para debelar sozinho a crescente onda de violência que 2 
assola todos os lugares. 3 

A polícia como figura principal encarregada de manter a ordem pública para a consequente prestação 4 
da paz social precisa da conscientização e cooperação de toda a sociedade para alcançar os seus objetivos, 5 
entretanto, é fato presente que o povo, na sua maioria, ainda tem a polícia como se fosse então esta instituição a 6 
única responsável pelo assolamento da violência no país, a principal responsável pelo recrudescimento da 7 
criminalidade, como se fosse então os policiais seres Onipotentes e Onipresentes para estarem em todos os lugares 8 
a todo o momento a fim de evitar ou descobrir crimes como num passe de mágica. 9 

A violência e o aumento da criminalidade que atinge o povo atinge também a Polícia, o Governo. 10 
Atinge a toda a sociedade. Todos nós estamos na mesma aflição. 11 

A paz é a aspiração e o desejo fundamental de todo ser humano, entretanto só poderá ser atingida 12 
com a ordenação da potencialidade da sociedade e do poder público em torno do ideal comum de uma segurança 13 
justa, cooperativa e interativa. 14 

A Lei entrega à Polícia o poder do uso da força. Essa exclusividade da violência legal visa tão 15 
somente a ajudar a regular as interações sociais. Através desse poder legitimado e da função específica de manter 16 
a ordem pública, a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção possível e até impossível, entretanto, pouco ou 17 
nada faz para ajudá-la. 18 

O estudo das relações humanas constitui uma verdadeira ciência complementada por uma arte, a de 19 
se obter e conservar a cooperação e a confiança das partes envolvidas, por isso o presente apelo que visa a uma 20 
verdadeira interatividade entre a Polícia e a sociedade para melhor se combater a violência e a criminalidade 21 
reinante no país. 22 

Durante muito tempo, a sociedade pouco se incomodou com a questão da violência, da criminalidade 23 
e tinha a Polícia apenas como um mal necessário quando na verdade é esta valorosa instituição de defesa do 24 
cidadão, um bem essencial, um real instrumento da cidadania e da ordem pública. A Polícia é, antes de tudo, a 25 
guardiã das Leis Penais e o alicerce da Justiça. Sem a Polícia, haveria o caos social absoluto. 26 

O preceito constitucional de que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos deve 27 
sempre crescer até ganhar apoio da maioria populacional e não apenas de uma parcela da sociedade. Os conselhos 28 
de segurança dos Estados, das cidades, dos bairros, dos povoados e as organizações não governamentais devem se 29 
fortalecer cada vez mais com a conscientização e a união ampla e irrestrita para ajudar a Polícia na sua árdua 30 
missão de combater o crime e resgatar a ordem ferida. 31 

A sociedade brasileira precisa confiar mais na sua Polícia, no seu Ministério Público, na sua Justiça. 32 
Precisamos resgatar a confiança do povo nas suas instituições de combate ao crime, perdida através dos tempos. 33 

Na mesma velocidade em que a criminalidade e a violência avançam no nosso país por motivos 34 
diversos, o crime organizado ganha forças principalmente com o tráfico de drogas que termina sendo a raiz de 35 
todos os outros crimes subsequentes, tais como: sequestros, homicídios, latrocínios, roubos, torturas, corrupções, 36 
extorsões, lesões corporais... 37 

Precisamos, além de leis mais rígidas e menos burocráticas, da união de todos os segmentos da 38 
sociedade e, em especial, do poder público para formarmos uma Polícia verdadeiramente forte trabalhando sempre 39 
em interatividade com a população para, enfim, combatermos a marginalidade com mais presença, combate este 40 
que deve ter um maior investimento em ações preventivas para não sobrecarregar as ações repressivas como, de 41 
fato vem ocorrendo no nosso país. 42 

Assim teremos uma força satisfeita, trabalhando todos como verdadeiros parceiros contra o crime, em 43 
busca do ideal comum de uma segurança pública mais adequada e constante que a sofrida população brasileira 44 
bem merece. 45 
 

 

 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Autor: Archimedes Marques (delegado de Polícia no Estado de Sergipe. Pós-Graduado em Gestão 

Estratégica de Segurança Pública pela UFS) – archimedesmarques@infonet.com.br 

Fonte: www.infonet.com.br 
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01) O texto evidencia a necessidade de:  

 

A) mudanças estruturais no setor investigativo da polícia. 

B) reforço dos princípios éticos que devem conduzir o 

policial militar a uma melhor prestação de serviço à 

sociedade. 

C) contenção do abuso de violência que permeia, não 

raro, a ação militar, através de treinamento e punição. 

D) que haja a conscientização da sociedade de que todos 

são responsáveis pela Segurança Pública.   

 

02) Está contida no texto uma: 

 

A) informação publicitária. 

B) interpretação de teses científicas. 

C) exposição de fatos. 

D) narrativa que envolve personagens. 

 

03) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que 

se afirma sobre o termo transcrito em: 
 

A)  “bem” (L.25) está usado no sentido de “essencial”. 

(L.25) 

B) a substituição de “como” (L.43) por “conforme” 

preserva a relação estabelecida anteriormente. 

C) “se” (L.2), em “nota-se”, indica reflexibilidade. 

D) “por isso” (L.20) expressa, nesse caso, modo. 

 

04) Leia os itens abaixo: 

 

I - “...a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção 

possível e até impossível,” (L.17)  

II – “entretanto, pouco ou nada faz para ajudá-la.”. (L.17/18). 

 

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma 

ideia de: 

 

A) Adição. 

B) Ressalva. 

C) Conclusão. 

D) Explicação. 

 

05) A alternativa em que o vocábulo “a” expressa a ideia de 

inteiro é: 

 

A) “...toda a sociedade” (L.11). 

B) “...a ordenação da potencialidade da sociedade” (L.13). 

C) “...a regular as interações sociais” (L.16). 

D) “...A Polícia, é antes de tudo, a guardiã das Leis Penais” 

(L.25/26). 

06) Sobre os elementos linguísticos que compõem o texto, 

é CORRETO o que se afirma em: 

 

A) “ainda” (L.6) expressa aproximação. 

B) “sozinho” (L.2) pertence à mesma classe gramatical de 

“só” (L.12). 

C) “antes de tudo” (L.25) pode ser substituído por  

“primordialmente” sem acarretar prejuízo de sentido 

para a frase. 

D) “mais” (L.40), modifica “leis”, expressando a ideia de 

quantidade. 

 

07) É CORRETO o que se afirma em: 
 

A) “caos”, em “haveria o caos social absoluto” (L.26), 

manterá a mesma função sintática se houver a troca do 

verbo haver por existir. 

B) “até”, em “até ganhar apoio da maioria populacional” 

(L.28), e “até”, em “e até o impossível” (L.17), são 

termos marcadores de limite. 

C) “menos”, em “menos burocráticas” (L.38) indica 

exclusão. 

D) O “h”, em “humano” (L.12) não é uma consoante 

brasileira. 

 

08) A alternativa em que há correspondência de sentido 

entre a forma verbal simples, destacada do texto, e a 

composta, indicada à direita, é:  
 

A) “atinge”, em “que atinge o povo” (L.10) – tem atingido. 

B) “haveria” (L.26) – podia haver. 

C) “precisa” (L.32) – estaria precisando. 

D) “Precisamos” (L.38) – podemos precisar. 

 

09) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 

que aparece nesse texto está devidamente explicado é 

a: 
 

A) “haveria”, em “Sem a Polícia, haveria o caos social 

absoluto” (L.26), expressa uma ação incerta no 

passado. 

B) “impotente” (L.2) é adjunto adnominal de “estatal”. 

C) Na palavra “ordem” (L.25) não há ditongo. 

D) A expressão “tão somente” (L.15/16) tem sentido de 

exclusão. 

 

10) Completa o sentido do verbo o termo transcrito em: 
 

A) “em todos os lugares” (L.8). 

B) “do povo” (L.33). 

C) “nada” (L.18). 

D) “das partes envolvidas” (L.20). 
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11) Exerce a mesma função de “da cidadania” (L.25). 

 

A) “da conscientização” (L.5). 

B) “do povo” (L.33). 

C) “da criminalidade” (L.10). 

D) “das Leis Penais” (L.26). 

 

12) Os grupos de letras encontrados na palavra “entre” 

(L.21) são classificados como:  

 

A) Apenas encontros consonantais. 

B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 

C) Apenas dígrafos. 

D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente. 

 

13) As palavras “país” (L.1) e “violência” (L.7) são 

respectivamente: 

 

A) Paroxítona – oxítona.  

B) Oxítona – paroxítona.  

C) Paroxítona – paroxítona.  

D) Oxítona – proparoxítona.  

 

14) Passando a oração “O estudo das relações humanas 

constitui uma verdadeira ciência” (L.19) para a voz 

passiva, a expressão verbal correspondente ficará 

sendo: 

 

A) é constituída. 

B) será constituída. 

C) seria constituída. 

D) era constituída. 

 

15) No segundo parágrafo, o termo “recrudescimento” 

(L.7) significa: 

 

A) Distribuição. 

B) Destruição. 

C) Redução. 

D) Agravamento. 
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16) Dos divisores naturais de 300, quantos são divisíveis 

por 3 e por 5 ao mesmo tempo? 
 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

17) A tabela mostra as notas de quatro alunos em três 

provas de matemática: 

 

Qual aluno obteve a melhor nota acumulada nas três provas? 
 

A) Pedro.  

B) Matheus.  

C) João.  

D) Tiago.  

 

18) Um número natural é divisível por 3 sempre que: 
 

A) Os dois últimos algarismos formam um número 

divisível por 3. 

B) É impar. 

C) A soma de seus algarismos forma um número divisível 

por 3. 

D) É par. 

 

19) Para encher um quarto de uma piscina são necessários 

20.000 litros de água. A capacidade total da piscina em 

litros é: 
 

A) 5.000 

B) 10.000 

C) 40.000 

D) 80.000 

 

20) A soma de três números é 5.438. Dois desses números 

são 1.831 e 2.439. Qual a outra parcela da soma em 

questão? 
 

A) 608 

B) 1.168 

C) 2.168 

D) 4.270 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ª PROVA 2ª PROVA 3ª PROVA 

Pedro 7,0 8,5 9,0 

Mateus 5,3 3,2 10,0 

João 7,0 7,0 7,5 

Tiago  10,0 3,5 8,5 

  MATEMÁTICA                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 

Cálculos 
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21) De acordo com o Estatuto Civil dos Servidores 

Públicos do Estado do Maranhão, são formas de 

provimento de cargo público, EXCETO: 

 

A) Aproveitamento. 

B) Remoção. 

C) Readaptação. 

D) Recondução. 

 

22) A investidura em cargo público ocorrerá com a: 

 

A) Posse. 

B) Adaptação. 

C) Transferência. 

D) Nomeação. 

 

23) Em consonância com as normas do Estatuto Civil dos 

Servidores Públicos do Estado do Maranhão, na 

realização de concurso público, serão obrigatoriamente 

cumpridas as seguintes etapas: 

 

I. Publicação no Diário Oficial do Estado e em dois (2) 

jornais de grande circulação da relação dos candidatos 

aprovados em ordem crescente de classificação. 

II. Ato de homologação assinado pelos chefes dos 

respectivos Poderes. 

III. Publicação no Diário Oficial do Estado de edital de 

abertura de inscrição indicando o prazo de sua 

realização, bem como o número de vagas. 

 

É CORRETO o que se informa em: 

 

A) I e III. 

B) I, II e III. 

C) II e III. 

D) I e II. 

 

24)  Pode-se definir a ________________ como aquele 

conjunto de medidas de prevenção, adotado a fim de 

garantir que as perdas patrimoniais de uma 

determinada organização sejam evitadas ou reduzidas – 

isso considerando como organizações as empresas e 

instituições, assim como os condomínios e as 

residências. 
 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna acima é: 
 

A) Segurança inter-relacional. 

B) Segurança social. 

C) Segurança patrimonial. 

D) Segurança individual.  

 

 
 

 

 

 

 

25)  São ocorrências que podem acontecer no ambiente de 

trabalho do Vigia: 

 

I. Incêndios. 

II. Explosões e desabamentos. 

III. Uso de álcool e drogas no ambiente de trabalho. 

IV. Assaltos. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, II e IV. 

B) I, II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) II, III e IV. 

 

26)  É o conjunto de bens e direitos de valor econômico, 

artístico, estético, histórico ou turístico, pertencentes 

aos entes da administração pública direta e indireta? 

 

A) Patrimônio Ambiental. 

B) Patrimônio Privado. 

C) Patrimônio Público. 

D) Patrimônio Escolar. 

 

27)  Na realização de seu trabalho diário, o VIGIA deve: 

 

A) Respeitar o próximo como ser humano. 

B) Comunicar-se corretamente com as pessoas. 

C) Usar corretamente seu uniforme, mantendo-o limpo e 

passado. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

28)  São cuidados que devem ser observados em caso de 

incêndios: 

 

I. Cuidado com fósforos. Habitue-se a apagar os palitos 

de fósforos antes de jogá-los fora. 

II. Utilize a casa de força, a casa de máquinas dos 

elevadores e a casa de bombas do prédio como 

depósito de materiais e objetos. 

III. Um cigarro mal apagado, jogado descuidadamente 

numa lixeira pode causar uma catástrofe. 

IV. Não apoie velas sobre caixas de fósforos nem sobre 

materiais combustíveis. 

 

É INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, II e III. 

B) II. 

C) I, II, III e IV. 

D) I, III e IV. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 50 
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29)  A sobrecarga na instalação é uma das principais causas 

de incêndios. Se a corrente elétrica está acima do que a 

fiação suporta, ocorre superaquecimento dos fios, 

podendo dar início a um incêndio. Por isso: 

 

A) Ligue mais de um aparelho por tomada. 

B) Faça ligações provisórias. 

C) Não é necessário ter cuidado com as instalações 

elétricas. 

D) Fios descascados, quando encostam um no outro, 

provocam curto-circuito e faíscas. 

 

30)  Em relação aos procedimentos de segurança que 

devem ser tomados nas diversas áreas de circulação do 

prédio, informe a opção ERRADA. 

 

A) Mantenha sempre desobstruídos corredores, escadas e 

saídas de emergência, sem vasos, tambores ou sacos de 

lixo. 

B) Jamais utilize corredores, escadas e saídas de 

emergência como depósito, salvo se for 

provisoriamente. 

C) Conheça bem o edifício em que você circula, mora ou 

trabalha, principalmente os meios de escape e as rotas 

de fuga. 

D) As coletas de lixo devem ser bem planejadas para não 

comprometer o abandono do edifício em caso de 

emergência. 

 

31)  Assinale a única alternativa que apresenta uma 

atividade que deve ser realizada pelo Vigia. 

 

A) Controlar os processos de substituições, 

remanejamentos e baixas de equipamentos de 

informática, assegurando o cumprimento das normas 

internas. 

B) Acessar as informações sobre o andamento de ações 

judiciais que envolvam créditos de impostos e 

contribuições de competência do Município de Paço do 

Lumiar. 

C) Tomar as providências necessárias no sentido de evitar 

roubos e outros danos. 

D) Elaborar demonstrações contábeis e a Prestação de 

Contas Anual do órgão. 

32)  São deveres do Vigia, dentre outros: 

 

I. Cumprir as ordens superiores, mesmo quando 

manifestamente ilegais. 

II. Ser leal às instituições a que servir. 

III. Observar as normas legais e regulamentares. 

IV. Exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e 

regulamentares inerentes ao cargo. 

 

É verdadeiro o que se indica em: 

 

A) II, III e IV. 

B) I, III e IV. 

C) I, II, III e IV. 

D) I, II e III. 

 

33)  NÃO é considerado princípio da Vigilância 

Patrimonial: 
 

A) Isenção. 

B) Emprego lógico. 

C) Aplicação. 

D) Descontinuidade. 

 

34)  O incêndio só existe onde a prevenção falha. Os mais 

comuns métodos preventivos são, dentre outros: 
 

I. Manter brigada de incêndio. 

II. Sobrecarregar a instalação elétrica. 

III. Manter desobstruídos os extintores, hidrantes e saídas 

de emergência. 

IV. Não acumular lixo em local não destinado para este 

fim. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II e III. 

C) I, III e IV. 

D) II e IV. 

 

35)  É função do Vigia: 

 

A) Organizar o tipo e o número de atendimentos ao aluno 

conforme sua deficiência. 

B) O conjunto de atividades que se destinam a exercer a 

vigilância dos prédios públicos e canteiros de obras, 

percorrendo e inspecionando suas dependências, para 

evitar incêndio, roubos, entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades; bem como executar a ronda 

noturna das dependências, verificando se as portas, 

janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados 

corretamente e constando irregularidades. 

C) Compreende as atribuições de trabalhos 

administrativos e datilográficos, aplicando a legislação 

pertinente aos serviços municipais; redigir e datilografar 

expedientes administrativos, tais como: memorandos, 

ofícios, informações, relatórios e outros. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 
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36)  Assinale a assertiva que NÃO apresenta um dever do 

Vigia. 

 

A) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder. 

B) Manter espírito de cooperação e solidariedade com os 

companheiros de trabalho. 

C) Apresentar-se convenientemente trajado em serviço 

ou com o uniforme que for determinado para cada 

caso. 

D) Tratar com desagrado os demais servidores e o público 

em geral. 

 

37)  Em relação ao combate de fogo e incêndio, marque a 

opção INCORRETA. 

 

A) É necessário evitar, por todos os meios possíveis, os 

incêndios, o que representa e requer vigilância diária e 

contínua em todas as dependências de uma empresa. 

B) Conserve os espaços livres, previstos ao redor dos 

equipamentos de combate ao fogo, a fim de dificultar o 

acesso a eles e seu uso. 

C) Saiba a localização dos extintores e outros 

equipamentos de combate ao fogo, no seu setor de 

trabalho. 

D) Conheça as instruções peculiares e especiais da área 

onde trabalha. 

 

38)  Acerca dos diversos aspectos relacionados à poluição 

ambiental, assinale a opção ERRADA. 

 

A) O efeito estufa está gerando problemas de mudanças 

bruscas no clima com um aumento considerável da 

temperatura na Terra, o que pode acabar gerando 

grandes catástrofes climáticas. 

B) Um fator que pode fazer com que produtos químicos 

aumentem a poluição ambiental é o de lavagem 

clandestina de barcos no alto mar, pois acabam 

deixando resíduos na água.  

C) Os produtos químicos que poluem o meio ambiente 

podem ser aqueles usados pelos agricultores para 

combater as doenças que atacam as suas plantações, 

por exemplo.  

D) A poluição causada por produtos químicos não pode 

ser considerada um dos principais tipos de poluição 

ambiental. 

39)  São exemplos de poluentes ambientais: 

 

I. mercúrio. 

II. chumbo. 

III. gás oxigênio. 

IV. benzeno. 

 

É INCORRETO o que se coloca em: 

 

A) III e IV. 

B) I. 

C) III. 

D) IV. 

 

40)  A quarta cidade mais populosa do estado do maranhão 

é: 

 

A) Timon. 

B) São José de Ribamar. 

C) Paço do Lumiar. 

D) Caxias. 

 

41)  Pela primeira vez na história das eleições presidenciais 

houve um atentado a um candidato. Jair Bolsonaro, do 

Partido Social Liberal, foi esfaqueado quando fazia 

campanha na cidade de: 

 

A) Goiânia/GO. 

B) Santa Casa/MG 

C) Juiz de Fora/MG. 

D) Aparecida/GO. 

 

42)  “É o maior escândalo de lavagem e desvio de dinheiro 

da história brasileira. Com ela, caiu a credibilidade 

internacional do Brasil. Ela envolve políticos, grandes 

empreiteiros e aquela que é uma das maiores 

petrolíferas do mundo e também a maior empresa 

estatal do Brasil, a Petrobras”. 

 

O enunciado acima se refere à: 

 

A) Operação Caixa Preta. 

B) Operação Furnas. 

C) Operação Lava Jato. 

D) Operação Migalhas. 
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43)  Em 2018, completa-se 100 anos da morte do autor do 

Hino à Bandeira e um dos escritores mais importantes 

do Parnasianismo no Brasil. Ele foi conhecido como 

"Príncipe dos Poetas Brasileiros", título que recebeu em 

1907. Além disso, é membro fundador da Academia 

Brasileira de Letras e patrono do Serviço Militar. 
 

O poeta citado acima é: 
 

A) Manuel Bandeira. 

B) José de Alencar. 

C) Carlos Drummond de Andrade. 

D) Olavo Bilac. 

 

44)  O clima predominante no estado do Maranhão é: 

 

A) Semiárido. 

B) Tropical. 

C) Equatorial. 

D) Subtropical. 

 

45)  Os principais rios do estado do Maranhão são: 

 

I. Poti. 

II. São Francisco. 

III. Itapecuru. 

IV. Mearim. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II, III e IV. 

 

46)  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 

probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade 

serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, 

observados os seguintes fatores: 
 

1. disciplina. 

2. responsabilidade. 

3. assiduidade. 

4. capacidade de iniciativa. 

5. produtividade. 

 

A quantidade de itens CORRETOS é: 
 

A) 3. 

B) 2. 

C) 5. 

D) 4. 

47)  O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 

ocupado é denominado de: 

 

A) Reversão. 

B) Ascensão. 

C) Disponibilidade. 

D) Recondução. 

 

48)  São responsabilidades do servidor público dispostas no 

Estatuto Civil dos Servidores Públicos do Estado do 

Maranhão, SALVO: 

 

A) Ser assíduo e pontual ao serviço. 

B) Zelar pela economia do material e conservação do 

patrimônio público. 

C) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 

D) Manter conduta incompatível com a moralidade 

administrativa. 

 

49)  É direito do Vigia: 

 

A) Tratar com urbanidade os demais servidores e o 

público em geral. 

B) Adicional correspondente a 1/3 (um terço) da 

remuneração do período das férias. 

C) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder. 

D) Residir no local onde exercer o cargo ou, mediante 

autorização, em localidade vizinha, se não houver 

inconveniente para o serviço. 

 

50)  É atribuição do Vigia: 

 

A) Promover campanhas e coordenar a publicação de 

material educativo sobre Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

B) Controlar a movimentação de veículos, fazendo os 

registros, anotando o número da chapa do veículo, 

nome do motorista e horário. 

C) Coordenar todas as atividades escolares, incluindo os 

educandos e o corpo docente. 

D) Disponibilizar informação em qualquer suporte; 

gerenciar unidades como bibliotecas, centros de 

documentação, centros de informação e correlatos, 

além de redes e sistemas de informação. 


