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VIGILANTE

INSTRUÇÕES

 VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 35 QUESTÕES OBJETIVAS.

 CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA CAPA DESTE CADERNO.
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 AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 04.

Gentilezas

Há dias em que nada dá certo e o mundo parece divertir-
se à nossa custa. São acontecimentos desastrosos ou a simples 
seqüência de pequenos fatos desagradáveis: o despertador não 
tocou e estamos atrasados, esquecemo-nos de ir comprar pão no 
dia anterior e sairemos de estômago vazio, vamos abrir a porta e 
ficamos com a maçaneta na mão.

Por outro lado, pequenos gestos podem fazer toda a diferença, 
num dia que parece destinado a terminar de forma desanimadora. 
Um vizinho que nos cumprimenta sorridente, um motorista que nos 
dá a vez, o cobrador de ônibus que nos deseja um bom dia. Pequenas 
gentilezas certamente não mudam o mundo, mas não se pode negar que 
transformam nosso estado de espírito e iluminam um dia cinzento.

Agir de forma gentil e educada nem sempre é simples. Vive-
mos num mundo onde as diferentes culturas e crenças convivem, 
infelizmente, nem sempre de forma pacífica e tolerante. Num 
ambiente de insegurança e freqüentemente de violência, acaba-
mos desconfiando da pessoa ao lado. O problema é que a atitude 
de defesa acaba por impedir novos relacionamentos e contatos, 
contribuindo para o isolamento.

Pequenas gentilezas não custam nada e podem ser extremamen-
te gratificantes para quem as oferece e pratica, se pensarmos que 
aquele simples bom dia ou sorriso pode confortar alguém, tornar 
mais leve um dia difícil. Do porteiro do prédio ao colega de trabalho, 
do funcionário da padaria ao nosso vizinho, da pessoa ao lado no 
ônibus, até as mais próximas e que convivem conosco diariamente: o 
companheiro, os pais, os filhos. Com modestas gentilezas cativamos 
e somos cativados. De pequenos gestos se faz um belo dia.

(www.casadacultura.org/literatura. fev. 2008 . Adaptado)

01. De acordo com o texto, pode-se afirmar que
(A) quando nada dá certo, não vale a pena ser gentil.
(B) os atos de gentileza alteram nosso humor.
(C) se começamos mal o dia, nada poderá ser alterado.
(D) nossa convivência com as diferenças é equilibrada.
(E) somos gentis porque precisamos nos defender.

02. Novos relacionamentos e contatos podem ocorrer quando
(A) se demonstra insegurança.
(B) se desconfia das pessoas estranhas.
(C) nos aproximamos dos outros com gentilezas.
(D) praticamos a gentileza por interesse.
(E) se contribui para o isolamento das pessoas.

03. Na frase: – Pequenas gentilezas certamente não mudam o 
mundo... – a palavra destacada pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por
(A) mantêm.
(B) defendem.
(C) comandam.
(D) alteram.
(E) conservam.

04. Em ... a atitude de defesa acaba por impedir novos relacio-
namentos... – a alternativa em que a palavra em destaque 
apresenta sentido contrário está em

(A) facilitar.

(B) proibir.

(C) antecipar.

(D) dificultar.

(E) interromper.

05. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras 
está correta.

(A) Os despertadores não tocou e estamos atrasados.

(B) Desconfiamos de todos que está à nossa volta.

(C) Por que algumas pessoas nem se cumprimenta?

(D) Pequena gentileza não transformam as pessoas.

(E) Que surpresa eles tiveram ao serem cumprimentados pelo 
cobrador!

06. A palavra em que o gênero feminino é diferente do masculino 
está na alternativa:

(A) artista.

(B) estudante.

(C) patrão.

(D) ascensorista.

(E) vigilante.

07. Os vigilantes perceberam depois que os vultos estranhos 
eram os chefes deles chegando mais cedo.

As palavras destacadas podem ser substituídas, corretamente 
e na ordem, por

(A) Eles ... ele ... nossos chefes.

(B) Eles... eles ... seus chefes.

(C) Ele ... eles ... vossos chefes.

(D) Eles ... ele ... meus chefes.

(E) Ele ... ele ... teus chefes.

08. Assinale a frase correta.

(A) Os atos de gentileza não são tão raro.

(B) Foram dias muito difícil para eles.

(C) Há pessoas mais sensível que as outras.

(D) Os mais educados costumam ser mais gentil.

(E) Aquelas são crianças mais sociáveis.



4PMST0702/01_Vigilante_manhã

Nas questões de números 09 e 10, assinale a alternativa que pre-
enche, corretamente e na ordem, as lacunas das frases dadas.

09. Esperamos que as funcionárias  mais pacientes e 
 mais cuidado com as crianças .

(A) sejam ... tenham ... deficientes

(B) seja ... tenha ... deficiente

(C) sejam ... tenha ... deficientes

(D) sejam ... tenham ... deficiente

(E) seja ... tenham ... deficiente

10. Assim que cheguei, eles  lugar para , o 
que  fez agradecê-los.

(A) cederam ... eu ... o

(B) cedeu ... mim... me

(C) cederam ... eu ... a

(D) cederam ... mim ... me

(E) cedeu ... eu ... o

MATEMÁTICA

11. Um vigia percorre diariamente oito vezes a distância entre 
a portaria principal e os fundos do estacionamento que é de 
150 m. Nos dias de chuva, ele percorre essa distância apenas 
duas vezes. Em fevereiro, ele trabalhou 20 dias, dos quais 8 
foram chuvosos. Pode-se dizer que nesse mês ele percorreu

(A) 14,4 km.

(B) 15,2 km.

(C) 16,8 km.

(D) 17,2 km.

(E) 17,6 km.

12. O relógio de Augusto está adiantado 4 minutos e 30 segundos 
e o de Anna está atrasado 2 minutos e 30 segundos em relação 
à hora oficial. Quando a hora oficial for 18 horas, o relógio de 
Augusto e o de Anna estarão marcando, respectivamente,

(A) 18 h 6 min e 30 seg – 18 h 2 min e 30 seg.

(B) 18 h 4 min e 30 seg – 18 h 2 min e 30 seg.

(C) 18 h 4 min e 30 seg – 17 h 58 min e 30 seg.

(D) 18 h 4 min e 30 seg – 17 h 57 min e 30 seg.

(E) 18 h 2 min e 30 seg – 17 h 55 min e 30 seg.

13. Na padaria do Sr. Joaquim, o kg do pãozinho custa R$ 7,00. 
Josué comprou 2 kg de pãozinho e, ao chegar em casa, ve-
rificou que havia comprado 40 pãezinhos. Concluiu, então, 
que cada pãozinho custou

(A) R$ 0,28.

(B) R$ 0,32.

(C) R$ 0,35.

(D) R$ 0,38.

(E) R$ 0,40.

14. Guardei do meu salário na poupança, gastei  no su-

 permercado e ainda sobraram R$ 250,00. Meu salário é

(A) R$ 680,00.

(B) R$ 600,00.

(C) R$ 580,00.

(D) R$ 500,00.

(E) R$ 480,00.

15. Observe a seqüência a seguir: 1, 3, 7, 15, 31, 63... Utilizando a 
mesma lógica seqüencial, na seqüência: 2, 5, 11, 23, X, 95..., 
o valor de X é

(A) 41.

(B) 43.

(C) 45.

(D) 47.

(E) 49.

16. Um vigilante trabalha no esquema 12 x 36, ou seja, trabalha 
12 horas e descansa 36 horas. A cada 10 dias de trabalho, a 
diferença entre as horas descansadas e as horas trabalhadas 
é de  horas.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
da frase.

(A) 120.

(B) 100.

(C) 96.

(D) 92.

(E) 88.

17. Um reservatório com capacidade para 500 litros foi refor-
mado e teve suas medidas de comprimento, largura e altura 
duplicadas. Sua nova capacidade passou a ser

(A) 1 500 L.

(B) 2 500 L.

(C) 3 000 L.

(D) 3 500 L.

(E) 4 000 L.

18. A massa corpórea de Mariana é 95 kg e a de Miguel é 87 
kg. Eles compraram uma moto que, segundo o fabricante, 
carrega até 175 kg sem prejuízo aos amortecedores. Como 
os dois utilizam a moto juntos, é conveniente que, para não 
ultrapassarem as recomendações do fabricante, Mariana e 
Miguel emagreçam, respectivamente,

(A) 3 kg e 2 kg.

(B) 4 kg e 3 kg.

(C) 1 kg e 2 kg.

(D) 3 kg e 1 kg.

(E) 2 kg e 4 kg.
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19. Fui à feira com R$ 50,00. Comprei duas dúzias de laranja a 
R$ 3,50 a dúzia, três caixas de figo a R$ 4,00 cada caixa, 4 kg 
de batatas a R$ 1,50 o kg e duas dúzias e meia de bananas a 
R$ 1,80 a dúzia. Levei de troco para casa

(A) R$ 29,50.

(B) R$ 26,00.

(C) R$ 23,00.

(D) R$ 21,50.

(E) R$ 20,50.

20. Minha idade, hoje, é o dobro da idade de meu filho. Quan-
do meu filho nasceu eu tinha 24 anos. Hoje meu filho tem 

 anos.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
da frase.

(A) 24

(B) 23

(C) 22

(D) 21

(E) 20

CONHECIMENTOS GERAIS

21. A Revolução de 1930 foi um movimento político-militar, 
ocorrido no Brasil, que uniu diferentes grupos sociais. Essa 
Revolução provocou

(A) a revolta dos industriais contra o governo revolucio nário.

(B) o aumento do poder político dos cafeicultores de São 
Paulo.

(C) a derrubada do partido comunista que governava o 
país.

(D) a tomada do poder por líderes dos sindicatos dos ope-
rários.

(E) o enfraquecimento do poder político da oligarquia ca-
feeira.

22. Uma das medidas do governo de Getúlio Vargas foi a aprova-
ção de uma legislação trabalhista (CLT) capaz de conquistar 
o proletariado como base de apoio para seu mandato.

(José Jobson Arruda, História Integrada. Adaptado)

Essa legislação teve importância porque os trabalhadores 
conquistaram

(A) o direito de negociarem livremente os salários direta-
mente com os patrões, sem a interferência do governo.

(B) a liberdade de organizarem suas associações e sindicatos 
livremente, sem intervenção do governo federal.

(C) a redução da jornada diária de trabalho para oito horas, 
que eles reivindicaram durante várias décadas de luta.

(D) a garantia do salário desemprego, durante 12 meses, para 
os empregados que fossem demitidos por justa causa.

(E) o aumento mensal de salários com valores acima dos 
índices de inflação e de acordo com os lucros das em-
presas.

23. Considere a foto.

Chegada ao Rio de Janeiro do batalhão feminino
“João Pessoa”, em 15.11.1930.

(Carlos Guilherme Mota e Adriana Lopez, História e Civilização)

Essa foto é um documento histórico que mostra a participação 
de mulheres na Revolução de 1930. Após essa Revolução, o 
governo de Getúlio Vargas aprovou legislação que

(A) garantia o direito de as mulheres votarem nos represen-
tantes políticos.

(B) impedia as mulheres de ocuparem cargos na administra-
ção federal.

(C) obrigava as empresas a pagarem salários iguais para 
homens e mulheres.

(D) proibia as mulheres de se candidatarem a vereadoras e a 
deputadas.

(E) acabava com o direito da mulher de votar nos candidatos 
a presidente.

24. Grande parte da população brasileira manifestou-se na época 
da Segunda Guerra Mundial. Nas principais cidades brasilei-
ras realizaram-se passeatas, comícios e discursos.

(Sonia Irene do Carmo e Eliane Couto, História do Brasil. Adaptado)

As manifestações, referidas no texto, pressionaram o presi-
dente Getúlio Vargas a apoiar

(A) as forças armadas da Alemanha e da Itália.

(B) os governos que lutavam contra o capitalismo.

(C) a luta contra o imperialismo dos Estados Unidos.

(D) os países aliados na luta contra o nazi-fascismo.

(E) a política armamentista do governo de Adolf Hitler.

25. O golpe político-militar, ocorrido em 1964, iniciou o mais 
longo ciclo de governos militares da história do Brasil. Os 
golpistas desrespeitaram a Constituição quando derrubaram 
do poder o presidente

(A) Jânio Quadros.

(B) João Goulart.

(C) Gaspar Dutra.

(D) Castelo Branco.

(E) Juscelino Kubitschek.
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26. Durante o período do Regime Militar, a sociedade brasileira 
teve governos que provocaram muitas mudanças políticas no 
Brasil. Uma das características da política desses governos foi

(A) garantir o amplo direito de expressão aos jornais na época 
das eleições para governadores e prefeitos do país.

(B) reprimir duramente os cidadãos que lutavam pelo direito 
de organização e pela melhoria das condições de vida.

(C) apoiar a criação de partidos políticos que defendessem 
ideologias políticas baseadas na igualdade social.

(D) criar leis aprovando o direito de voto para os analfabetos 
que poderiam votar em seus representantes políticos.

(E) aprovar leis dando direito aos trabalhadores de se orga-
nizarem livremente nos sindicatos e de fazerem greve.

27. Leia o texto.

A Campanha pelas Diretas foi um dos maiores movimentos 
político-populares da nossa história. Nas ruas, nas praças, mul-
tidões entusiasmadas, reunidas em grandes comícios gritavam 
o lema “Diretas-já” e cantavam o Hino Nacional.

(Gilberto Cotrim, História e consciência do Brasil)

Em 1984, as multidões que participaram dessa Campanha 
ficaram

(A) decepcionadas porque o Congresso Nacional se recusou 
a devolver ao povo o direito de votar para presidente da 
República.

(B) satisfeitas porque o governo militar aprovou uma lei que 
permitia o direito do povo de votar para presidente da 
República.

(C) revoltadas porque o Congresso Nacional obrigou os 
brasileiros a votarem nas eleições para presidente da 
República.

(D) contentes porque a população pôde escolher, pela pri-
meira vez, os novos governantes em eleições diretas.

(E) insatisfeitas porque os deputados federais e senadores 
votaram medidas acabando com o regime militar.

28. No início de 1985, Tancredo Neves e José Sarney ganharam 
a eleição para presidente e vice-presidente, respectivamente. 
Sobre essa eleição, pode-se afirmar que

(A) José Sarney foi eleito pelo voto direto da população 
brasileira.

(B) Tancredo Neves foi o primeiro presidente do Brasil eleito 
pelo voto popular.

(C) José Sarney foi o candidato escolhido pelo partido so-
cialista brasileiro.

(D) Tancredo Neves e José Sarney foram os candidatos do 
governo militar.

(E) Tancredo Neves foi eleito presidente pelo voto de parla-
mentares no Colégio Eleitoral.

29. A questão está relacionada ao mapa e aos textos a seguir.

PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO BRASIL

 I. Vários rios dessa bacia hidrográfica apresentam um 
grande número de usinas hidrelétricas que abastecem as 
principais áreas industriais do Brasil.

 II. A maior parte dos rios dessa bacia hidrográfica atravessa 
áreas florestais e pode se transformar em hidrovias.

Os textos I e II referem-se, respectivamente, às bacias hidro-
gráficas indicadas no mapa pelos números:

(A) 1 e 2.

(B) 1 e 4.

(C) 2 e 3.

(D) 3 e 1.

(E) 4 e 2.

30. Em 1960, a população brasileira era de 70 milhões. Atualmen-
te, nosso país conta com 189 milhões de habitantes. Quase 
50 anos depois, permanece como uma das características da 
população brasileira

(A) a forte concentração da população nas áreas próximas 
ao litoral.

(B) as altas taxas de natalidade nas regiões Sul e Sudeste.

(C) a elevada proporção de jovens que representam 60% da 
população total.

(D) o predomínio da população residente na zona rural.

(E) a forte presença de imigrantes europeus no conjunto da 
população.

31. As áreas de cultivo de  se expandem continuamente, 
ocupando espaços que há poucos anos eram recobertos por 
cerrados na região Central do Brasil. O produto a que se refere 
o texto é

(A) feijão.

(B) soja.

(C) banana.

(D) café.

(E) laranja.
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32. Na década atual, o Brasil tornou-se auto-suficiente na produ-
ção de petróleo graças ao aumento da exploração do produto 
na plataforma continental do estado

(A) da Bahia.

(B) do Maranhão.

(C) do Paraná.

(D) de Sergipe.

(E) do Rio de Janeiro.

33. A questão está relacionada ao gráfico e às afirmações a seguir.

BRASIL: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
INDUSTRIAIS POR REGIÃO (%) – 2004

(IBGE)

 I. A industrialização do Brasil é muito concentrada.
 II. A região Sudeste abriga o maior número de trabalhadores 

na indústria.
 III. As regiões Sul e Nordeste apresentam proporções idên-

ticas de indústrias.

Está correto apenas o contido em

(A) I.

(B) II.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) II e III.

34. Em termos de comércio internacional, o Brasil, nestes últi-
mos anos,

(A) continua importando mais mercadorias do que expor-
tando.

(B) deixou de exportar produtos para os Estados Unidos.

(C) diminuiu as relações comerciais com os países da União 
Européia.

(D) tem aumentado as exportações para vários países, entre 
os quais a China.

(E) perdeu grandes clientes como a Alemanha e o Japão.

35. A questão está relacionada ao mapa e ao texto apresentados 
a seguir.

Esta região brasileira teve seu crescimento acelerado pelas 
migrações internas a partir da segunda metade do século XX, 
quando ali se instalou a capital do país. Atualmente, continua re-
cebendo migrantes que são atraídos pelo grande desenvolvimento 
agrícola da região.

O texto refere-se à região indicada no mapa pelo número

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.






