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Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 à 8:
DISCURSO
01. E aqui estou, cantando.
02. Um poeta é sempre irmão do vento e da água:
03. deixa seu ritmo por onde passa.
04. Venho de longe e vou para longe:
05. mas procurei pelo chão dos sinais do meu caminho
06. e não vi nada, porque as ervas cresceram e as
serpentes andaram.
07. Também procurei no céu a indicação de uma
trajetória,
08. mas houve sempre muitas nuvens.
09. E suicidaram-se os operários de Babel.
10. Pois aqui estou cantando.
11. Se eu nem sei onde estou.
12. Como posso esperar que algum ouvido me escute?
13. Ah! Se eu nem sei quem sou,
14. como posso esperar que venha alguém gostar de
mim? (Cecília Meireles)
QUESTÃO 01
Pode-se atribuir o emprego de dois-pontos, no verso 2, à
intenção de anunciar:
a) uma citação.
b) uma enumeração explicativa.
c) um esclarecimento.
d) um vocativo
QUESTÃO 02
O emprego da conjunção mas, no verso 5, justifica-se
pela intenção de exprimir, além da ideia básica de
oposição, o sentido de:
a) restrição.
b) retificação.
c) atenuação.
d) mudança da sequência do assunto.
QUESTÃO 03
Sobre o período sintático constituído pelos versos, 4, 5 e
6, pode-se afirmar que se trata de período composto por:
a) coordenação e subordinação.
b) coordenação.
c) subordinação.
d) correlação
QUESTÃO 04
No verso 9, pode-se dizer que, em função da forma verbal
empregada:
a) é oração de sujeito indeterminado.
b) é estrutura de voz passiva sintética.
c) constitui estrutura verbal de valor recíproco.
d) contém verbo pronominal.
QUESTÃO 05
O emprego do gerúndio no verso 10 (cantando),
exprime ação:

a) realizada imediatamente antes da indicada na oração
principal.
b) simultânea, correspondente a um adjunto adverbial de
modo.
c) posterior, equivalente a uma oração coordenada
iniciada pela conjunção e.
d) de progressão indefinida, em virtude de aspecto
inacabado.
QUESTÃO 06
Pode afirmar que, nos versos 3 e 11, o vocábulo onde é:
a) advérbio de lugar e advérbio interrogativo.
b) pronome relativo e advérbio de lugar.
c) advérbio de lugar e pronome interrogativo.
d) advérbio interrogativo e pronome relativo.
QUESTÃO 07
O par que já é relação de sinonímia no contexto do
poema é:
a) “poeta” – escritor.
b) “serpentes” – cobras.
c) “trajetória” – trajeto.
d) “cantando” – falando.
QUESTÃO 08
Identifique a série que contém as formas do futuro do
subjuntivo, na mesma pessoa gramatical, relativas a
“venho” no verso 4 e “vi” no verso 6:
a) vier – for – vir.
b) vir – ir – ver.
c) vir – vier – vir.
d) vier – ir – vir
QUESTÃO 09
Assinale o período em que NÃO há erro quanto ao
emprego da vírgula.
a) O pentacampeão mundial de Fórmula I, assegurou que
não teme morrer nas pistas.
b) Ouvi as batidas do meu coração, mas, de repente, tudo ficou
bem mais escuro.
c) Mesmo que os americanos obtenham vitória rápida,
será importante, a retomada das negociações.
d) Segundo levantamento da empresa, o número de
visitantes do exterior, registrou queda expressiva no ano
passado.
QUESTÃO 10
“A coalizão governista é frágil e minoritária. Para legislar,
precisa dos votos que sempre foram de Fernando
Henrique Cardoso.”
No período acima, NÃO encontramos exemplo de:
a) conjunção integrante
b) advérbio
c) preposição
d) pronome relativo

1

PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 1.25-VIGIA - CARAPICUÍBA – SP - 2010

QUESTÃO 11
Observe a sequência numérica a seguir.
5, 15, 45, 135, 405 ...
O próximo termo dessa sequência é:
a) 905
b) 1215
c) 615
d) 505

QUESTÃO 18
Em uma sala de aula há 20 meninas e 25 meninos. A
fração que representa a relação entre o número de
meninas e o total de alunos dessa sala é:
a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 12
A área de um quadrado, em metros quadrados, é indicada
por A=132. A área desse quadrado é, portanto:
a) 26 m²
b) 39 m²
c) 144 m²
d) 169 m²
QUESTÃO 13
Qual deve ser o expoente de uma potência de base 2 para
que o resultado seja 128?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
QUESTÃO 14
Calculando a expressão (2²)³ x 4³ x (2³)²
Obtém-se:
a) 262144
b) 6400
c) 40960
d) 9216
QUESTÃO 15
O número representado por A na igualdade
Ax
a) 1
b) 4
c) 16
d) 9

A = 27: é

QUESTÃO 16
A quantidade de números quadrados perfeitos de dois
algarismos é:
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
QUESTÃO 17
O maior número que divide os números 72 e 126 ao
mesmo tempo é um número:
a) múltiplo de 36
b) compreendido entre 20 e 25
c) múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo
d) ímpar

QUESTÃO 19
Três quintos da população de um município correspondem
a 27000 habitantes. Pode-se afirmar que esse município
tem:
a) 16200 habitantes
b) 36000 habitantes
c) 45000 habitantes
d) 54000 habitantes
QUESTÃO 20
O aluguel de Casa, que era de R$ 400,00, teve um
aumento de 30%. O novo valor do aluguel passou a ser
de:
a) R$ 440,00
b) R$ 280,00
c) R$ 120,00
d) R$ 520,00
QUESTÃO 21
Todos nós sabemos que, hoje em dia, a agilidade e a
qualidade de serviços é peça chave para o sucesso. A
atuação do Vigia será mais eficiente se ele, exceto:
a) se dedicar à manutenção preventiva ao invés de
apenas localizar problemas que surjam nos equipamentos;
b) fizer vistorias periodicamente em todas as seções
internas e externas de seu setor de trabalho;
c) administrar bem a utilização de seu tempo. Procurando
ocupar-se sempre com tarefas produtivas;
d) utilizar seu tempo circulando pelos setores para
contatar com os colegas e saber das novidades.
QUESTÃO 22
Segundo o Código Penal, O direito que tem o Estado de
atuar sobre os delinquentes na defesa da sociedade
contra o crime, considerado também o direito de punir do
Estado, é denominado de:
a) Direito Penal Subjetivo
b) Direito de Caráter dogmático.
c) Direito Penal Impugnatório.
d) Direito à Analogia Legal.
QUESTÃO 23
Quando falamos em equipamento de uso coletivo na
segurança, entendemos que são:
a) Extintores, hidrantes, cones, placas e grades de
proteção.
b) Cintos, botas, luvas e máscaras.
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c) Fibras, botas, agentes biológicos e grades de proteção.
d) Extintores, capacetes, luvas, botas e equipamentos.
QUESTÃO 24
Complete a sentença;
No referido Art. III da Declaração dos Direitos Humanos é
afirmado que:
Art. III “Toda pessoa tem direito à _________, à
____________ e à segurança __________.”
a) Vida – liberdade – pessoal.
b) Casa – comida – pública.
c) Vida – comida – pessoal.
d) Casa – liberdade - pública
QUESTÃO 25
São características próprias da atividade do Vigia, exceto:
a) Interagir com tato, ao lidar com as reações emocionais
dos outros.
b) Estar sempre atento às mudanças de atitudes e
possíveis ataques do detento.
c) Ter bom condicionamento físico, conhecer e entender
seu trabalho.
d) Ser impulsivo, expor sua vida e dos colegas em risco.
QUESTÃO 26
É permitido ao Vigia:
a) Assinar documentos que possam resultar em
comprometimento da dignidade profissional.
b) Estabelecer um clima de discórdia no ambiente de
trabalho, alimentando intrigas e fofocas.
c) Respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem
preconceito de cor, religião, cunho político ou social.
d) Usar de amizades, posição e influência para obter
favoritismo pessoal.
QUESTÃO 27
Para boa, ágil e segura identificação do veículo que
adentra na repartição onde trabalha, é preciso:
a) Falar diretamente com o motorista, cumprimentá-lo e
deixar entrar.
b) Falar e anotar o veículo, para entregar
imediatamente ao supervisor da repartição.
c) Falar com o motorista, revistar o veículo , revistar a
pessoa e marcar o destino interno e horário.
d) Anotar o destino interno, o nome do motorista,
horário e solicitar a autorização necessária para adentrar
à repartição
QUESTÃO 28
Um Vigia não mostra competência quando:
a) Manda despejar a mercadoria no depósito sem
conferir.
b) Confere com a Nota Fiscal, toda e qualquer mercadoria
que lhe for entregue.
c) Assina o recebimento somente se a mercadoria estiver
de acordo com a Nota Fiscal.
d) Verifica se a mercadoria está em bom estado e dentro
do prazo de validade.

QUESTÃO 29
Os sinais de aviso indicam situações de atenção,
precaução ou verificação e são utilizados em instalações,
acessos, aparelhos, instruções e procedimentos.

1º

3º

2º

4º

Dos sinais acima qual deles indica Perigo de incêndio?
a)
b)
c)
d)

O primeiro.
O segundo.
O terceiro.
O quarto.

QUESTÃO 30
Não compete ao Vigia.
a) Em caso de incêndio, comunicar-se imediatamente com
o Corpo de Bombeiros, providenciando para que não haja
pânico entre os funcionários e ocupantes do prédio.
b) Assinar o recebimento de intimação judicial, em nome
de qualquer um dos funcionários ou em nome da
repartição.
c) Providenciar imediatamente em caso de defeito a vinda
de turmas de socorro das empresas de fornecimento de
gás e telefone.
d) Solicitar o comparecimento da Polícia, em casos de
necessidade, evitando alarmar os demais setores.
QUESTÃO 31
O mercado de trabalho funciona em termos de oferta e
procura, ou seja, disponibilidade de empregos e demanda
de empregos, respectivamente. A situação de escassez,
isto é, pouquíssima disponibilidade de ofertas de
empregos acarreta os seguintes problemas, exceto:
a) os candidatos passam a concorrer entre si para
conseguir as poucas vagas que surgem, candidatando-se
a cargos inferiores às suas qualificações profissionais.
b) crescem os atritos nos empregos; as pessoas passam a
se
tornar
mais
indisciplinadas;
buscam
novas
oportunidade, faltando ou se atrasando ao serviço.
c) há propostas salariais mais baixas, uma vez que os
candidatos se mostram dispostos a aceitá-las.
d) critérios de seleção mais rígidos e rigorosos para
melhor aproveitar a abundância de candidatos que se
apresentam.
QUESTÃO 32
No mundo empresarial a ética está sendo encarada até
como “um bom negócio”, pois:
1- a confiança que ela inspira resulta em credibilidade;
2- repercute na captação de recursos de capital;
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3- favorece as parcerias comerciais;
4- conquista a preferência e fidelidade dos clientes;
a) Apenas 1, 2 e 3 são falsas.
b) As opções 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
c) Apenas 3 e 4 são verdadeiras.
d) As opções 1, 2, 3 e 4 são falsas.
QUESTÃO 33
Seu colega de trabalho se feriu em um acidente de
trabalho. Qual é o comportamento mais adequado?
a) Manter a calma e ser rápido.
b) Manter a calma e agir como se nada tivesse
acontecido.
c) Ficar nervoso e agir de forma agitada.
d) Ficar nervoso e começar a gritar.
QUESTÃO 34
Analise as afirmativas abaixo, quanto a segurança do
trabalho:
I. Sugestões ou informações visando a melhoria da
segurança do trabalhador podem ser consideradas desde
que sejam preenchidos os formulários de compra de
equipamentos.
II.
A sigla EPI significa: Equipamento de Proteção
Individual.
III. A principal finalidade da segurança do trabalho é
evitar a ocorrência de acidentes de trabalho.
IV. É uma responsabilidade inerente à totalidade dos
integrantes de uma instituição.
V. Visa punir trabalhadores que cometem atos
indisciplinares.
Estão corretos os itens:
a) I, II e III;
b) II e III;
c) I, III e V;
d) I, II e IV
QUESTÃO 35
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou
que quatro homens já foram identificados como suspeitos
de terem participado do assalto que aconteceu no último
dia 07 de junho segunda-feira, onde cerca de 10
assaltantes assaltaram a loja de luxo. Entre os
reconhecidos estão dois motoboys de 26 anos e de 27
anos, um feirante de 27, e um homem de 28 anos.
A notícia acima faz referência ao:
a) assalto a loja de relógios “ROLEX” no Shopping Cidade
Jardim - SP
b) assalto a loja de departamentos “DASLU” na avenida
Alain Siberstain - SP
c) assalto a loja de Joias “TIFFANY”, no Shopping Paulista
- SP
d) assalto a loja de roupas “HUGO BOSS”, localizada na
Avenida Faria Lima – SP.

QUESTÃO 36
O município de Carapicuíba integra a Região
Metropolitana de São Paulo e está localizado em sua
porção Oeste, na microrregião de Osasco. Com extensão
territorial de:
a) 32,9 Km2 (SEADE).
b) 34,9 Km2 (SEADE).
c) 36,9 Km2 (SEADE).
d) 38,9 Km2 (SEADE).
QUESTÃO 37
Carapicuíba é limitada por:
a) Cotia, Osasco, Jandira e Barueri.
b) Cotia, Osasco, Cajamar e Barueri
c) Cotia, Osasco, Itapevi e Barueri
d) Cotia, Osasco, Santana do Parnaíba e Barueri
QUESTÃO 38
Dentre a História de Carapicuíba, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Muitos ferroviários da EFS e ex-funcionários fixaram
residência em CARAPICUÍBA e aqui colaboraram para o
progresso da cidade
b) Em 1918, CARAPICUÍBA já era distrito policial.
c) Na década de 30 já funcionava no km 25 a Sociedade
Anônima Indústrias Kenworthy sucedida pela Fiação Sul
Americana.
d) A venda do Antônio Zamella foi uma das primeiras na
vila.
QUESTÃO 39
A Corporação Musical de CARAPICUÍBA foi fundada por
Manoel Raimundo da Cruz, no ano de:
a) 1931
b) 1941
c) 1951
d) 1961
QUESTÃO 40
O local que hoje possui um ativo comércio, e é símbolo de
um passado recente, que ficou tão somente na memória
dos moradores e viajantes da época, é conhecido como:
a) Casa da Administração
b) Casa da Engenharia
c) Casa de Construção
d) Casa da Emancipação
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