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Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2011 

 

CARGO: VIGIA 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

1) Há erro de separação de sílabas na alternativa: 

 

a) Cas-ca. 

b) Va-si-lha. 

c) Bis-coi-to. 

d) Dú-zia. 

e) Ne- ces- sá-ri-o.  

 

2) Das palavras abaixo, apenas uma, de acordo com as regras, não deve ser 

acentuada graficamente. Encontra-se na alternativa: 

 

a) Rendimento. 

b) Tambem. 

c) Raizes. 

d) Arvore.  

e) Saude. 

 

3) Assinale a alternativa que apresenta palavra com erro ortográfico: 

 

a) Profissão. 

b) Manteiga.  

c) Famílha. 

d) Artesanato.  

e) Cabeleireira. 

 

4) Observe as palavras grifadas nas frases abaixo: 

 

O senhor é corajoso e alegre. 

A diretora é competente e dinâmica. 

O menino é calmo e obediente.  

 

As palavras, acima, grafadas em negrito são: 

 

a) Substantivos.  

b) Pronomes. 

c) Numerais. 

d) Adjetivos. 

e) Verbos. 

 

5) Assinale a alternativa que apresenta frase de acordo com a norma culta: 

 

a) Existe muitas iniciativas que pode diminuir o problema do lixo. 

b) Quais são os principais problemas que ameaçam os recursos naturais da região em 

que você vive? 

c) O lixo doméstico pode ser separado em dois grupo. 
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d) As iniciativa que pode combater o problema do lixo são: reduzir, reutilizar, reciclar, 

repensar, recusar. 

e) A desidratação causada pela diarreia mata milhões de criança em todo o mundo. 

 

6) Na recepção do Centro Comunitário do Bairro foi afixado o seguinte cartaz: 

 

 

APP – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA 

ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA 

CONVIDA 

 

 

      Pais e toda a comunidade para debater os problemas da escola e 

juntos buscar soluções para melhorar a educação de nossas crianças. 

      Contamos com a sua participação. 

       A reunião será no pátio da escola. 

       Dia: 30/11/2011. 

       Horário: 19h 

 

 

  

O texto do cartaz é: 

 

a) Uma propaganda. 

b) Uma denúncia. 

c) Um convite.  

d) Um aviso. 

e) Uma notícia. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) No sítio do Gustavo há 72 galinhas, 47 porcos e 21 patos. Certo dia  desses animais 

adoeceram,  desses eram galinhas. Baseando-se nessas informações, quantas galinhas 

adoeceram no sítio do Gustavo? 

 

a) 18. 

b) 20. 

c) 22. 

d) 24. 

e) 26. 

 

8) Na conta abaixo estão faltando alguns algarismos. Ao descobrir esses algarismos e 

somando-os obtemos: 

 

a) 10. 

b) 13. 

c) 15. 

d) 16. 

e) 19.  
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ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Como era chamado Caxambu do Sul antes de se tornar município? 

 

a) Cacha. 

b) Umbu. 

c) Caxambu. 

d) Riacho. 

e) Mato. 
 

10) No Brasil, podemos citar vários períodos de migração ao longo de sua história que se 

caracterizam pelo abandono do campo em busca de melhores condições de vida nas 

cidades.  
 

Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) O abandono do campo foi intensificado a partir da industrialização e da urbanização 

das sociedades modernas. 

b) O desenvolvimento industrial nas grandes cidades da região Sudeste provocou um 

grande êxodo rural do Nordeste para o Sudeste do país. 

c) O êxodo rural contribui para o crescimento desordenado dos centros urbanos. 

d) O êxodo rural é um processo que ocorreu na região Nordeste do Brasil, e não é 

característico da região Sul do país. 

e) Atualmente, no estado de Santa Catarina há uma tendência de abandono do 

campo pelos jovens.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) João Raimundo é vigia em uma escola em Bossoró. No dia em que foram realizadas 

as matrículas escolares, lá estava o sempre prestativo João, o qual se deparou com um 

problema que o deixou em dúvida. Na fila em que se encontravam as pessoas para 

realizarem as matrículas, estava também uma senhora de 92 anos, a qual era 

responsável pelo neto de 11 anos. Qual a atitude correta que ele deverá tomar? 
 

a) Fazer com que a mesma permaneça na fila, pois a matrícula é por ordem de 

chegada. 

b) Providenciar uma cadeira para que a mesma, permanecendo na fila consiga ficar 

mais à vontade. 

c) Solicitar às demais pessoas que permitam que ela passe à frente, desde que não haja 

objeção por parte de ninguém. 

d) Conduzir a idosa para o início da fila, pois a lei lhe garante. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

 

12) São atribuições do vigia, exceto: 
 

a) Cortar a grama. 

b) Cuidar da entrada e saída de veículos onde está escalado. 

c) Verificar se as portas e janelas da edificação estão fechadas quando assume o 

serviço. 

d) Relatar anormalidade ao seu superior imediato. 

e) Ser cordial com as pessoas. 
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13) Em caso de princípio de incêndio em um computador que está sendo utilizado na 

sala de informática, o vigia que está no local deverá utilizar o seguinte extintor: 

 

a) Extintor de água. 

b) Extintor de espuma. 

c) Extintor de água ou de pó químico seco. 

d) Extintor de oxigênio. 

e) Extintor de gás carbônico. 

 

14) O vigia, bem como todo funcionário público, deve prezar pela boa apresentação, 

devendo portanto: 

 

a) Apresentar-se com a roupa limpa e asseada. 

b) Com a barba feita e cabelo penteado. 

c) Uniformizado, quando lhe fornecerem o uniforme. 

d) Com as unhas curtas e limpas. 

e) Todas alternativas estão corretas. 

 

15) Quando se deparar com uma pessoa apresentando hemorragia, deverá: 

 

a) Lavar o local com água corrente. 

b) Colocar pó de café para estancar a hemorragia. 

c) Colocar um pano limpo sobre o local e pressionar para estancar a hemorragia. 

d) Pedir para que ela vá ao posto de saúde mais próximo. 

e) Ignorar, pois não é sua atribuição. 

 

16) São considerados equipamentos de proteção individual do vigia: 

 

a) Lanterna, capacete e revólver. 

b) Colete balístico, bota e telefone. 

c) Celular, óculos e cassetete. 

d) Luvas, bota e capacete. 

e) Bota, colete balístico e caneta. 

 

17) O que caracteriza o incêndio classe “C”? 

 

a) Queimar na superfície e em profundidade. 

b) Deixar resíduos. 

c) Não deixar resíduos e queimar somente na superfície. 

d) Ocorrer em materiais energizados. 

e) Queimar em altas temperaturas e reagir quando em contato com espuma. 

 

18) Podemos caracterizar como queimaduras de segundo grau aquelas que: 

 

a) Atinge somente a epiderme. 

b) Atinge músculos e ossos. 

c) Atinge o couro cabeludo. 

d) Atinge a derme e a epiderme. 

e) Todas as queimaduras são de segundo grau. 
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19) Durante atendimento à população o vigia deve, exceto: 

 

a) Ser cordial e atencioso. 

b) Mal humorado e atencioso. 

c) Dedicado e prestativo. 

d) Simpático e eficiente. 

e) Todas alternativas estão corretas. 

 

20) Para termos um bom relacionamento interpessoal não devemos: 

 

a) Ouvir mais que falar. 

b) Dar atenção a quem fala. 

c) Elogiar as pessoas. 

d) Fazer intrigas. 

e) Ser ponderado ao criticar. 

 

21) Em caso de fratura exposta, devemos: 

 

a) Recolocar os ossos em seu devido lugar. 

b) Administrar bastante líquido para a vítima. 

c) Fornecer medicamento para controlar a dor. 

d) Movimentar bastante a vítima para ela não dormir. 

e) Imobilizar o local da forma em que se encontra. 

 

22) Para solicitar auxílio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, devemos ligar 

respectivamente para os números: 

 

a) 193 e 190. 

b) 190 e 192. 

c) 193 e 192. 

d) 190 e 193. 

e) 193 e 199. 

 

23) O atendimento realizado ao público deve prezar pela isonomia, portanto: 

 

a) O vereador terá preferência de atendimento em qualquer local que se encontre. 

b) O atendimento deverá ser realizado de acordo com as condições financeiras de 

cada pessoa. 

c) Todos deverão ser tratados com igualdade, pois este é um direito garantido 

constitucionalmente. 

d) Aos familiares deverá ser dado atendimento preferencial. 

e) No serviço público este princípio não prevalece. 

 

24) É prerrogativa do vigilante: 

 

a) Andar armado fora de seu local de trabalho. 

b) Ter cela especial em caso de prisão preventiva. 

c) Gozar férias de 60 dias por ano. 

d) Andar armado em seu local de trabalho. 

e) Todas alternativas estão corretas. 
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25) Quando em razão de sua função, o vigia ficar sabendo de algum assunto restrito a 

administração pública, este deverá: 

 

a) Contar para os colegas de futebol, pois todos merecem saber das novidades. 

b) Os assuntos que dizem relação a sua função não devem ser comentados fora do 

local de trabalho. 

c) Chantagear as pessoas envolvidas no assunto. 

d) Poderá relatar tais fatos somente com os parentes e vizinhos, pois estes possuem sua 

confiança. 

e) Os assuntos da administração pública interessam a todos, portanto deverá difundi-los 

no menor espaço de tempo. 

 

26) Quando o vigia perceber alguma pessoa em atitude suspeita, em local externo a sua 

área de atuação: 

 

a) Deverá permanecer inerte, pois não está em seu local de trabalho. 

b) Ligar imediatamente para o prefeito, pois este tem que saber de todos os 

acontecimentos próximos à prefeitura. 

c) Acionar a Polícia Militar. 

d) Ignorar os fatos, pois não lhe dizem respeito. 

e) Dar voz de prisão à pessoa em atitude suspeita. 

 

27) Quando estiver trabalhando no controle de entrada e saída de veículos de uma 

edificação pública, o vigia deverá: 

 

a) Solicitar a CNH dos condutores para verificar se estão habilitados. 

b) Anotar placa do veículo e horário de entrada. 

c) Permitir que todos os veículos possam entrar e sair do estacionamento sem dar 

nenhuma atenção. 

d) Controlar entrada e saída de veículos não é atribuição do vigia. 

e) Revistar os veículos que estão sendo conduzidos por mulheres desacompanhadas. 

 

28) Em caso de incêndio de grande vulto, na edificação em que o vigia é responsável, 

este deverá. 

 

a) Chamar a imprensa. 

b) Avisar o prefeito. 

c) Tentar controlar o sinistro sozinho, pois é sua obrigação prezar pelo patrimônio público. 

d) Abandonar o local, pois não é preparado para este tipo de evento. 

e) Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros. 

 

29) Os incêndios poderão se propagar das seguintes maneiras: 

 

a) Condução, radiação e convecção. 

b) Condensação, sublimação e condução. 

c) Liquefação, radiação e eletrocussão. 

d) Convecção, intercalação e omissão. 

e) Radiação, combinação e sublimação. 
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30) As queimaduras solares são produzidas por: 

 

a) Insolação. 

b) Radiação. 

c) Exposição. 

d) Demonstração. 

e) irradiação. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

31. 

 

 

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 




