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PROFESSOR QUE ESTUDA POSSIBILIDADE DE 
TSUNAMI NA PB DIZ QUE GOVERNO PRECISA DE 
PLANO DE EVACUAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Não estamos deitados em berço esplêndido". Com 
esta frase o geógrafo, Paulo Rosa, fez um alerta es-
tarrecedor, tratando da possibilidade de um tsunami 
(onda gigante) atingir o litoral paraibano. 
Professor de Geociências da UFPB (Universidade 
Federal da Paraíba), na cidade de João Pessoa, Pau-
lo revelou que em 2007 foi procurado por pesquisado-
res ingleses que monitoram a atividade vulcânica na 
Ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, onde 
o vulcão CumbreVieja é o grande motivo de preocu-
pação, já que se entrar em erupção pode provocar 
um desmoronamento de grandes proporções no oce-
ano Atlântico, resultado em ondas que poderiam 
"viajar" em uma velocidade de até mil quilômetros por 
hora (em um ângulo de 360º), atingindo o litoral nor-
destino, apenas 8 horas após o início da catástrofe. 
O aumento da preocupação global com possível de-
sastre é o fato de que nas últimas semanas dezenas 
de tremores de terra de pequena magnitude vêm  
ocorrendo nas Ilhas Canárias, podendo, segundo al-
guns pesquisadores, indicar uma retomada da ativida-
de vulcânica na região. 
O Comité Científico do Plano Especial de Proteção 
Civil e Emergência de Risco Vulcânico, nas Ilhas Ca-
nárias (PEVOLCA), se reuniu na semana passada na 
ilha "El Hierro" para avaliar o aumento da atividade. 
http://www.patosonline.com/interna.php?modulo=publicacao&codigo=20793 

1) A respeito da estrutura oracional em destaque, no 
fragmento abaixo,  pode constatar que a única alter-
nativa CORRETA é:  
 
“o grande motivo de preocupação, já que se entrar em 
erupção pode provocar um desmoronamento de 
grandes proporções no oceano Atlântico.” 
 
A) Há uma coordenativa com valor restritivo; 
B) Há uma coordenativa com valor explicativo; 
C) Há um período subordinativo conclusivo; 
D) Há um período subordinativo consecutivo;  
E) Há um período coordenativo causativo. 
 
 

2) A acentuação da palavra em destaque no fragmen-
to abaixo ocorre pelo mesmo motivo da que se en-
contra na alternativa:  
 
“No arquipélago das Canária.” 
 
A) Vulcânica; 
B) Comité; 
C) Emergência; 
D) Paraíba; 
E) Possível. 
 
3) Observando o fragmento abaixo, pode-se concluir 
que as vírgulas poderiam ser substituídas, sem alterar 
a conjuntura da norma culta, por: 
 
Com esta frase o geógrafo, Paulo Rosa, fez um alerta 
estarrecedor. 
 
A) Aspas, pois possuem uma função de explicação; 
B) Apóstrofo, pois semelhante às aspas explicam co-
mo também especificam algo; 
C) Apóstrofe, pois além de serem atribuídas às figu-
ras de linguagem, contribuem nas ênfases; 
D) Parênteses, pois estaria de acordo com o padrão 
culto da língua; 
E) Os itens A e D estão corretos.        
 
4) A leitura do texto deixa em seu aspecto, diretrizes 
da característica linguística empregada no mesmo. 
Abaixo, estão alguns fragmentos textuais. A caracte-
rística do texto lido é mesma da que se encontra na 
alternativa:  
 
A) Ainda que eu falasse 
A língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 
O amor é o fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
B) Há milhares de anos o universo existia em harmo-
nia. Os ciclos de escuridão e luz se alternavam perio-
dicamente. As estrelas nasciam, brilhavam e explodi-
am. Sempre o mesmo ciclo. Harmonia. Tranquilidade. 
A luz fez um planeta fértil. Plantas surgiram. A harmo-
nia continuou. Animais surgiram. Sucederam as eras 
geológicas. Surgiu, então, o homem. O homem não 
se contentou com os ciclos naturais. Construiu ferra-
mentas e com estas ergueu as cidades, afastando-se 
até das memórias dos campos, da vida simples e na-
tural. A harmonia se despedaçou; 
C) Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua pro-
fissão - coveiro - era cavar. Mas, de repente, na dis-
tração do ofício que amava, percebeu que cavara 
demais.Tentou sair da cova e não conseguiu. Nin-
guém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbra-
vejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da 
cova, desesperado. (...)  Os passos se aproximaram. 
Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o 
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que havia: O que é que há? O coveiro então gritou, 
desesperado: Tire-me daqui, por favor. Estou com um 
frio terrível! Mas, coitado! - condoeu-se o bêbado - 
Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou a terra 
de cima de você, meu pobre mortinho! E, pegando a 
pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente; 
D) Há longos anos atrás na falta da luz humana, to-
dos os dias ao despertar da intempérie noturna, os 
moradores locais de uma pequena cidadezinha  situa-
va nos desmanei-os, de uma historia fúnebre que 
quando o celeste do céu se esfumaçava tornando o 
obscuro de todas as criaturas de veemência dos mor-
tos e vivos. Uma moradora se martirizava se relutan-
do contra o sono, em continuar a sua costura pois 
teria que entregá-la assim que o tom crepuscular do 
sol surgisse na cabeceira de tua cama, seguiu-se en-
tão a cabeceira da noite a costurar o tão precioso co-
bertor, quando então seu marido já nas ondas da plu-
ma de seu apoio corporal, pairava sobre a longa es-
pera de suma amada a si junta em seu leito com du-
ros reflexos do casario nobre e incomensurável que 
se estende para lá da margem, num chão árido e hos-
til todas as noites quando as palavras, as cores e as 
lamentações destinadas a cobri-los, miravam extasia-
damente horizonte. Estava tudo envolto no silêncio; 
E) TANDRILAX 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: - TANDRILAX 
CAFEÍNA 
CARISOPRODOL 
DICLOFENACO SÓDICO 
PARACETAMOL 
TANDRILAX 
USO ADULTO. 
 
5) Em uma das rodovias deste lindo país observa-se 
a seguinte placa:  
 
 
 
 
 
 

Aplicando corretamente as regras de concordância 
nominal, sabe-se que a placa poderia está grafada da 
seguinte forma: 
 
I. Guincho e socorro mecânico gratuitos. 
II. Gratuito Guincho e socorro mecânico. 
III. Gratuitos Guincho e socorro mecânico. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II; 
B) III; 
C) II e III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
6) A fusão de sons idênticos, na língua portuguesa, é 
conhecida como crase. Esta fusão culmina no acento 

grave. Pode-se constatar que a única alternativa IN-
CORRETA quanto ao sinal indicativo de crase é: 
 
A) Sempre fiz referência a Maria; 
B) Neste fim de ano a loja estará aberta às 10:00 ho-
ras; 
C) O funcionamento de restaurante será de segunda 
à quarta; 
D) Não abriremos da quarta à sexta; 
E) Todas as lojas deverão abrir à uma hora.  
 
7) Para tornar a fala da personagem adequada ao uso 
culto da língua. Deve-se observar que a mesma co-
mete um erro de:  

 
 
A) Emprego inadequado da regência; 
B) Emprego inadequado da pontuação;  
C) Emprego inadequado da concordância nominal; 
D) Emprego inadequado da concordância verbal; 
E) Emprego inadequado da colocação pronominal.  
 
8) O texto abaixo apresenta alguns espaços que pre-
cisam ser completados. A alternativa que melhor 
completa esses espaços é: 
 
“ A .............................. plenária começara na hora 
prevista. Sendo realizada em uma...........................do 
congresso. Esta .................. discutia a ........................ 
de bens que os municípios terão de fazer ao estado 
brasileiro.” 
 
A) Sessão, secção, sessão, cessão; 
B) Seção, secção, cessão, sessão; 
C) Cessão, seção, seção, cecção; 
D) Sessão, seção, sessão, sessão; 
E) Sessão, seção, cessão, ceção. 
 
9) Das alternativas abaixo, apenas uma, apresenta 
incoerência no que se refere à regência. Esta alterna-
tiva é: 
 
A) O candidato custou a entender o assunto da prova; 
B) Todos os candidatos aspiram a ótimos cargos des-
te concurso; 
C) A maioria dos candidatos deste concurso assiste 
em Pernambuco; 
D) Os candidatos que assistiram às aulas de portu-
guês se sairão bem; 

GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO 
GRATUITO. 
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E) Os candidatos deste concurso se lembram bem 
dos seus objetivos. 
 
10) Observe a placa abaixo: 
 

 
A respeito do verbo, SER, pode-se concluir que: 
 
I. Foi empregado de forma inadequada perante a nor-
ma culta da língua portuguesa, haja vista que, este 
deve concordar com o núcleo do sujeito: O perigo. 
II. Foi empregado de forma adequada perante a nor-
ma culta da língua portuguesa, haja vista que, este 
deve concordar apenas com o  predicativo. 
III. Foi empregado de forma adequada perante a nor-
ma culta da língua portuguesa, haja vista que, este 
pode concordar com o núcleo do sujeito e com o pre-
dicativo.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) II e III.  

11) Observe atentamente o texto e a charge a seguir: 
 
“Um Grito pela Independência! Neste 7 de setembro, 
ao meio dia, vamos dar um novo grito pró Indepen-
dência do Brasil e contra tanta injustiça social, violên-
cia e desonestidade. Quem não quiser gritar bata nas 
panelas ou bata palmas, buzine, toque sinos ou reze 
enfim, GRITEMOS NÃO À CORRUPÇÃO! Alguém 
nos ouvirá! {divulguem}.” (Anônimo) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 7 de setembro de 2012 completam-se 190 anos 
da independência do Brasil, colonizado por Portugal 
desde a chegada dos navegadores pós-cabralinos. 
No entanto, sabemos que o “Grito do Ipiranga” é uma 
farsa constante. 
 
Com referência no exposto acima podemos AFIR-
MAR que o Grito do Ipiranga é uma farsa constan-
te porque: 
 
A) Depois de alcançar a independência política, o 
Brasil tornou-se dependente de outras nações, a e-
xemplo da Inglaterra; 
B) Vivemos dependentes de políticos inescrupulosos, 
corruptos do mais baixo escalão, que tomam as    
régias do país e nada fazem, realmente, além de cui-
darem dos seus próprios bolsos; 
C) O Brasil vive num intenso conflito entre tornar-se a 
maior nação da América latina, confrontando os Esta-
dos Unidos e submeter-se a este para continuar usu-
fruindo da sua economia; 
D) O Brasil, ao entrar na BRIC, provocou tamanha 
inveja de países asiáticos e europeus que resultou na 
sua possível exclusão dos conselhos da ONU; 
E) O povo brasileiro é tão exigente que nunca teve a 
paciência e a sabedoria necessária para esperar as 
devidas resoluções das Assembléias. 
 
12) Sabendo que as charges podem ser recursos ar-
tísticos que expõem uma crítica a um fato acontecido 
recentemente, identifique qual das alternativas a se-
guir (governo e governante) melhor corresponde à 
imagem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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A) A charge se relaciona a uma crítica às promessas 
de realizações políticas e atendimento a algumas 
classes, ocorridas no governo de Zé Maranhão, esta-
do da Paraíba; 
B) A charge se relaciona a uma crítica às promessas 
de realizações políticas e atendimento a algumas 
classes, ocorridas no governo de Ricardo Coutinho, 
na prefeitura de João Pessoa; 
C) A charge se relaciona a uma crítica às promessas 
de realizações políticas e atendimento a algumas 
classes, ocorridas no governo de Ricardo Coutinho, 
no estado da Paraíba; 
D) A charge se relaciona a uma crítica às promessas 
de realizações políticas e atendimento a algumas 
classes, ocorridas no governo de Cássio Cunha Lima, 
no estado da Paraíba; 
E) A charge se relaciona a uma crítica às promessas 
de realizações políticas e atendimento a algumas 
classes, ocorridas no governo de Cícero Lucena, na 
prefeitura de João Pessoa. 
 
13) Os valores estéticos sempre variam de sociedade 
para sociedade. Assim, também dizemos que uma 
diversidade cultural é uma variante de tempo e espa-
ço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já num outro significado para a palavra tempo, ou 
seja, tempo climático, as condições de vida também 
passam por uma grande diversidade. Por exemplo, 
determinados insetos necessitam de ambientes exclu-
sivos para sua sobrevivência e proliferação. 
 
Nesse sentido, podemos dizer que a imagem anterior 
trata de uma vaidade e do famoso Aedes Aegypti, 
que são RESPECTIVAMENTE: 
 
A) O agente causador da dengue e uma doença que 
ocorre quando a ingestão alimentar é superior ao gas-
to energético; 
B) O agente transmissor da dengue e uma doença 
que ocorre quando a ingestão alimentar é superior ao 
gasto energético; 
C) Uma enfermidade caracterizada pelo acúmulo ex-
cessivo de gordura corporal e o agente causador da 
dengue; 
D) Uma enfermidade caracterizada pelo acúmulo ex-
cessivo de gordura corporal e o agente transmissor 
da dengue; 
E) É o desejo de atrair a admiração das outras pesso-

as, relacionada à estética e o agente transmissor da 
dengue. 
 
14) Nações árabes, tradicionalmente, são governadas 
por monarquias absolutistas, ditaduras militares ou 
teocracias, que controlam algumas das maiores re-
servas de petróleo do planeta. Os protestos pró-
democracia se espalharam pelo Norte da África e Ori-
ente Médio, em razão da alta do preço dos alimentos, 
do desemprego e da insatisfação de uma geração 
jovem com a falta de liberdade. 
 
O presidente Zine El Abidine Ben Ali renunciou depois 
de 23 anos no cargo. Em 23 de outubro foi eleita a 
Assembleia Nacional Constituinte, na primeira eleição 
livre ocorrida no país. Essa foi a primeira queda de 
um ditador, em 14 de janeiro, aconteceu: 
 
A) Na Tunísia; 
B) No Egito; 
C) Na Líbia; 
D) No Marrocos; 
E) Na Síria. 
 
15) Setenta e dois estudantes foram detidos no último 
dia 8 de novembro durante a desocupação da reitoria 
da USP (Universidade de São Paulo), a mais presti-
giada universidade do país, realizada pela Tropa de 
Choque da Polícia Militar. Foi o episódio mais dramá-
tico de uma crise política na universidade, motivada 
por um convênio firmado entre a USP e a PM para 
aumentar a segurança na Cidade Universitária, situa-
da no bairro Butantã, zona oeste de São Paulo. O 
estopim das manifestações foi: 
 
A) 32 viaturas policiais invadiram o campus e os poli-
ciais reagiram lançaram, bombas de gás lacrimogê-
neo que queriam deixar as áreas reservadas após o 
horário normal de aulas; 
B) Um conflito entre estudantes e policiais ocorrido 
em 27 de outubro, após a detenção de três alunos, 
por posse de maconha, no estacionamento da facul-
dade de História e Geografia; 
C) O tráfico de drogas dentro da universidade contro-
lado por alunos da própria instituição identificados 
como traficantes; 
D) O ataque dos estudantes às tropas policiais que 
tentavam controlar as entradas do campus; 
E) Um conflito entre estudantes, alguns que defendi-
am a legalização da maconha e outros que abriram 
os portões da universidade contra tal legalização. 
  
16) Nas últimas três décadas, o computador pessoal 
permitiu acesso a serviços em rede que mudaram os 
hábitos de pessoas em todo o mundo, tornando-se 
um utensílio indispensável nos lares. Mais recente-
mente, dispositivos móveis como smartphones e ta-
blets conferiram mobilidade aos recursos oferecidos 
na internet, unindo-os à telefonia e à editoração. 
Esse gênio que “humanizou” a tecnologia morto no 
último 5 de outubro aos 56 anos, foi vítima de uma 
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forma rara de câncer no pâncreas. Foi o fundador da 
Apple que transformou as indústrias de computação, 
música, telefonia, publicação e animação digitais. Seu 
nome é: 
 
A) Steve Wozniak; 
B) Mark Zuckerberg; 
C) Tim Berners; 
D) Steve Jobs; 
E) Bill Gates. 
 
17) “O escândalo é o pior da imprensa britânica deste 
século. Ele se transformou numa crise política de  
maiores proporções que atingiu o primeiro-ministro 
David Cameron e a famosa polícia londrina, a Sco-
tland Yard.  As investigações levaram ao afastamen-
to de dois chefes de polícia e à prisão de dez pesso-
as. Entre os detidos estão repórteres e executivos da 
empresa responsável pela publicação do jornal. O 
caso envolvendo jornalistas ingleses provocou o fe-
chamento de um dos tabloides mais tradicionais da 
Grã-Bretanha.” 
 
O texto acima se trata do: 
 
A) Caso da imprensa Scotland Yard; 
B) “Escândalo dos grampos”; 
C) Caso da espionagem britânica da era da globaliza-
ção; 
D) “Escândalo dos tablóides londrinos”. 
E) Caso dos jornalistas idôneos. 
 
18) O município de Duas Estradas (Paraíba) está in-
serido na unidade geoambiental _________  . O clima 
é ____________________, com pluviosidade média 
anual de 432 mm, com chuvas de novembro a abril. 
 
A opção abaixo que preenche corretamente as lacu-
nas acima é RESPECTIVAMENTE: 
 
A) Da Depressão Sertaneja – semiárido; 
B) Do Sertão – desértico de monções; 
C) Do Agreste – tropical úmido; 
D) Do Borborema – tropical árido; 
E) Do Cariri - desértico de monções. 
 
19) Fazem limite territorial com o município paraibano 
de Duas Estradas os municípios: 
 
A) Araçagi, Itapororoca, Serra da Raiz, Logoa de Den-
tro e Guarabira;  
B) Curral de Cima, Araçagi, Sertãozinhos, Serra da 
Raiz e Logoa de Dentro; 
C) Pilões, Araçagi, Mamguape, Cuitegi e Serra da 
Raiz; 
D) Mamguape, Cuitegi, Serra da Raiz, Araçagi e Ser-
tãozinhos; 
E) Itapororoca, Serra da Raiz, Logoa de Dentro e Ara-
çagi. 
 
 

20) Leia atentamente o texto abaixo sobre a história 
do município de Duas Estradas (PB) e em seguida 
assinale a alternativa que preenche CORRETAMEN-
TE as lacunas do texto. 
 
Na propriedade do senhor Antônio José da Costa e-
xistia um beneficiamento de ______________ que 
empregava dezenas de pessoas. Ao redor da fábrica 
foram construídas muitas casas para abrigarem os 
funcionários e daí formou-se o núcleo habitacional. 
Em 1919 foi construída a primeira capela do lugar, 
dedicada ao ______________________________. 
 
A) Algodão - Sagrado Coração de Jesus; 
B) Agave – Imaculado Coração de Maria; 
C) Gado – Santo Antônio de Pádua; 
D) Algodão - Imaculado Coração de Maria; 
E) Gado – Santo Onofre das Graças. 

21) Leia a situação hipotética abaixo e marque a alter-
nativa INCORRETA: 
 
Em um sábado pela manhã, foi conduzido a Central 
de Polícia, Frisulfônio da Silva, 30 anos, acusado de 
perturbar o trabalho de Ediglastuvaldo  Frutuoso (33). 
O fato ocorreu na Secretaria Municipal de Educação 
onde Ediglastuvaldo trabalha como vigilante;  
Segundo a acusação, Ediglastuvaldo estava 
de plantão quando  foi surpreendido por Frisulfônio, 
que lhe xingou com várias palavras de baixo calão e 
em seguida se apoderou de várias pedras de concre-
to e arremessou contra o vigilante e a Secretaria de 
Educação, que conseguiu se esquivar e se livrar da 
agressão, mas atingindo o órgão público; 
Não conformado por não ter conseguido  agredir  o 
vigilante, Frisulfônio pegou novamente a pedra e par-
tiu em direção a Ediglastuvaldo, que com medo de 
nova pedrada,  sacou sua arma de trabalho, um revól-
ver Taurus calibre 38 e disparou um tiro no 
chão,  afim de intimidar, o homem que tentava agredi-
lo. A intimidação deu certo, e Marcos fugiu em rumo 
ignorado. Imediatamente, o vigilante entrou em conta-
to com a PM,  que rapidamente deslocou uma viatura 
ao local. Durante as buscas ao acusado, a diligência 
localizou-o em um bar próximo do ocorrido. Frisulfô-
nio recebeu voz de prisão e foi levado a prestar maio-
res esclarecimento ao delegado de plantão. 
 
De acordo com a situação hipotética acima, o uso 
letal intencional de armas de fogo e/ou da força física, 
só pode ocorrer quando for estritamente inevitável 
para proteger a vida. Os vigilantes, não devem usar 
armas de fogo e/ou força física contra as pessoas: 
 
A) Em defesa própria ou defesa de outros contra a 
ameaça iminente de morte ou lesão grave; 
B) Para prender uma pessoa que representa tal risco 
e resiste sua autoridade; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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C) Para impedir sua fuga, e somente quando outros 
meios menos rigorosos forem insuficientes para al-
cançar estes objetivos; 
D) Para prevenir crimes particularmente sérios envol-
vendo grave ameaça à vida; 
E) Todas as afirmativas acima estão incorretas 
 
22) Julgue as afirmativas abaixo e marque a alternati-
va CORRETA a respeito das finalidades dos primei-
ros socorros: 
 
I. Preservar a vida. 
II. Aliviar as condições que possam agravar o quadro 
da vítima, com a utilização de pequenas cirurgias. 
III. Promover a recuperação da vítima. 
IV. Restringir os efeitos da lesão. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II   
B) Apenas as afirmativas I, II e III  
C) Apenas as afirmativas I e III   
D) Apenas as afirmativas I, III e IV  
E) As afirmativas I, II, III e IV 
 
23) Considerando a profundidade, as queimaduras 
são classificadas em:  Primeiro grau, Segundo grau e  
Terceiro grau. A queimadura sempre exige socorro 
imediato. Nesse caso é CORRETO afirmar que os 
procedimentos são: 
 
I. Cubra suavemente a queimadura com um pano de 
tecido de algodão ou tecido sintético. 
II. Se a roupa estiver molhada, retire-a imediatamen-
te. 
III. Se a roupa estiver pegando fogo, abafe com um 
cobertor. Mantenha a pessoa deitada. 
IV. Tente retirar pedaços de roupa queimada que te-
nham grudado na pele para evitar bolhas. 
V. passe manteiga, creme ou loção anti séptica no 
local lesionado. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e V;   
B) Apenas as afirmativas I, II e III;  
C) Apenas as afirmativas II e III;  
D) Apenas as afirmativas II, III e IV;  
E) As afirmativas I, II, III, IV e V. 
 
24) Com relação a primeiros socorros, são medidas a 
serem tomadas em caso de acidentes com picada de 
cobra, EXCETO: 
 
A) Manter o acidentado em repouso, evitando que ele 
ande, corra ou se locomova, o que facilita a absorção 
do veneno; 
B) A vítima deve permanecer deitada e quieta; 
C) coloque torniquete e tente sugar o veneno; 
D) não colocar nenhuma substância, folhas ou qual-
quer produto na picada; 

E)  Não dê sedativos ou aspirina. 
 
25) Leia o texto abaixo, julgue as afirmativas e mar-
que a alternativa CORRETA: 
 

 
 
Todos os anos acontecem milhares de acidentes e 
muitas pessoas morrem ou ficam gravemente feridas 
por causa dos choques elétricos. Quando ocorrer um 
acidente, o atendimento rápido pode salvar a vítima, 
mas é preciso saber como agir. Os procedimentos 
corretos em acidentes com corrente de baixa volta-
gem são: 
 
I. Afaste imediatamente a vítima do contato com a 
corrente elétrica, removendo o fio ou condutor elétrico 
com qualquer tipo de material. 
II. Puxe a vítima pelo pé ou pela mão, sem lhe tocar a 
pele. Use para isso pano dobrado ou outro material 
isolante disponível. 
III. Caso seja necessário e se você souber, aplique as 
técnicas de reanimação como respiração boca-a-boca 
e massagem cardíaca. 
IV. Não toque na pessoa acidentada se ela estiver em 
contato com instalações elétricas energizadas. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II;   
B) Apenas as afirmativas II e III;  
C) Apenas as afirmativas III e IV;   
D) Apenas as afirmativas II, III e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
26) Um Vigilante, servidor municipal,  ao ser solicita-
do, NÃO deve:  
 
I. Tratar com irresponsabilidade e presteza. 
II. Atender de forma leiga em relação a sua atribuição, 
cargo ou função. 
III. Usar sempre uma linguagem rebuscada, com ter-
mos difíceis e específicos para se impor. 
IV. Agir corretamente, com educação e firmeza.   
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II;  
B) Apenas as afirmativas II e III;  
C) Apenas as afirmativas I, II e III;   
D) Apenas as afirmativas II, III e IV;  
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E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
27) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE sobre Defesa Pessoal: 
 
(    ) A Defesa Pessoal é sempre uma atitude de rea-
ção. 
(    ) A Defesa Pessoal não pode ser instrutiva, ela é o 
resultado de algum treinamento técnico ou mesmo 
algo totalmente inesperado por parte de quem reage. 
(   ) A melhor defesa pessoal é aquela que, de manei-
ra inteligente, utiliza o uso da força bruta, ou seja, de 
outra violência. 
(    ) Defesa Pessoal é o ato no qual o individuo repri-
me injusta agressão atual ou iminente usando os mei-
os  necessários e disponíveis moderadamente. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) F – V – V – F;  
B) F – F – F – V;  
C) V – F – F – V;  
D) V – V – V – F; 
E) V – V – F – V. 
 
28) Devemos ter hábitos de higiene e postura, para 
criar uma imagem positiva no trabalho como servidor 
público no cargo de vigilante, EXCETO: 
 
A) Mãos limpas, unhas cortadas e bem limpas; 
B) Antipatia e cara fechada; 
C) Manter o corpo reto, ombros e braços para trás e 
cabeça erguida; 
D) Não gritar ao atender um cidadão; 
E) Não cuspir e não fumar em público. 
 
29) Leia o texto abaixo e marque a alternativa COR-
RETA: 
 
Ao perceber um princípio de incêndio, aja de acordo 
com o plano de evacuação. Logo a seguir, chame o 
Corpo de Bombeiros pelo telefone: 
 
A) 192; 
B) 194; 
C) 198; 
D) 196; 
E) Todas as afirmativas acima estão incorretas. 
 
30) A Tonfa, imagem abaixo é composta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Cabo Terciário helicoidal. 
II. Cabeça do Martelo. 
III. Empunhadeira. 
IV.  Corpo de Okinawa 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II, III e IV;   
B) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
C) Apenas as afirmativas I, II e III;   
D) Apenas as afirmativas II e III;  
E) Apenas a afirmativa III. 
 
31) Com relação à segurança física e de instalações,  
julgue as afirmativas abaixo e marque a alternativa 
CORRETA: 
 
I. O vigilante deve se conscientizar da responsabilida-
de que assume no tocante à segurança física das 
instalações e da integridade das pessoas que se en-
contram no local sob sua guarda; 
II.  Acessos não controlados, ausência de medidas de 
segurança são exemplos de pontos estratégicos de 
segurança através de medidas estáticas. 
III. Medidas Estáticas é a atuação inteligente do vigi-
lante, como pessoa capacitada para fazer a seguran-
ça física das instalações e dignitários. Ex: Identifica-
ção pessoal, abordagem à distância (pontos que per-
mitam visão ampla do perímetro de segurança). 
IV. O comprometimento profissional e o equilíbrio e-
mocional de um Vigilante proporcionarão o sucesso 
de sua atuação, de modo a se mostrar espontâneo e 
parcial, deixando prevalecer a emoção nos momentos 
críticos; 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I;   
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas I e IV;   
D) Apenas as afirmativas I, II e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
32) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE. 
Podemos citar como exemplo, acidente sofrido pelo 
segurado no local e no horário do trabalho, em conse-
qüência de: 
 
(    ) Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, 
por motivo de disputa relacionada ao trabalho. 
(    ) Ato de prudência, ou de perícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho. 
(    ) Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo prati-
cado por terceiro ou companheiro de trabalho. 
(    ) Desabamento, inundação, incêndio e outros ca-
sos fortuitos ou decorrentes de força maior. 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO DUAS ESTRADAS 
VIGILANTE  - 8 - 

 

A sequência CORRETA é: 
  
A) V – F – V – V;  
B) V – V – V – V; 
C) F – F – V – V;  
D) V – F – V – F;  
E) V – F – F – V.  
 
33) No controle do acesso de pessoas aos órgãos 
públicos o vigilante deve: EXCETO: 
 
A) Julgar as pessoas pela aparência, pois as quadri-
lhas de criminosos procuram induzir o vigilante a erro; 
B) Cumprir às normas estabelecidas internamente; 
C) Fazer a inspeção visual, procurando analisar e me-
morizar as características das pessoas, mostrando-se 
atento; 
D) Fazer a abordagem, preferencialmente à distância, 
procurando obter e confirmar todos os dados neces-
sários ao efetivo controle do acesso; 
E) Nos locais onde for indispensável a apresentação 
de documento para o acesso será feito o registro dos 
dados e o  documento imediatamente devolvido ao 
interessado. 
 
34) Considere os itens, colocando V ou F nos parên-
teses se caso for verdadeiro ou falso, RESPECTIVA-
MENTE: 
 
(    ) O vigilante é a pessoa incapacitada a zelar pela 
ordem nos limites do seu local de trabalho, visando 
exclusivamente à  satisfação do usuário final do seu 
serviço de segurança, mantendo o ambiente fiscaliza-
do. 
(    ) A atuação do vigilante é de caráter ostensivo, de 
modo a inibir, dificultar e impedir qualquer ação delitu-
osa, mostrando-se dinâmico nas suas atitudes atra-
vés de serviço móvel de fiscalização e vigilância, com 
total controle dos bens móveis em todo ambiente in-
terno, bem como, em seu entorno. 
(    ) A área de guarda sob a responsabilidade do vigi-
lante envolve todo o imóvel vigiado, tendo pontos fi-
xos, como, por exemplo, controles de acessos e de-
mais áreas cobertas através de serviço móvel de fis-
calização e vigilância, com total controle das instala-
ções físicas. 
(    ) Além do aspecto moral, no que tange à conduta 
de retidão, o vigilante é uma pessoa que deve estar o 
tempo todo alerta a tudo e a todos, tendo total contro-
le da situação local, através da própria inspeção visu-
al em todo perímetro de segurança, como forma pri-
mordial de prevenção e demonstração de controle. 
 
A sequência CORRETA é: 
  
A) V – V – V – V;  
B) F – F – V – V;  
C) V – F – V – V;  
D) F – F – V – F;  
E) F – F – F – V.  
 

35) Atuação do vigilante diante das principais situa-
ções de emergência com relação a tumulto e pânico 
é: 
 
I. Evacuar o local de forma, indiscreta e lentamente, 
mantendo a calma e equilíbrio; 
II. Agir de maneira imparcial, conscientizando-se que 
em ocorrência em que há pessoas com os ânimos 
exaltados, a imparcialidade, o equilíbrio emocional e o 
diálogo são os melhores recursos; 
III. Não sendo possível manter a ordem interna pelos 
recursos próprios, acionar a polícia. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II e III;   
B) Apenas as afirmativas II e III;  
C) Apenas as afirmativas I e III;   
D) Apenas a afirmativa III;  
E) Apenas a afirmativa II. 
 
36) Analise a situação hipotética abaixo: 
 
Uma ameaça de que uma bomba iria explodir em uma 
Sexta-Feira na sede da prefeitura mobilizou os órgãos 
de segurança da cidade. A Polícia Militar fez uma var-
redura no prédio da prefeitura, mas nada suspeito foi 
encontrado. - A intenção de detonar um explosivo 
teria sido comunicada em uma rádio da cidade. De 
acordo com o prefeito do município, tudo não passou 
de uma “brincadeira de mau gosto”. 
Depois da liberação do prédio, todos os funcionários 
retornaram ao trabalho normalmente. O prédio da 
prefeitura fica no centro da cidade. A polícia não tem 
pistas sobre a origem do boato. 
 
De acordo com a situação acima, é CORRETA afir-
mar que os procedimentos do Vigilante em casos de 
ameaça de bomba é: 
 
I. Acreditar que a ameaça é verdadeira; 
II. Isolar a área, afastando grupos de curiosos; 
III. Não tocar qualquer objeto, seja estranho ou co-
mum ao local, pois em se tratando de ameaça, todo 
objeto passa a ser suspeito. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II e III;   
B) Apenas as afirmativas II e III;  
C) Apenas as afirmativas I e II;   
D) Apenas a afirmativa II; 
E) Apenas a afirmativa I. 
 
37) A respeito da ronda de Vigilância, julgue as afir-
mativa abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 
 
I. Uma vez definida a utilização do sistema de ronda 
dos vigilantes, o ponto final  para o planejamento os-
tensivo desse sistema, é a definição dos trajetos a 
serem percorridos pelos vigilantes. 
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II. Nos pontos estabelecidos para a passagem dos 
vigilantes e realização das verificações e inspeções, 
ao longo dos percursos de ronda, além de marcar 
presença e observar, os vigilantes não devem colher 
informações sobre eventos 
Anormais e em desconformidades com os padrões de 
funcionamento dos locais, apenas os eventos suspei-
tos. 
III. O conceito da ronda está baseado na capacidade 
que os recursos humanos têm de poderem se movi-
mentar, e constitui-se uma atividade operacional, pela 
qual os vigilantes da segurança patrimonial, circulam 
pelas áreas e instalações físicas, numa rotina de fis-
calização e de inspeções periódicas. 
 
Está(ão) INCORRETA(s): 
 
A) Apenas a afirmativa I;   
B) Apenas a afirmativa II; 
C) Apenas a afirmativa III;   
D) Apenas as afirmativas I e II; 
E) Apenas as afirmativa I, II e III. 
 
38) Os extintores de incêndio devem ser apropriados 
para o local a ser protegido. Sobre extintores de in-
cêndio em um órgão público e sobre normas básica 
de segurança é INCORRETO afirmar:   
 
A) Mesmo não tendo sido usado o extintor, a recarga 
deve ser feita após 1 (um) ano: tipo espuma; 
B) A recarga do extintor deve ser feita caso o material 
não esteja empedrado; 
C) A recarga do extintor deve ser feita imediatamente 
após ter sido utilizado; 
D) Leve qualquer irregularidade ao conhecimento do 
responsável para que a situação seja rapidamente 
sanada; 
E) A recarga do extintor deve ser feita caso esteja 
despressurizado (manômetro na faixa vermelha). 
 
39) Leia a situação hipotética abaixo, julgue as afir-
mativas e marque a alternativa CORRETA: 
 
Um incêndio atingiu ontem a sede prefeitura  e destru-
iu arquivos e documentos guardados no departamen-
to de contabilidade. A sala onde funciona o departa-
mento foi a mais afetada pelo fogo, que começou no 
fim da tarde do último sábado. Os bombeiros tiveram 
dificuldades para controlar as chamas, pois o vigia 
não se encontrava no momento e a sala estava fe-
chada. Felizmente não houve vítimas. Um curto-
circuito na fiação é a causa mais provável do incên-
dio, segundo a Polícia Técnica, que esteve no local. 
O acesso ao prédio está prejudicado porque a sala 
fica na entrada da prefeitura. Um balanço do incêndio 
deve ser divulgado amanhã. 
 
De acordo com a situação acima, é necessário evitar, 
por todos os meios possíveis, os incêndios,  o que 
representa e requer vigilância diária e contínua em 
todas as dependências de um órgão público. Para 

isso, deve-se contar com a colaboração de todos ser-
vidores.  Nesse caso são regras primordiais que de-
vem ser observadas por um vigilante: 
 
I. Conheça as instruções peculiares e especiais da 
área onde trabalha. 
II. Saiba a localização dos extintores e outros equipa-
mentos de combate ao fogo, no seu setor de trabalho. 
III. Não utilize o equipamento de combate ao fogo pa-
ra qualquer outra finalidade. 
IV. Não conserve os espaços livres previstos ao redor 
dos equipamentos de combate ao fogo, a fim de facili-
tar o acesso a eles e seu uso. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II;   
B) Apenas as afirmativas II e III;  
C) Apenas as afirmativas I, II e III;   
D) Apenas as afirmativas II, III e IV;  
E) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
40) A Defesa Pessoal divide-se de seguinte forma: 
 
I. Preventiva –  Estar sempre atento ou alerta a tudo e 
a todos ao seu redor, fazendo–se notar o estado de 
alerta. 
II. Ostensiva –  Antecipar –se ao fato ou situação, 
chegando primeiro não permitindo que eles aconte-
çam. 
III. Repressiva – Ação propriamente dita, hora de en-
trar para cobrir a situação ou fato. A Defesa. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) As afirmativas I, II e III;   
B) Apenas as afirmativas I e III;  
C) Apenas as afirmativas II e III;   
D) Apenas a afirmativa III;  
E) Apenas a afirmativa II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




