
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
Concurso Público para o Provimento do cargo de

VIGIA
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve  receber  do  fiscal,  além deste  caderno  contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.

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

1. Assinale  a  alternativa  que  apresenta  erro  de 
separação de sílabas: 

a) Har-mo-ni-a. 
b) Má-go-as. 
c) Sus-sur-ro. 
d) Rit-mo. 
e) Pseu-dô-ni-mo.

2. Assinale  a alternativa  que completa  corretamente a 
frase abaixo: 

Elas  _____________  tomaram  todos  os  cuidados 
______________, saindo ____________. 

a) próprio, possíveis, duas e duas. 
b) próprias, possível, de duas. 
c) próprias, possível, em duas. 
d) próprio, possíveis, de duas. 
e) próprias, possíveis, duas a duas.

3. Assinale a alternativa em que está correta a formação 
do plural: 

a) Júnior, júniors. 
b) Gavião, gaviães. 
c) Fuzil, fuzíveis. 
d) Mal, maus. 
e) Atlas, atlas. 

4. Qual alternativa apresenta erro de acentuação: 

a) Café. 
b) Hífen. 
c) Amável 
d) Parabéns. 
e) Iguaçú.

5. Assinale a palavra que se encontra no aumentativo.

a) Captação. 
b) Casarão. 
c) Iluminação. 
d) Irrigação. 
e) Diminuição.

6. Assinale a seguir a única palavra que se apresenta no 
feminino.

a) Água. 
b) Equipamento. 
c) Lixo. 
d) Carro. 
e) Transporte.

7. A  acentuação  das  palavras  está  corretamente 
justificada, EXCETO em:

a) é: monossílaba tônica. 
b) pagará: oxítona terminada em “a”. 
c) ecológica: proparoxítona.
d) história: proparoxítona.
e) público: proparoxítona.

8.  Complete  as  lacunas  abaixo,  empregando  MAL  e 
MAU e marque a alternativa correta.

1. Saiu ______ agasalhado.
2. Não saímos devido ao ______ tempo.
3. Fiz um _______ negócio.

A ordem CORRETA, de cima para baixo é:

a) mau, mal, mau.
b) mal,mau,mau.
c) mal, mal, mau.
d) mal, mau, mal.
e) mau, mau, mal.

9. Complete as palavras abaixo com CH ou X:

1. Coquelu ___ e.
2. En ___ ugar.
3. ___ icote.
4. Cai___ ote.
5. Trou ___ a.

A ordem CORRETA, de cima para baixo é:

a) x, ch, X, x, x.
b) x, ch, Ch, x, x.
c) ch, ch, X, x, ch.
d) ch, x, Ch, x, x.
e) x, ch, Ch, ch, x.

10. Assinale  a  alternativa  INCORRETA,  quanto  à 
acentuação gráfica:

a) Urubú.
b) Páscoa.
c) Enérgico.
d) Tamanduá.
e) Fóssil.



MATEMÁTICA

11. Uma família consumiu 63L (sessenta e três litros) de 
leite em vinte e um dias. Qual foi o consumo médio diário 
de leite nesse período?

a) 2,5 litros
b) 2 litros
c) 1,5 litros
d) 1 litro
e) 3 litros

12. Maurício tem 1,83 m e sua irmã Manuela tem 1,74 m. 
Qual a diferença de altura entre eles?

a) 11 cm
b) 9 cm
c) 12 cm
d) 8 cm 
e) 7 cm

13. Alessandro assistiu dois filmes com durações de 1 h e 
46  min  e  1  h  e  54  min.  Quanto  tempo  ela  passou 
assistindo os dois filmes?

a) 3 h e 40 min
b) 3 h e 20 min
c) 3 h e 10 min
d) 3 h e 30 min
e) 3 h e 50 min

14. Numa padaria foram separados trezentos e quarenta e 
dois  pães  em  sacolas  com  seis  pães  em  cada  uma. 
Quantas sacolas foram utilizadas?

a) 43
b) 46
c) 42
d) 57
e) 62

15.  A rua em que o Prefeito reside tem 50 decâmetros de 
extensão, o que equivale a dizer que tem:

a) 5 metros de extensão.
b) 15 metros de extensão.
c) 50 metros de extensão.
d) 500 metros de extensão.
e) 5.000 metros de extensão.

CONHECIMENTOS LOCAIS

16.  É  a  lavoura  economicamente  mais  relevante  para  o 
Município de Aroazes: 

a) banana (cacho) 
b) arroz (em casca) 
c) feijão (em grãos) 
d) mandioca 
e) milho 

17.  A  origem  do  município  de  Aroazes  está  ligada  á 
existência  da  aldeia  dos  índios  Aroazes,  que  viviam  no 
território valenciano e ao processo de ocupação do sertão 
piauiense no século XVIII por alguns jesuítas que aqui se 
instalaram  em  1830  e  fundaram  uma  freguesia  e  outras 
novas fazendas na região. Essa freguesia tinha o nome de:

a) Freguesia de Nossa Senhora do Ó.
b) Freguesia de Nossa Senhora do Livramento.
c) Freguesia dos Arraiais.
d) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. 
e) Freguesia de São Domingos.

18.  A  cidade  de  Aroazes  se  localiza  na  mesorregião  do 
centro-norte piauiense e apresenta uma economia voltada 
para agropecuária, agricultura e produção de mel e possui 
um  clima  semi-árido  quente.  Marque  a  alternativa  que 
corresponde apenas a municípios limítrofes com Aroazes:

a)  Valença  do  Piauí,  Elesbão  Veloso,  Santa  Cruz  dos 
Milagres e Pimenteiras.
b) Brejo,  Itainopolis,   Buriti   dos  Lopes,   Santa  Cruz do 
Piauí, São Miguel do Tapuio
c)  Santana  do  Piauí,  Capitão  de  Campos,  Dom Expedito 
Lopes, Santa Cruz do Piauí.
d) Santana  do  Piauí,  Itainopólis,  Bom Jesus,  Santa Cruz 
dos Milagres.
e)  Santana  do  Piauí,  Itainopólis,  Curimatá,Santa  Cruz  do 
Piauí.



19. O Município de Aroazes está cravado na microrregião 
de Valença do Piauí. Essa microrregião é formada por 14 
Municípios. Dos Municípios dessa microrregião, qual deles 
tem a maior área geográfica?

a) São Miguel do Tapuio
b) Pimenteiras
c) Santa Cruz dos Milagres
d) Valença do Piauí
e) Inhuma

20.  Rica em belezas naturais,  Aroazes é uma cidade da 
mesorregião de Valença do Piauí que dispõe de recursos 
hídricos  que  atraiu  moradores  desde  o  período  de 
povoamento. Marque a alternativa que tenha o nome do 
rio e de reserva de água do município de Aroazes 

a) Rio das Garças e Rio Preguiças.
b) Rio Balsas e Riacho Fundo.
c) Rio Sambito e Riacho Tábuas.
d) Rio Sambito e Rio Parnaíba.       
e) Rio Balsas e Riacho Grande.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Em relação ao atendimento e formas de tratamento, 
marque a alternativa INCORRETA:

a)  Atendimento  de  qualidade  requer  boa  concentração, 
muita ansiedade, apatia, desdém;
b) Moral é exatamente o conjunto de normas, regras, leis 
que orienta a vida dos indivíduos e grupos na sociedade, 
configurando a marca da sociedade, o jeito de viver e se 
relacionar, baseado em determinados valores.
c) O atendimento pressupõe uma ajuda de uma pessoa à 
outra.
d) Gostar de servir, gostar de lidar com gente, cultivar um 
estado de espírito positivo, satisfazer as necessidades do 
cliente,  cuidar  da  aparência,  aquisição  da  competência 
interpessoal são características de um bom atendente.
e) A ética no relacionamento  é algo pessoal,  no qual  a 
aproximação  com  o  cliente  tem  o  objetivo  de  tentar 
entendê-lo e encantá-lo com um atendimento preciso, de 
qualidade, agradável, respeitável, ético.

22. São responsabilidades do Vigia, EXCETO:

a) Controlar a movimentação das pessoas.
b) Orientar visitantes.
c) Cumprir as ordens de sua chefia quando sobrar tempo.
d) Rondar as dependências sob sua responsabilidade.
e) Remover pessoas em desacordo com as normas locais.

23. Qual o item que auxiliam no trabalho de vigilância?

a) Ação rápida do Vigia.
b) Sistema de comunicação.
c) Sistema de iluminação noturna.

d) Alarme para emergências.
e) Todas as alternativas estão corretas.

24. O símbolo abaixo adverte que tipo de situação:

a) Radioatividade nociva;
b) Alta voltagem;
c) Piso escorregadio;
d) Risco biológico;
e) Nenhuma das alternativas.

25. Correspondem às funções do Vigia, EXCETO:

a) Pontualidade ao substituir o colega de serviço.
b) Organizar mesas e arquivos de funcionários.
c)  Pleno  conhecimento  das  normas  reguladoras,  em 
especial as de seu setor de trabalho.
d) Verificar portas, janelas, portões e outras vias de acesso, 
se estão devidamente fechadas.
e) Controlar a entrada e saída de pessoas de determinado 
local de trabalho, sob sua responsabilidade.

26. Dentre  as  alternativas  abaixo  qual  a  que  melhor 
descreve os procedimentos para saída de materiais?

a)  Não  permitir  que  nenhum  objeto  seja  transportado 
independentemente do documento de saída.
b) Fazer a inspeção visual do que e de quem está a sair com 
o material, conferir se está de acordo com o documento de 
saída e registrar os dados.
c) Revistar  toda pessoa que deseja sair  com materiais  e, 
caso achar algum pertence suspeito, prendê-la.
d) Ele mesmo deve retirar o material e entregá-lo nas mãos 
da pessoa que o pediu.
e)  Fazer  a  inspeção  visual  de  quem  está  a  sair  com  o 
material e abordá-lo em caso de suspeita.

27. São instruções de combate a incêndio com extintores, 
EXCETO:

a)  Dirigir-se  ao  extintor  adequado  e  mais  próximo  ao 
incêndio;
b) Verificar se o extintor está em condições de uso;
c) Apontar a mangueira para longe da base do fogo evitando 
se queimar;
d) Manter o extintor na posição vertical;
e) Utilizar o extintor com o vento às costas.



28. Sobre  a função de quem está fazendo os primeiros 
socorros, analise as afirmativas abaixo:

I - Contatar o serviço de atendimento emergencial;
II  -  Manter  a  calma  e  a  serenidade  frente  à  situação 
inspirando confiança;
III - Impedir que testemunhas removam ou manuseiem o 
acidentado;
IV  -  Ser  o  elo  das  informações  para  o  serviço  de 
atendimento emergencial.

Assinale:

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
e) Todas são verdadeiras.

29. Para um bom atendimento de primeiros socorros são 
algumas ações imprescindíveis, EXCETO:

a) Evitar pânico e assumir a situação;
b) Se expor a riscos apenas quando em acidentes graves;
c) Utilizar luvas descartáveis;
d) Tranquilizar o acidentado;
e) Em locais onde não haja ambulância, o acidentado só 
poderá ser transportado após ser avaliado, estabilizado e 
imobilizado adequadamente.

30. São conceitos de vigilância, EXCETO:

a)  A  vigilância  patrimonial  é  uma  atividade  autorizada, 
controlada  e  fiscalizada  pelo  Departamento  de  Polícia 
Federal, desenvolvida por pessoas capacitadas através de 
Cursos de Formação de Vigilantes;
b)  A  vigilância  patrimonial  significa  zelar  pela  ordem do 
local  de  trabalho,  pela  limpeza  dos  veículos  dos 
funcionários  superiores  hierárquicos  e  pela  organização 
dos  documentos  oficias,  sendo  exercida  por  pessoas 
capacitadas;
c)  A  vigilância  é  uma  sensação  na  qual  a  pessoa  ou 
empresa  emprega  recursos  humanos  capacitados 
agregando a isso  o  uso de equipamentos  específicos  e 
estabelecendo normas e procedimentos a fim de produzir 
um estado de ausência de risco;
d) A atividade de vigilância patrimonial somente poderá ser 
exercida dentro dos limites dos imóveis vigiados, portanto 
das  barreiras  perimetrais  para  o  interior  do 
estabelecimento;
e)  A  vigilância  patrimonial  tem  como  fim  exercer 
preventivamente a proteção do patrimônio e das pessoas 
que se encontram nos limites do imóvel vigiado, podendo 
ser  em estabelecimentos  urbanos ou rurais;  públicos ou 
privados.
 

31. Sobre os procedimentos para o controle de acesso de 
pessoas, analise as afirmativas abaixo:

I - Fazer a inspeção visual, procurando analisar e memorizar 
as características  das pessoas,  mostrando-se atento,  pois 
tal  comportamento  garante  a  prevenção,  uma  vez  que 
qualquer pessoa mal intencionada perde o interesse de agir 
quando percebe que foi observada antes de se aproximar;
II  -  Fazer  a  abordagem,  preferencialmente  à  distância, 
procurando obter e confirmar todos os dados necessários ao 
efetivo controle do acesso;
III  -  Nunca  julgar  as  pessoas  pela  aparência,  pois  as 
quadrilhas de criminosos procuram induzir o vigilante a erro. 
Levar sempre em consideração se é pessoa desconhecida, 
e mesmo sendo conhecida,  caso esteja acompanhada de 
desconhecido, deve-se agir com maior critério;
IV - Fazer a identificação pessoal, exigindo a apresentação 
de  documento  emitido  por  órgão  oficial  e  que  possua 
fotografia.  Ex:  RG,  reservista,  passaporte,  nova  CNH, 
identidades funcionais etc.

Assinale:

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
e) Todas são verdadeiras.

32. São procedimentos de controle de acesso de veículos, 
EXCETO:

a)  Cumprir  rigorosamente  as  normas  internas  somente 
quando o veículo for guiado por pessoas desconhecidas;
b)  Fazer  a  abordagem,  à  distância,  procurando  obter  e 
confirmar todos os dados e, se for necessário, ligar para a 
empresa dos ocupantes do auto para fazer a confirmação, 
antes do ingresso no estabelecimento;
c)  É  conveniente  que,  caso  seja  autorizado  o  acesso,  o 
veículo adentre apenas com o condutor,  de modo que os 
demais ocupantes desembarquem e acessem pela entrada 
de pedestres;
d) Fazer o devido registro dos dados de acordo com normas 
estabelecidas;
e)  Fazer  inspeção  visual  com  atenção  voltada  às 
características  do  veículo  e  ocupantes,  bem  como  o 
comportamento e atitude dos últimos;

33. Para  ter  um  bom  relacionamento  no  ambiente  de 
trabalho o Vigia deve:

a) tratar a todos com cordialidade e respeito,  mesmo que 
não goste da pessoa.
b)  cumprimentar  os  colegas  de  trabalho  somente  se  for 
cumprimentado. 
c) quando levar lanche para o trabalho, oferecer gentilmente 
a todos os colegas os colegas.



d) tratar de forma gentil somente a chefia, os funcionários 
importantes e aos colegas de trabalho. 
e)  comentar  a  sua  vida  pessoal  e  os  problemas 
domésticos  com  colegas  de  trabalho  como  forma  de 
desabafar.

34. Sobre higiene em sentido amplo, podemos afirmar:

a) São hábitos e ações que servem apenas para manter 
os funcionários bonitos, bem arrumados;
b) São todos os hábitos e ações que as pessoas possuem 
ou realizam;
c)  São  hábitos  e  ações  não  muito  importantes  para  a 
empresa e seus funcionários;
d) São todos os hábitos e ações que auxiliam a prevenir 
doenças, manter a saúde e o bem estar das pessoas;
e) São hábitos e ações de limpeza apenas do corpo.

35. São deveres de um bom Vigia, EXCETO:

a) Manter sigilo profissional.
b) Fazer uso de arma de fogo fora das normas da lei.
c) Ser um profissional ético.
d) Ser disciplinado.
e)Executar  corretamente  a  segurança  nos 
estabelecimentos em que presta serviço.

36.  É  possível  prevenir  muitos  acidentes  no  trabalho. 
Entretanto,  em  caso  de  incêndio,  uma  recomendação 
INCORRETA é:

a) fechar  todas  as  portas  e  janelas  antes  de  sair  do 
prédio, mantendo ligada a eletricidade;
b) ao  notar  indícios  de  incêndio  (fumaça,  cheiro  de 
queimado) aproxime-se a uma distância segura para ver o 
que está queimando;
c) não perca tempo salvando objetos, salve vidas;
d) manter-se vestido, pois a roupa protege o corpo contra 
o calor e a desidratação;
e) alcançar o andar térreo usando a escada, sem correr e 
jamais  usar  o  elevador,  pois  a  energia  é  normalmente 
cortada e poderá ficar preso.

37.  Para  socorrer  vitimas  de  queimaduras,  seja  de 
primeiro,  segundo  ou  terceiro  graus,  enquanto  se 
providencia atendimento médico, deve-se:

a) aplicar compressas quentes na cabeça;
b) resfriar com água o local atingido e protegê-lo com pano 
limpo;
c) retirar as roupas da vitima, soltando as partes grudadas 
na pele;
d) dar uma dose de aguardente para relaxar a vitima;
e) colocar a vitima deitada de barriga para cima, mantendo 
a cabeça alta.

38.  O consumo de drogas (álcool,  maconha, cocaína, etc) 
vem aumentando significavelmente a cada dia, por mais que 
se  comprovem  os  malefícios  por  elas  causados.  Os 
principais  sintomas do uso excessivo  de drogas  são suor 
abundantes,  agitação  motora  ou  sonolência,  respiração 
acelerada.  No  tratamento  de  emergência,  em  caso  de 
agitação da vítima, o socorrista deve:

a) colocá-la deitada e aplicar  compressas de água fria na 
cabeça;
b) colocá-la sentada e oferecer um café forte;
c) incentivá-la a caminhar sozinha para buscar atendimento 
médico;
d) contê-la  para evitar  que ela machuque a si  mesma ou 
quem estiver próximo;
e) contê-la para fazer um curativo volumoso no braço.

39. Abaixo estão algumas qualidades para um bom vigia, n 
o serviço público. Marque a que está INCORRETA:

a) integridade;
b) coragem;
c) bom senso;
d) iniciativa;
e) indisciplina.

40.  “Executar  tarefas  correlatas  determinadas  pela  chefia 
imediata”. Analise esta frase e marque a alternativa abaixo 
que está de acordo.

a) a frase indica quem determina as tarefas;
b) a frase está incorreta;
c) a frase tem duplo sentido;
d) a frase está incompleta;
e) N.R.A.




