ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

102 – VIGIA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: http://www.crescerconcursos.com.br/
Telefone: (86) 3011-4261
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com

CRESCER CONCURSOS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

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

CRESCER CONCURSOS

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Vive o Centro Histórico de Salvador, representado pelo Pelourinho e áreas adjacentes, um

2

processo de degradação que, a prosseguir, lhe comprometerá a grandeza de mais belo e uniforme conjunto

3

de arquitetura colonial da América Latina, considerado pela Unesco patrimônio da humanidade.

4

A decadência não é apenas física. Manifesta-se também na inadimplência de comerciantes e

5

moradores com que o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), órgão do Estado, firmou

6

contratos de concessão de uso, comodato e aluguel. Chega-se a uma situação em que o Pelourinho, à falta

7

de resultados comerciais favoráveis, tende ao abandono e à negligência ruinosos.

8

O Pelourinho abriga prédios e casarões do século 18 e início do século 19. A restauração

9

devolveu-lhes o esplendor original. Mas o modelo de manutenção revelou-se desastroso no correr dos

10

anos. Faltou lógica econômica ao processo de atividades traçado para soprar no Centro Histórico um

11

permanente hálito vital.

12

O paternalismo influenciou certos contratos. Atividades comerciais e artísticas se mostram

13

incapazes de gerar retorno: praças de diversão fechadas, como se viu esta semana, falta de eventos

14

culturais diversos. Resultado: desânimo e decadência. Até as Terças da Bênção, do Grupo Olodum, que

15

atraíam multidões, são hoje pálida imagem de ontem.

Revista Veja. Opinião. Editorial.

CARGO: 102 – VIGIA
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01)

Com relação aos fatos focalizados no texto, é
correto o que se afirma em

(A)

A deterioração do complexo arquitetônico e
cultural do Pelourinho e adjacências é
resultante do mau gerenciamento público e
privado.
(B) A degradação do espaço histórico de
Salvador vem acentuando a expansão da
ocupação informal na cidade.
(C) O projeto de revitalização urbana do
Pelourinho como novo espaço de consumo
descaracterizou e desgastou o seu valor
histórico.
(D) O quadro atual de ilegalidade da ocupação da
área do Pelourinho é ignorado pelo poder.
02)

A alternativa que apresenta uma afirmação
correta sobre o primeiro parágrafo do texto é

(A)

O termo "patrimônio da humanidade" (L.3)
tem valor adjetivo e se refere a "Unesco"
(L.3).
(B) A declaração "lhe comprometerá a grandeza
de mais belo e uniforme conjunto de
arquitetura" (L.2/3) pode ser reescrita como
comprometerá a sua grandeza de mais belo
'forme conjunto de arquitetura, sem prejuízo
de sentido no contexto.
(C) O uso das vírgulas isolando o termo "a
prosseguir" (L.2) justifica-se pela elipse
(omissão) de palavras.
(D) A expressão "a prosseguir" (L.2) exprime um
fato certo no futuro.
03)

(C)

A expressão "certos contratos" (L.12) vai ser
explicitada e justificada na sequência textual.
(D) O termo "lhes" (L.9) é um elemento de
coesão
textual,
retomando
termos
anteriormente expressos.
04)

No texto, o termo

(A)

“soprar” (L.10) está usado em seu sentido
literal.
(B) “até” (L.14) tem valor de exclusão.
(C) “certos” (L.12) se for colocado após o
substantivo com o qual se relaciona
provocará alteração de sentido.
(D) “pálida” (L.15) recebe acento pelo mesmo
motivo de “decadência” (L.4).
05)

Tem função de indeterminar o sujeito

(A)

“se” (L.6).
(B) “se” (L.4).
(C) “se”(L.9).
(D) “se” (L.12).
06)

Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “faltou“ (L.10) e a
composta

(A)

Tinha faltado
(B) Teria faltado
(C) Tivesse faltado
(D) Tem faltado
07)

Considerando os dois últimos parágrafos do
texto, é correto afirmar

No texto, a relação estabelecida pela
expressão transcrita está corretamente
indicada em

(A)

O enunciado final do texto explicita que o
Grupo Olodum é irrelevante, hoje, para o
Pelourinho.
(B) A declaração "Atividades comerciais e
artísticas se mostram incapazes de gerar
retorno" (L.12/13) constitui um pressuposto
no contexto.
CARGO: 102 – VIGIA

(A)

“mais” (L.2) – quantidade.
(B) “também” (L.4) – inclusão.
(C) “Mas” (L.9) - explicação.
(D) “para” (L.10) - consequência.
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08)

Em análise aos elementos linguísticos que
compõem o texto, é correto afiar

13)

CRESCER CONCURSOS

Assinale a alternativa que apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente,
um hiato e um dígrafo.

(A)

A expressão "pelo Pelourinho" (L.1) indica
causa.
(B) O vocábulo "apenas" (L4) indica modo.
(C) A expressão "lógica econômica" (L.10) tem
valor de sujeito.
(D) A expressão "comerciais" (L.7) exerce
função predicativa.
09)

Completa o sentido de um nome a expressão
indicada em

(A)

“áreas” (L.1) – “mais” (L.2) – “processo”
(L.2).
(B) “arquitetura” (L.3) – “situação” (L.6) –
“correr” (L.9).
(C) “mostram” (L.12) – “atraíam” (L.15) –
“tende” (L.7).
(D) “Pelourinho” (L.8) – “decadência” (L.4) –
“esta” (L.13).
14)

(A)

“de gerar retorno” (L.13).
“de degradação” (L.2).
(C) “do Estado” (L.5).
(D) “ao processo” (L.10).

Completa o sentido do verbo o termo
transcrito em

(B)

10)

Indica posse o termo

(A)

“hoje” (L.15).
(B) “esta” (L.13).
(C) “lhes” (L.9).
(D) “lhe” (L.2).
11)

Identifique a afirmação verdadeira

(A)

“lhe” (L.2).
(B) “lógica econômica” (L.10).
(C) “de eventos” (L.13)
(D) “`negligência ruinosos” (L.7).
15)

Exerce a função de predicativo a expressão

(A)

“patrimônio da humanidade” (L.3).
(B) “grandeza” (L.2).
(C) “casarões” (L.8).
(D) “culturais” (L.14).

(A)

Na palavra “Histórico” (L.1), o encontro
“Hi” constitui exemplo de dígrafo.
(B) A palavra “também” (L.4) é acentuada pela
mesma razão da palavra “é” (L.4).
(C) Na palavra “contratos” (L.6), o encontro “nt”
constitui, quanto ao papel fonológico, um
encontro consonantal.
(D) Na palavra “hálito” (L.11), o “-h” representa
uma consoante brasileira.
12)

A alternativa em que o termo transcrito
constitui um caracterizador do substantivo é:

(A)

“mais” (L.2).
(B) “do Estado” (L.5)
(C) “de uso” (L.6).
(D) “uma”(L.6).
CARGO: 102 – VIGIA
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MATEMÁTICA

19)

Em uma pesquisa de intenção de votos foram
1

ouvidos 945 eleitores. Desse total 3 informou

QUESTÕES DE 16 A 20
16)

CRESCER CONCURSOS

2

1

votar no candidato A, 5 no candidato B, 7 no
candidato C e o restante indicou votar
branco/nulo. A quantidade de pessoas com
intenção de votos para os candidatos A, B e
C respectivamente é de:

Sendo a um número natural o seu sucessor e
o seu antecessor serão respectivamente:

(A)

a-1, a+1
(B) 1, a+1
(C) a+1, a
(D) a+1, a-1
17)

Em uma subtração onde o subtraendo é 5 e a
diferença é 2 qual o valor do minuendo?

(A)

135, 189, 315
(B) 315, 189, 135
(C) 315, 370, 131
(D) 315, 378, 135
20)

(A)

5
(B) 2
(C) 3
(D) 7
18)

Um serviço de transporte de pessoas cobra
uma taxa fixa de R$ 2,00 mais R$ 3,00 por
quilômetro percorrido. Se um passageiro
fizer um percurso de 26 quilômetros quanto
ele ira pagar?

Dos 30 alunos de determinada turma 18
pagam uma mensalidade de R$ 380,00 e 12
pagam uma mensalidade de R$ 340,00. Qual
o valor arrecadado com essa turma por mês?

(A)

R$ 6.840,00
(B) R$ 10.800,00
(C) R$ 10.920,00
(D) R$ 10.980,00

(A)

R$ 78,00
(B) R$ 76,00
(C) R$ 80,00
(D) R$ 74,00

CARGO: 102 – VIGIA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Assinale a alternativa que descreve um dever
do servidor público perante a administração:

(A)

Exercer com zelo e dedicação as atribuições
do cargo.
(B) Licença para tratar de interesses particulares
e para acompanhar cônjuge.
(C) Receber salários ou vencimentos pelo
trabalho ou serviço prestado.
(D) Gozo de férias anuais remunerada com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário
normal.
22)

Assinale a alternativa que corresponde aos
fatores da ética profissional descritas abaixo:

Cumpra sua função com comprometimento e
consciência, visando o melhor resultado para
a organização, e não apenas o seu resultado
pessoal.
II. Fale sempre a verdade e assuma a
responsabilidade por suas falhas. É muito
melhor aprender com os erros do que
procurar um culpado para suas falhas.
I.

(A)

I. Sigilo; II. Humildade
(B) I. Competência; II. Honestidade
(C) I. Prudência; II. Imparcialidade
(D) I. Humildade; II. Empatia
23)

(A)

Para que o trabalho e os processos fluam de
modo harmonioso, produtivo e eficiente,
existe a hierarquia. É desta forma que se
organiza o trabalho. Assinale a alternativa
incorreta quanto à hierarquia no trabalho:
Trate os outros com delicadeza e, se estiver
muito tenso ou irritado, evite participar de
discussões acirradas. Respire, saia do
ambiente, coloque as ideias no lugar e só
depois administre e converse sobre os
assuntos polêmicos.

CARGO: 102 – VIGIA

QUESTÕES DE 21 A 40
(B)

Nem sempre é fácil conquistar um
relacionamento harmonioso entre líderes e
liderados. Se você estiver insatisfeito com
alguma coisa, se sentir que foi injustiçado ou
não enxergar reconhecimento pelo seu
trabalho, não hesite em abrir o jogo com seu
chefe.
(C) As empresas modernas valorizam as pessoas
que se posicionam frente às situações. Faça
seus questionamentos, pergunte, proponhas
novas formas de se fazer as coisas. Mas saiba,
também, aceitar as opiniões dos outros e ter
serenidade no caso de sua opinião não ser
acatada.
(D) Parta sempre do princípio de que os líderes
são bons de currículos e que eles nem sempre
passaram por seleções criteriosas, assim
desconfie sempre e esteja preparado para não
ser alvo de abuso profissional.
24)

Nas alternativas abaixo, assinale àquela que
não faz parte dos “07 pecados” do
atendimento ao público:

(A)

Apatia
(B) Desdém
(C) Empatia
(D) Robotismo
25)

Nas situações de relacionamento durante o
trabalho, o bom vigia deve:

(A)

Ser calmo, mas enérgico, e se necessário,
irônico.
(B) Usar vocabulário conforme o tipo de
público, decente e correto, ou com gírias.
(C) Não hostilizar seus colegas nem o público.
Não ser cruel quando precisa fazer críticas,
nem bajulador quando precisar elogiar.
(D) Saber que as relações de trabalho são pessoais.

Página 7 de 11

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA

26)

Nas afirmações abaixo, assinale (V) se for
verdadeira e (F) se for falsa, e em seguida
marque a alternativa correta:



) Antes de assumir o posto, o vigia deve fazer
a leitura do livro de ocorrências, efetuar uma
breve interrogação de como o serviço
transcorreu, se houve algum fato que requer
uma maior atenção ou, se for passada alguma
determinação fora do previsto, deverá estar
formalizada, de preferência, ou anotada no
próprio livro de ocorrência.
) O uso do telefone é restrito a ligações de
emergências ou a serviço da unidade.
) Ao realizar vistorias de portas, janelas e
salas da unidade que se encontram abertas, e
depois de fazer o fechamento, deverá o vigia
evitar o registro dessas trivialidades em Livro
de Ocorrências, preenchendo-o somente em
casos de ocorrências graves.
) O vigia deve preencher com precisão e
clareza o Livro de Registro de Ocorrências e
deixar o acesso ao livro disponível a qualquer
pessoa que quiser consultá-lo.






(A)

(V); (V); (F); (V)
(B) (F); (V); (V); (F)
(C) (V); (F); (F); (F)
(D) (V); (V); (F); (F)
27)

Sobre o Livro de Ocorrência da Segurança
Patrimonial, nas alternativas abaixo, assinale
àquela que está incorreta:

(A)

O Livro de Ocorrência da Segurança
Patrimonial é uma transcrição oficial das
ocorrências e rotinas de um turno de trabalho
na segurança patrimonial, deve ser escrito de
tal maneira que possam ser introduzidas
modificações posteriores e com atenção
especial ao texto, a caligrafia e escrita
correta, e não possui valor jurídico.

CARGO: 102 – VIGIA
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(B)

O Livro de Ocorrência da Segurança
Patrimonial, deve ser escrito em um livro
apropriado para esse fim, o modelo “Livro
Registro Ata”.
(C) O Livro de Ocorrência da Segurança
Patrimonial
deverá
ser
utilizado
especificamente e unicamente para o registro
de ocorrência do posto de serviço.
(D) O Livro de Ocorrência da Segurança
Patrimonial serve como meio de consulta
para tirar dúvidas sobre orientações passadas.
28)

Qual característica dá um cunho oficial ao
Livro de Ocorrências Patrimonial?

(A)

O modelo de Livro Registro de Ata.
(B) O termo de abertura e o termo de
encerramento.
(C) As rubricas nas folhas, uma a uma.
(D) A numeração das folhas em sequência
numérica.
29)

Julgue se as afirmações abaixo se são
verdadeiras e em seguida assinale a
alternativa correta:

Os controle de acesso para áreas e
instalações compreendem todas as políticas,
normas,
procedimentos, sistemas e
atividades que possibilitem a limitação de
circulação ou acesso no âmbito do perímetro
de uma organização.
II. Um controle de acesso exercido por
um vigia constitui um controle feito por
recursos humanos, uma catraca, um controle
instrumental, e a catraca acompanhada de um
vigilante, torna-se um controle misto.
III. O processo de autenticação e autorização de
acesso, são essenciais para um sistema
de controle de acesso para áreas e
instalações.
I.

(A)

Somente as afirmações I e III são
verdadeiras.
(B) As afirmações I, II e III não são verdadeiras.
(C) Somente a afirmação I é verdadeira.
(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
Página 8 de 11

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA

30)

Obrigatoriamente todo cidadão deve possuir
os documentos identificação pessoal para que
se possa ser tido como cidadão na sociedade
em que vive. É por meio de seus documentos
pessoais que o cidadão é identificado e se
caracteriza na sociedade em que vive.
Através da identificação pessoal, é realizado
o reconhecimento das pessoas que
necessitam ter acesso a uma organização. São
documentos que podem ser utilizados como
identificação civil, exceto?

(A)

Passaporte
(B) Carteira de trabalho
(C) Crachá da empresa
(D) Carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional.

33)

As tecnologias de identificação utilizadas
determinam o nível de segurança de um local.
Atualmente existem diversas formas de
identificação das pessoas num sistema de
controle de acesso eletrônico. Assinale a
alternativa abaixo em que a tecnologia de
identificação para o controle de ponto e
controle de acesso em áreas restritas não é
por biometria:

(A)

Geometria da mão
(B) Crachá de Identificação
(C) Impressões digitais
(D) Íris
32)

Crimes contra o patrimônio são aqueles que
atentam contra o patrimônio de uma pessoa
ou organização. Assinale a alternativa que
corresponde ao tipo de crimes contra o
patrimônio descrito a seguir: “Subtrair, para
si ou para outrem, coisa alheia móvel.”

No controle de entrada e saída de veículos,
assinale a alternativa cujo procedimento não
está correto:

(A)

Solicitar ao motorista que permita a vistoria
do veículo.
(B) Se o motorista estiver acompanhado de
superiores, chefes ou diretores, liberar
entrada sem a necessidade de vistoria, visto
que há um superior no interior do veículo.
(C) Comunicar imediatamente, ao seu superior, a
negativa de um motorista em permitir a
revista no veículo, retendo o veículo e o
ocupante no local.
(D) Solicitar ao motorista que abra o porta-luvas
e o bagageiro do veículo.
34)

31)

CRESCER CONCURSOS

A atividade de segurança sem comunicação,
seria inoperante e seus integrantes estariam
isolados pela distância que separa um posto
do outro, sem qualquer possibilidade de
solicitar apoio da equipe. Assinale alternativa
abaixo que é uma postura adequada para um
bom atendimento telefônico:

(A)

Tratamentos pessoais (querida, amor,
benzinho, etc.) e gírias são a melhor maneira
de se aproximar das pessoas tornando o
ambiente mais confiável.
(B) Procure
utilizar
termos
técnicos,
independentemente se as pessoas forem de
sua área ou não. E procure nunca transmita
informações pessoais, bem como rotinas
diárias de quem quer que seja.
(C) Não atenda ligações, se por algum motivo,
caíram no seu ramal por engano.
(D) Encerre cordialmente a conversa, utilize as
palavras de cortesia: obrigado, por favor, às
ordens, desculpe.

(A)

Furto
(B) Estelionato
(C) Receptação
(D) Extorsão
CARGO: 102 – VIGIA
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35)

No quadro abaixo, relacione a coluna 1 com
a coluna 2 e em seguida assinale a alternativa
correta:

36)

Sobre a postura profissional do vigia,
assinale a alternativa incorreta:

(A)

COLUNA 1
(1)

Cancelas (
Automáticas

COLUNA 2

) Uma porta só pode ser
aberta com a outra
fechada.
(2)
Catracas ( ) Dispositivos de bloqueio
Eletrônicas
utilizados para controlar
locais onde há um grande
fluxo
de
veículos.
Apresenta
grande
vulnerabilidade no que se
refere ao acesso de pessoas
a pé e a colisão de
veículos.
(3) Portas e (
)
Dispositivos
de
Portões
bloqueio utilizados para o
controlar a passagem de
pessoas
por
um
determinado ponto. São
normalmente instaladas
em recepções ou locais de
grande fluxo de pessoas.
(4) Eclusas
( ) São dispositivos de bloqueio
muito utilizadas para
separar ambientes que
necessitem
de
mais
segurança.
Seu
funcionamento
básico
constitui
na instalação,
uma
fechadura
eletromagnética,
numa
porta para substituir a
fechadura
existente, ou
para
funcionar
em
conjunto com a mesma
como redundância de
segurança.

O vigia nunca deve entrar em atrito com os
clientes e fornecedores. Qualquer questão
deve ser tratada com o máximo cuidado e os
casos mais conflitantes devem ser resolvidos
pela direção ou encarregado.
(B) A muita intimidade pode levar a concessões
e regalias aos funcionários, em detrimento
das normas da organização e da boa execução
dos serviços.
(C) O vigia deve dispensar aos funcionários da
empresa todo o respeito e consideração. Por
isso, é importante cultivar a intimidade, o que
combina e é um dever do trabalho
profissional do vigia.
(D) Profissionais terceirizados que transitam pela
portaria necessitam de muito apoio do vigia e
devem receber tratamento respeitoso e cortês.
Porém, é importante que haja um controle
mais rigoroso, pois, não são funcionários
diretos da organização.
37)

(A)

181
(B) 192
(C) 193
(D) 197
38)

(A)

(4); (1); (2); (3)
(B) (3); (1); (2); (4)
(C) (4); (2); (1); (3)
(D) (3); (2); (1); (4)

CARGO: 102 – VIGIA

Se o vigia receber a denúncia de tráfego de
drogas, qual número de emergência ele deve
acionar?

Das formas de atuação da vigilância
patrimonial, assinale a alternativa abaixo que
caracteriza a averiguação:

(A)

Refere-se ao ato de prevenir a ocorrência de
infração através do esclarecimento das regras
e dos procedimentos de segurança a serem
seguidos.
(B) Refere-se a todo auxílio prestado pelo vigia
às pessoas da organização ou visitantes, de
forma preliminar e eventual.
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(C)

Refere-se ao empenho da vigilância
patrimonial, visando à constatação do grau de
tranquilidade e normalidade desejável num
determinado local, ou a análise de indícios
que poderão conduzir às providências
subsequentes.
(D) É a ação da vigilância patrimonial sobre uma
ocorrência em curso ou prestes a ocorrer com
intuito de estabelecer o controle da situação.
39)

Sobre as formas de tratamento assinale a
alternativa incorreta:

(A)

É considerado descortês o fato de uma pessoa
se dirigir a um superior hierárquico com
pouca familiaridade.
(B) Normalmente, as sociedades estão divididas
hierarquicamente, por isso, o tratamento que
recebe um membro da sociedade, depende do
papel que ele desempenha e de suas
características: idade, sexo, posição familiar,
hierarquia profissional, grau de intimidade,
etc.
(C) Quando duas ou mais pessoas conversam,
uma pode dirigir-se à outra empregando um
nome ou um pronome, que cumprirão a
função de apelar ou chamar a atenção do
interlocutor.
(D) Cada membro de uma sociedade deve tratar o
outro de acordo com as posições relativas que
ambos ocupam na escala social.

CARGO: 102 – VIGIA

40)

O histórico de um relatório de ocorrência
deve seguir um roteiro de elaboração, de
forma que o leitor encontre resposta para
determinadas perguntas. Sendo assim
relacione a coluna 1 com a coluna 2 e em
seguida assinale alternativa correta:
COLUNA 1

(1) O que?

COLUNA 2
(

(2)Como ocorreu? (
(3) Quando?

(

(4) Onde?

(

(5)

Por
que (
aconteceu?

) De que maneira o fato
aconteceu.
) Em que lugar aconteceu o
fato.
) Especificar o fato ocorrido;
com
quem
aconteceu;
constar a identificação e a
descrição dos envolvidos.
) Explicar os fatos que
antecederam,
sem
suposições.
) Data em que o fator
ocorreu.

(A)

(1); (4); (2); (5); (3)
(B) (5); (4); (1); (2); (3)
(C) (3); (1); (2); (5); (4)
(D) (2); (4); (1); (5); (3)
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