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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

CARGO 
 

VIGIA 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 31/03/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A liberdade de imprensa é elemento fundamental para o aprofundamento democrático. Sem ela os desmandos políticos 1 

imperam livremente, assim como o conhecimento das ações dos homens públicos fica limitado. Ocupar um cargo público, seja 2 

ele efetivo, contratado, comissionado ou eletivo é assumir – a priori – uma responsabilidade com a coisa pública, que é da conta 3 

de todos, inclusive da minha e da sua. 4 

A liberdade de imprensa passa pela autonomia desta em relação ao Estado. Na esfera municipal a situação é ainda mais 5 

problemática. 6 

Jornais locais dotados de poucos recursos acabam virando refém das administrações públicas uma vez que muitos dos 7 

contratos são firmados pelo gestor municipal, os quais são quase sempre a principal fonte de financiamento. 8 

[...] 9 

De acordo com a Declaração de Chapultepec, o exercício da liberdade de expressão e de imprensa “não é uma concessão 10 

das autoridades, é um direito inalienável do povo” e que “toda pessoa tem o direito de buscar e receber informação, expressar 11 

opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses direitos”. Determina o documento que “as autoridades 12 

devem estar legalmente obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos, de forma oportuna e equitativa, a informação gerada pelo 13 

setor público”. 14 

Outro problema que ameaça a democracia é a falta de um controle social sobre os recursos públicos municipais 15 

destinados à mídia local. Tais recursos não podem ficar nas mãos do gestor público, precisa ficar sob responsabilidade de um 16 

conselho deliberativo e fiscalizador, caso contrário continuará ocorrendo o que temos presenciado há anos: poder público 17 

fechando contratos apenas com jornais que teçam elogios ao gestor municipal. Ainda segundo a Declaração de Chapultepec, “os 18 

meios de comunicação e os jornalistas não devem ser objeto de discriminações ou favores em função do que escrevam ou digam”, 19 

assim tanto não fechar contrato por motivos de posições políticas diferentes ou fechar acordos devido compartilhar a mesma 20 

posição política é um ato de desagravo e fere a democracia. É urgente a criação de um Conselho de Cultura que delibere sobre o 21 

destino dos recursos voltados aos contratos com a mídia local (jornais, rádio e TV). A resistência de criação de um conselho só 22 

evidencia os interesses de manipulação existente. 23 

É comum a tentativa de restringir a circulação de jornais que veiculam notícias que venham em desencontro aos 24 

interesses do gestor público, seja por meio do recolhimento criminoso dos exemplares ou por tentativa de intimidação, via 25 

processo judicial.  26 

[…]   27 

Se a imprensa veicula notícias mentirosas, certamente cairá no descrédito, assim como ganha cada vez mais crédito ao 28 

noticiar a realidade dos fatos, sobretudo referente a situações cujo acesso da população é limitado, como por exemplo, denúncias 29 

existentes no Ministério Público, casos de corrupção, de nepotismos e má gestão dos recursos públicos, etc. Claro que cabe aos 30 

meios de comunicação abrir espaços às pessoas públicas para esclarecimentos devidos e defesa sempre que julgarem necessário. 31 

Pena que pelas bandas tupiniquins essa prática não seja corriqueira, preferindo o caminho da censura. 32 
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É importante compreender que a pessoa pública está sujeita à exposição; a ter que prestar esclarecimentos, sofrer críticas 33 

e elogios. O termo “pessoa pública” já é autoexplicativo e exposição pública é parte inseparável da posição social que se ocupa. 34 

O que não é permitido é invadir suas vidas pessoais, essas resguardadas por Lei Federal, assim como as “pessoas não públicas”  35 

não podem ser expostas sem seu consentimento prévio, sobretudo como forma de represália ou na tentativa de silenciá-la em um 36 

país cujas leis dão-lhes o direito de se expressar sobre as questões de interesse coletivo. 37 

“Nenhum meio de comunicação ou jornalista deve ser sancionado por difundir a verdade, criticar ou fazer denúncias 38 

contra o poder público.” (Declaração de Chapultepec, 1996, X). 39 

Por Cristiano Bodart, FONTE: https://www.cafecomsociologia.com/liberdade-de-imprensa-e-democracia-uma/  

 

 

01) De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) A regulação da imprensa pelo Estado existe para 

assegurar-lhe o direito ao livre exercício do poder. 

(B) A imprensa é o espaço social vivo dentro do qual a 

liberdade de expressão e o direito à informação 

respiram e são exercidos a salvo dos constrangimentos 

vindos do poder. 

(C) O regime da liberdade de imprensa prevê que ela não 

pode ser responsabilizada pelo que decide publicar em 

razão do direito à liberdade de expressão. 

(D) A regulação da imprensa é  sempre útil,  mesmo 

quando não assegure a todos o direito à informação e 

à liberdade de expressão. 

 

02) Com base no texto, é correto afirmar 
 

(A) É justificável a intromissão na vida privada de alguém 

mesmo quando não há uma relevância pública na 

notícia que expõe o indivíduo, uma vez que a imprensa 

goza de liberdade plena. 

(B) Quando ocorrer o conflito de pretensão entre o direito 

à privacidade e o direito à liberdade de informação não 

há necessidade de se analisar a qualidade da notícia a 

ser divulgada, uma vez que prevalece o direito à 

liberdade de informação do público. 

(C) Para que a imprensa possa cumprir o seu papel na 

sociedade é imprescindível que ela seja livre de 

interdições e censuras, mas ela não pode ser ilimitada 

e ausente de responsabilidade. 

(D) O Estado democrático defende o conteúdo essencial da 

manifestação da liberdade, que é assegurado sob o 

aspecto positivo, ou seja, proteção da exteriorização da 

opinião, mas não sob o aspecto negativo, uma vez que 

há a proibição de censura em qualquer caso. 
 

03) Exerce a mesma função sintática de “cujas” (L.37) o 

termo 
 

(A) “políticos” (L.1). 

(B) “os quais” (L.8). 

(C) “contrato” (L.20). 

(D) “interesses” (L.23). 

 

04) Há predicado verbal na oração da alternativa 

 

(A) “A liberdade de imprensa é elemento fundamental” 

(L.1). 

(B) “o exercício da liberdade de expressão e de imprensa 

“não é uma concessão das autoridades” (L.10/11). 

(C) “Outro problema [...] é a falta de um controle social” 

(L.15). 

(D) “muitos dos contratos são firmados pelo gestor 

municipal” (L.7/8). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de imprensa” 

(L.1) o termo 

 

(A) “das ações” (L.2). 

(B) “ao Estado” (L.5). 

(C) “do povo” (L.11). 

(D) “de um Conselho de Cultura” (L.21) . 

 

06) Sobre os elementos linguísticos do texto, é correto 

afirmar 

 

(A) “segundo” (L.18) expressa ideia de ordem numérica. 

(B) “quase” (L.8) expressa ideia de aproximação. 

(C) “apenas” (L.18) indica inclusão. 

(D) “mentirosas” (L.28) tem valor predicativo. 

 

07) Tem o mesmo valor morfológico que o “que”, em 

“que “as autoridades devem estar legalmente 

obrigadas a pôr à disposição dos cidadãos,” (L.12/13), 

o “que” da alternativa 

 

(A) “que ameaça a democracia” (L.15). 

(B) “que temos presenciado há anos” (L.17). 

(C) “que teçam elogios ao gestor municipal.” (L.18). 

(D) “que a pessoa pública está sujeita à exposição” (L.33). 
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08) No texto, é correto afirmar 

 

(A) O  termo “como” (L.2) expressa ideia de comparação. 

(B) O vocábulo “livremente” (L.12) exerce função 

predicativa. 

(C) A expressão “Nenhum” (L. 38) não admite a flexão de 

plural “nenhuns”. 

(D) As palavras  “para” (L.31) e “pelo” (L.8) exprimem a 

mesma ideia. 

 

09) No texto, expressa a mesma ideia que o termo 

“segundo” (L.18) a expressão 

 

(A) “Assim como” (L.2). 

(B) “inclusive” (L.4). 

(C) “De acordo com” (L.10). 

(D) “cada vez mais” (L.28). 

 

10) Expressa uma opinião pessoal do autor a frase: 

 

(A) “A liberdade de imprensa passa pela autonomia desta 

em relação ao Estado.” (L.5). 

(B) “Jornais locais dotados de poucos recursos acabam 

virando refém das administrações públicas” (L.7). 

(C) “Outro problema que ameaça a democracia é a falta de 

um controle social” (L.15). 

(D) “Pena que pelas bandas tupiniquins essa prática não 

seja corriqueira” (L.32). 

 

11) A expressão “uma vez que” (L.7) expressa ideia de  

 

(A) Explicação. 

(B) Causa. 

(C) Conclusão. 

(D) Concessão. 

 

12) Classifica-se como pronome o termo 

 

(A) “o”, em “o que temos presenciado há anos” (L.17). 

(B) “um”, em “um ato de desagravo” (L.21). 

(C) “Se” (L.28). 

(D) ”a”, em “contratos com a mídia” (L.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  

 

Claro que cabe aos meios de comunicação abrir espaços às 

pessoas públicas para esclarecimentos devidos e defesa 

sempre que julgarem necessário.” (L.30/31). 

 

É correto afirmar que 

(A) “aos meios de comunicação” funciona como objeto 

direto preposicionado. 

(B) “e” tem valor adversativo. 

(C) A expressão “Claro que” tem valor expletivo, podendo 

ser retirada da frase sem que ocorra prejuízo de 

natureza gramatical. 

(D) “sempre” tem valor adjetivo. 

 

14) A raiz primária de formação da palavra “liberdade” 

(L.10) é um 

 

(A) Verbo 

(B) Substantivo 

(C) Advérbio 

(D) Adjetivo 

 

15) A forma substantiva decorrente da forma verbal 

“compreender” (L.33) está grafada corretamente na 

alternativa 

 

(A) Compreenção. 

(B) Compreensão. 

(C) Compreenssão. 

(D) Compreensção. 
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16) Para uma apresentação de teatro em uma escola, uma professora de teatro separa os alunos em vinte e dois 

grupos. Cada grupo é composto por 11 alunos, é correto afirmar que participaram da apresentação de teatro ao 

todo: 

 

(A) 2 alunos. 

(B) 235 alunos. 

(C) 242 alunos. 

(D) 285 alunos. 

 

17) O quíntuplo do resultado da expressão numérica abaixo é: 

 

 

(1,8 +
16
5
) × 0,2

5
2

 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 2 

(D) n.d.a 

 

18) Possuo menos de 500 livros, se eu os separar em pilhas de 8 em 8, de 12 em 12 ou de 20 em 20, sobram sempre 

5 livros. Sobre a quantidade de livros que possuo é correto afirmar que: 

 

(A) É uma quantidade maior que 470 e menor que 475. 

(B) É uma quantidade maior que 474 e menor que 480. 

(C) É uma quantidade maior que 479 e menor que 485. 

(D) É uma quantidade maior que 484 e menor que 490. 

 

19) Na sequência lógica abaixo, é correto afirmar que o sexto elemento está representado na alternativa: 

 

2, 5, 16, 65… 

(A) 326 

(B) 1.957 

(C) 325 

(D) 1.956 

 

 

20) Um grupo composto por seis alunos digita um trabalho em 24 dias. Qual é o número de dias necessários para 

que 8 alunos, com o dobro da agilidade dos primeiros, digite o mesmo trabalho:  

 

(A) 18 

(B) 9 

(C) 32 

(D) 16 

 
  

MATEMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assinale a alternativa que apresenta uma qualidade 

que o vigia deve ter para realizar o seu trabalho com 

excelência: 

 

(A) ser indolente. 

(B) ser mal intencionado. 

(C) ser indiscreto. 

(D) ter autocontrole. 

 

22) É uma atividade desempenhada pelo vigia: 

 

(A) Promover a avaliação nutricional e do consumo 

alimentar das crianças. 

(B) Coordenar, supervisionar e executar atividades 

relacionadas a análises clínicas, desenvolvendo 

pesquisas, programas, bem como, promovendo 

eventos de controle epidemiológico que dizem 

respeito à saúde pública. 

(C) Promover o desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem da criança e do adolescente, visando à 

formação integral do cidadão, dentro de sua área com 

especialização em artes de atuação. 

(D) Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos 

portões de acesso sob sua vigilância, verificando, 

quando necessário, as autorizações de ingresso. 

 

23) Sobre o conceito de empatia, observe os itens a seguir. 

 

I. A capacidade de se colocar no lugar do outro, que se 

desenvolve através da empatia, ajuda a compreender 

melhor o comportamento alheio em determinadas 

circunstâncias e a forma como outra pessoa toma as 

decisões. 

II. Ser empático é se identificar com outra pessoa ou com 

a situação vivida por ela. É saber ouvir os outros e se 

esforçar para compreender os seus problemas, suas 

dificuldades e as suas emoções. 

III. Empatia significa a capacidade psicológica para sentir 

o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na 

mesma situação vivenciada por ela.  

 

 

 

 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) II 

(C) II e III 

(D) I, II e III 

 

24) Sobre o conceito de hierarquia, observe os itens a 

seguir. 

 

I. A hierarquia é uma ordenação contínua de autoridades 

que estabelece os níveis de poder e importância, de 

forma que a posição inferior é sempre subordinada às 

posições superiores. 

II. As empresas são consideradas organizações 

hierárquicas.  

III. A hierarquia constitui uma ordem descendente ou 

ascendente. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) II 

(C) I e III 

(D) III 

 

25) Antes da entrada em serviço, o vigia deve: 

 

I. tomar 

conhecimento das anotações do livro de ocorrência

s deixado pelo funcionário que estava trabalhando 

no plantão anterior. 

II. receber o material de uso comum sem efetivar a 

sua verificação, em termos de quantidade e 

qualidade. 

III. inspecionar, logo que possível, a área que está sob 

sua responsabilidade.   

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I e III 

(C) II 

(D) I e II 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) O vigia NÃO deve: 

 

(A) manter sigilo profissional. 

(B) seguir as determinações normativas da sua 

organização de trabalho. 

(C) saber ouvir os demais colegas de profissão. 

(D) discutir com os clientes cidadãos, mesmo que estes 

estejam exaltados. 

 

27) São formas de administrar os conflitos no local de 

trabalho, SALVO: 

 

(A) estimular o diálogo entre as partes. 

(B) estimular conflitos interpessoais. 

(C) ter empatia com os demais colegas de profissão. 

(D) ter autocontrole. 

 

28) Observe os itens a seguir relacionados à vigilância 

patrimonial. 

 

I. A vigilância patrimonial não é exercida dentro de 

órgãos públicos. 

II. Os meios empregados na vigilância patrimonial 

devem ser resultado do julgamento criterioso das 

necessidades. 

III. As atividades de vigilância patrimonial devem ser 

desenvolvidas dentro dos limites da legislação 

brasileira.  

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II e III 

(B) I, II e III 

(C) III 

(D) I e II 

 

29) NÃO é considerado um princípio da vigilância 

patrimonial. 
 

(A) Isenção. 

(B) Aplicação. 

(C) Emprego lógico. 

(D) Descontinuidade. 

 

30) São atividades realizadas pelo vigia, EXCETO: 
 

(A) manter o livro de ocorrências atualizado.  

(B) prevenir a ocorrência de roubos.  

(C) realizar a limpeza das áreas interna e externa da 

dependência de trabalho. 

(D) inspecionar as dependências da instituição. 

 

31) São deveres do servidor público: 

 

I. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em 

serviços ou atividades particulares. 

II. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 

III. zelar pela economia do material e a conservação do 

patrimônio público. 

IV. recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando 

solicitado 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 1 

 

32) É vedado ao servidor público: 

 

(A) ser assíduo e pontual ao serviço. 

(B) guardar sigilo sobre assunto da repartição. 

(C) valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função 

pública. 

(D) tratar com urbanidade as pessoas. 

 

33) São regras deontológicas que devem ser seguidas pelo 

servidor público, EXCETO: 

 

(A) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 

dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 

pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus 

tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe 

dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer 

bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-

o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas 

uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao 

Estado, mas a todos os homens de boa vontade que 

dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas 

esperanças e seus esforços para construí-los. 

(B) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 

legais de seus superiores, velando atentamente por seu 

cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. 

Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios 

tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam 

até mesmo imprudência no desempenho da função 

pública. 
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(C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante 

a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao 

seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 

integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode 

ser considerado como seu maior patrimônio. 

(D) O servidor público pode retirar da repartição pública, 

sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, 

livro ou bem pertencente ao patrimônio público. 

 

34) O telefone público de emergência da Polícia Civil é: 

 

(A) 183 

(B) 154 

(C) 197 

(D) 180 

 

35) É atribuição do vigia: 

 

(A) Executar a escrituração através dos lançamentos dos 

atos e fatos contábeis. 

(B) Realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, 

adotando providências tendentes a evitar roubos, 

incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, 

materiais sob sua guarda, entre outros. 

(C) Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de 

fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, 

utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da 

instalação elétrica. 

(D) Operar em terminal de computador inserindo dados 

em formulários, tabelas e fichas de atualização 

cadastral. 

 

36) É INCORRETO afirmar sobre o conceito de 

relacionamento interpessoal. 

 

(A) O conteúdo de um relacionamento interpessoal pode 

ser de vários níveis e envolver diferentes sentimentos 

como o amor, compaixão, amizade, entre outros. 

(B) Um relacionamento interpessoal não pode ser 

determinado e alterado de acordo com um conflito 

interpessoal. 

(C) O relacionamento interpessoal implica uma relação 

social, ou seja, um conjunto de normas 

comportamentais que orientam as interações entre 

membros de uma sociedade. 

(D) Este tipo de relacionamento é marcado pelo contexto 

onde ele está inserido, podendo ser um contexto 

familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. 

 

37) Para ter um relacionamento intrapessoal saudável, um 

indivíduo deve exercitar áreas como: 

 

I. autoafirmação. 

II. automotivação. 

III. autodomínio. 

IV. autoconhecimento. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 

 

38) Observe os itens a seguir sobre o relacionamento 

interpessoal no ambiente de trabalho. 

 

I. No trabalho, o relacionamento interpessoal saudável 

entre duas ou mais pessoas é alcançado quando as 

pessoas conhecem a si mesmas, quando são capazes de 

se colocar no lugar dos outros (demonstram empatia), 

quando expressam as suas opiniões de forma clara e 

direta sem ofender o outro (assertividade), são cordiais 

e têm um sentido de ética. 

II. Um relacionamento interpessoal positivo contribui 

para um bom ambiente dentro da organização de 

trabalho, o que pode resultar em um aumento da 

produtividade. 

III. No contexto das organizações, o relacionamento 

interpessoal não tem importância para o 

aprimoramento das qualidades profissionais dos 

funcionários.  

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) III 

(D) I 

 

39) Ao atender ao telefone, o vigia deve: 
 

I. falar de forma rápida e não ouvir o que o 

interlocutor está falando. 

II. tratar o interlocutor educadamente. 

III. desligar o telefone antes do interlocutor falar. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) II e III 

(C) II 

(D) I, II e III 
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40) Assinale a única alternativa que apresenta uma função 

desempenhada pelo vigia. 

 

(A) Digitar e formatar ofícios, memorandos e textos 

entregues por seus superiores. 

(B) Exercer vigilância em locais previamente 

determinados. 

(C) Operar máquina niveladora munida de uma lâmina ou 

um escarificador e movida por autopropulsão ou por 

reboque, manipulando os comandos de marcha e 

direção, para nivelar terrenos na construção de 

edifícios, estradas, pistas de aeroportos e de outras 

obras. 

(D) limpar utensílios como: lixeiras, objetos de adorno, 

mesas e cadeiras. 

 


