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INSTRUÇÕES
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.
02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e
etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido
recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.
03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito).
05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da
sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal
deverá ser comunicado.
06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente.
07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma
única resposta correta.
08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima
página, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecida, estão corretos.
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato
deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10 - O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirar-se
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos, após o início de sua realização, contudo não
poderá levar consigo o Caderno de Provas.
11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do
local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá
ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo
coordenador da unidade escolar.
RESULTADOS E RECURSOS
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net, às 16h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita.
- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos:
a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 16h00min do dia 16 de agosto de 2010,
encerrando-se às 16h00min do dia 18 de agosto de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no link
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net.
b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas
no prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link
correspondente ao Concurso Público.
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CARGO: VIGIA PATRIMONIAL
TEXTO:
Não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, mas é um mundo grande que está dentro do
pequeno. Baste por prova o coração humano, que, sendo uma pequena parte do homem, excede na capacidade a toda a
grandeza do mundo. (...) O mar, com ser um monstro indômito, chegando às areias, para; árvores, onde as põem, não se
mudam; os peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar, os outros animais com a terra. Pelo contrário, o homem,
monstro ou quimera de todos os elementos, em nenhum lugar para, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição
ou apetite o falta: tudo confunde e como é maior que o mundo, não cabe nele.
(Pe. Antônio Vieira)
01) Sobre o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) O Pe. Antônio Vieira afirma que o coração humano, ou seja, o seu mundo subjetivo ou interior é maior que o
mundo natural, exterior.
( ) O homem é inconstante, não se contenta com nada, nada o satisfaz.
( ) O mar, apesar de “monstro indomável” é detido pelas areias; as árvores, apesar de exuberantes, são fixas no
solo; cada espécie animal contenta-se com seu habitat.
A sequência está correta em:
A) F, F, V
B) V, V, V
C) V, F, V
D) F, V, F
E) V, V, F
02) Analise as afirmativas de acordo com o texto:
I. A visão que o Pe. Antonio Vieira sustenta sobre o ser humano é negativa, pois sua ambição e sede de poder e
glória são insaciáveis.
II. O coração humano, mesmo sendo uma pequena parte do homem, excede na capacidade a toda a grandeza do
mundo.
III. Pe. Antonio Vieira tem uma visão positiva sobre o homem, pois entende a sua capacidade de tentar fazer o melhor.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) II
B) I, II
C) I, II, III
D) III
E) II, III
03) “...nenhuma ambição ou apetite o falta: tudo confunde e como é maior que o mundo, não cabe nele.” Na
afirmativa anterior, os dois pontos ( : ) foram utilizados para:
A) Separar itens de numeração.
B) Denotar alegria ou dor.
C) Finalizar interrogativa direta.
D) Indicar que alguém está falando.
E) Dar início a uma sequência que explica uma ideia anterior.
04) “Pelo contrário, o homem, monstro ou quimera de todos os elementos, ...” A palavra destacada anteriormente
possui como significado correto:
A) Valente, corajoso.
D) Candura, pureza.
B) Fantasia, sonho.
E) Líder.
C) Importante.
05) “Não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, ...” A palavra destacada anteriormente
apresenta como antônimo correto:
A) Agradável.
D) Diminuto.
B) Apreensivo.
E) Dificultoso, trabalhoso.
C) Grande.
06) Assinale a única palavra que se encontra no feminino:
A) Mundo.
B) Monstro.
C) Coração.

D) Fortuna.

E) Mar.

07) “...como é maior que o mundo, não cabe nele.” A palavra destacada anteriormente é acentuada pelo mesmo
motivo que a seguinte palavra:
A) Está.
B) Contrário.
C) Árvore.
D) Sábio.
E) Já.
08) Assinale a relação de diminutivos INCORRETA:
A) homem / hominho
B) peixe / peixinho
C) ave / avezinha

D) coração / coraçãozinho
E) parte / partezinha

09) Assinale a única palavra que se encontra no masculino:
A) Grandeza.
B) Areia.
C) Homem.

D) Árvore.
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10) Assinale a afirmativa que se apresenta escrita de forma INCORRETA:
A) As árvores não se mudam.
D) As aves voam no céu azul.
B) O mundo é muinto grande.
E) O amor é maior que o mundo.
C) Aquele homem tem o coração pequeno.
MATEMÁTICA

1

de um pedaço de barbante mede 20cm, quanto medirá o pedaço inteiro do barbante?
4
A) 40cm
B) 60cm
C) 80cm
D) 100cm
E) 120cm

11) Se

12) Em uma adição, uma das parcelas é igual a 27. Sabe-se que a soma é igual a 115. Marque abaixo, o valor
correto da outra parcela:
A) 88
B) 85
C) 82
D) 80
E) 78
13) Para uma festa, um determinado salão foi organizado com 28 fileiras com 10 cadeiras cada uma. Quantas
cadeiras terá o salão?
A) 380
B) 360
C) 300
D) 280
E) 260
14) José precisa dividir R$1.236,00 em partes iguais entre 12 pessoas. Quantos reais receberá cada uma?
A) R$100,00
B) R$103,00
C) R$108,00
D) R$115,00
E) R$120,00
15) Augusto e César montam bicicletas em uma indústria. Sabe-se que em cada bicicleta são colocadas duas rodas.
Quantas bicicletas eles conseguem montar com 120 rodas?
A) 60
B) 70
C) 90
D) 100
E) 110
16) Sabemos que uma hora tem 60 minutos. Cada tempo de uma partida de futebol tem
minutos têm esse tempo de partida?
A) 15 min.
B) 30 min.

C) 45 min.

D) 50 min.

3
de hora. Quantos
4

E) 55 min.

17) Na festa de aniversário de Júlia, sua mãe pagou o bolo com uma nota de R$50,00, mais uma nota de R$20,00 e
duas notas de R$10,00. Assinale quanto custa o bolo:
A) R$100,00
B) R$90,00
C) R$80,00
D) R$70,00
E) R$60,00
18) Observe as figuras:

As figuras apresentadas referem-se à:
A) Quadrado e triângulo.
B) Cilindro e cubo.
C) Pirâmide e prisma.

D) Esfera e paralelepípedo.
E) Cone e esfera.

19) Existem diversos instrumentos de medidas. Das frases usadas com indicação de instrumentos de medidas,
marque a INCORRETA:
A) A temperatura é medida com termômetro.
D) A régua mede o grama.
B) Para medir o tempo, usamos o relógio.
E) A fita métrica mede o comprimento do tecido.
C) Com a balança, medimos o arroz e o feijão.
20) Nas sequências numéricas apresentadas abaixo, marque a INCORRETA:
A) 10, 11, 12
D) 1.020, 1.021, 1.022
B) 126, 127, 128
E) 2.011, 2.002, 2.003
C) 531, 532, 533
CONHECIMENTOS GERAIS
21) Alguns estados do nordeste brasileiro foram castigados com enchentes que causaram muita destruição e até
mortes. Os mais atingidos foram os seguintes estados:
A) Rio Grande do Norte e Bahia.
D) Piauí e Pará.
B) Alagoas e Pernambuco.
E) Bahia e Pernambuco.
C) Sergipe e Maranhão.
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22) O futebol é um esporte de resultados, possuindo torcedores no mundo inteiro. A próxima Copa do Mundo terá
como sede o(a):
A) México.
B) Espanha.
C) Alemanha.
D) Brasil.
E) Holanda.
23) Várzeas, encostas, mata nativa etc... devem ser preservadas como está previsto no(a):
A) Comissão Executiva.
D) Movimento Sem Terra (MST).
B) Código Florestal.
E) Lei Confederativa.
C) Programa de Governo.
24) Carlos Drummond de Andrade, além de ser considerado o maior poeta moderno brasileiro, foi também:
A) Conde.
D) Juiz de Tribunal de Alçada.
B) Funcionário Público.
E) Corregedor.
C) Ministro da Educação.
25) Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo formam a seguinte região do Brasil:
A) Norte.
B) Nordeste.
C) Sudeste.
D) Sudoeste.
E) Sul.
CONHECIMENTOS LOCAIS
26) “O município de Sertaneja situa-se na região ______________ do país.” Assinale a alternativa que completa
corretamente a afirmativa anterior:
A) centro-oeste
B) nordeste
C) sudeste
D) norte
E) sul
27) A bandeira do município de Sertaneja possui as seguintes cores:
A) Branco e azul.
D) Amarelo e vermelho.
B) Vermelho e branco.
E) Preto e azul.
C) Verde e amarelo .
28) Fornece total assistência de energia elétrica na zona urbana e rural do município de Sertaneja:
A) CELG.
D) Light.
B) COPEL.
E) Rio Minas Energia.
C) Elektro.
29) Assinale abaixo, um município limítrofe ao município de Sertaneja:
A) Rancho Alegre.
D) Balsa Nova.
B) Braganey.
E) Nova Fátima.
C) Irati.
30) Assinale abaixo, o padroeiro do município de Sertaneja:
A) São Pedro.
D) Santo Antônio.
B) Santo Antônio de Pádua.
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
C) Santo Expedito.
CONTEÚDO ESPECÍFICO
31) São deveres do Vigia Patrimonial, EXCETO:
A) Manter sigilo profissional.
B) Ser disciplinado.
C) Executar corretamente o serviço de segurança.

D) Ter boa conduta profissional.
E) Ingerir bebida alcoólica antes e durante o serviço.

32) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) O Vigia Patrimonial deve ter coragem, firmeza e energia diante do perigo.
( ) O Vigia Patrimonial deve ter bom senso, o julgamento acertado e prudente em situações de emergência.
( ) O Vigia Patrimonial deve ter iniciativa, uma ação pronta e adequada para a solução de situações imprevistas.
A sequência está correta em:
A) F, V, F
B) V, V, F
C) F, F, V
D) V, F, V
E) V, V, V
33) Analise as afirmativas:
I. O Vigia Patrimonial deve conter-se, dominar-se diante de situações críticas, objetivando uma solução.
II. O Vigia Patrimonial deve ser obediente aos superiores e às normas reguladoras.
III. O Vigia Patrimonial deve ter uma apresentação correta de se vestir, quando estiver usando uniforme,
principalmente no aspecto da higiene.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) II
B) I, II, III
C) I
D) II, III
E) I, II
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34) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Espionagem é a procura de informações sigilosas dentro de uma empresa.
( ) Infiltração é a entrada de pessoas ou grupo de pessoas em uma empresa com fins ilícitos.
( ) Sabotagem são danos físico ou ativo e psicológico ou passivo causados ao patrimônio público ou particular.
A sequência está correta em:
A) F, V, F
B) F, F, V
C) V, V, V
D) V, V, F
E) V, F, V
35) Sobre as atribuições do Vigia Patrimonial, analise:
I. Reconhecer e identificar atitudes suspeitas de pessoas no interior da empresa.
II. Conhecer o funcionamento do sistema de segurança da empresa, para colaborar com sua eficiência.
III. Saber como se comportar e agir diante de situações de incêndio, pânico ou catástrofe.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II
B) III
C) II, III
D) I, II, III
E) II
36) Acerca dos deveres do Vigia Patrimonial, marque o INCORRETO:
A) Esclarecer dúvidas sobre o serviço solicitado.
B) Não se afastar do seu posto de trabalho sem autorização ou substituição.
C) Fazer sentir que sua presença no local de trabalho seja útil.
D) Recorrer ao uso de arma de fogo em qualquer situação.
E) Tratar a todos com respeito e cortesia.
37) São atitudes do Vigia Patrimonial, EXCETO:
A) Honestidade. B) Discrição.
C) Observação.

D) Iniciativa.

38) Sobre o desempenho profissional do Vigia Patrimonial, analise:
I. Pontualidade ao substituir o colega de serviço.
II. Pleno conhecimento das normas reguladoras, em especial as de seu setor de trabalho.
III. Inspeção sistemática de tudo que está sob sua guarda.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) II
B) I, II, III
C) I
D) II, III

E) Desorganização.

E) I, II

39) De acordo com a lei orgânica do município de Sertaneja, analise:
I. A lei deverá fixar prazos para a prática de atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão,
indicando seus efeitos e formas de processamento.
II. As requisições judiciais deverão ser atendidas no mesmo prazo, se outro não for fixado pela autoridade judiciária.
III. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II
B) III
C) II, III
D) II
E) I, II, III
40) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos:
I. Deverá ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social.
II. Não poderá conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos.
III. Não caberá à Câmara Municipal determinar a suspensão imediata da propaganda e publicidade, na forma da lei.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II, III
B) III
C) I, III
D) II
E) I, II
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