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01.A alternativa em que todas as palavras
apresentam separação de sílabas
correta é:
(A) ex-ce-der / le-tr-as / tel-ha-do
(B) a-do-les-cen-te / au-ro-ra / ar-ra-nha
(C) coor-de-nar / ama-nhã / guer-ra
(D) a-ssa-nha-do / nas-cer / qui-lo
02.Assinale a alternativa em que a palavra
NÃO tem suas sílabas corretamente
separadas:
(A) ca-lham-be-que
(B) sa-xo-fo-ne
(C) o-bs-ce-no
(D) ex-ces-so
03.Indique a alternativa quem contém
apenas substantivos comuns:
(A) mesa / chão / criança
(B) casa / bola / Maria
(C) lápis / livro / Recife
(D) pobreza / caridade / honra
04.Em qual das alternativas todas as
palavras são substantivos próprios?
(A) Caio / papai / vovô
(B) Piauí / Avelino / rua
(C) Argentina / carro / Maria
(D) Antônio / Recife / Brasil
05.Dadas as palavras:
I. carro, trem, tijolo
II. mesa, cadeira, bola
III. carneiro, cão, aluno
Verificamos que há palavras no gênero
masculino nos itens:
(A) apenas no item I
(B) I e II
(C) II e III
(D) I e III
06.Assinale a alternativa em que não há
relação entre as duas palavras quanto à
classificação dos substantivos:
(A) João – substantivo comum
(B) revista – substantivo comum
(C) Rio de Janeiro – substantivo próprio
(D) disco – substantivo comum

07.Indique a alternativa que contém
palavras cuja acentuação gráfica está
correta:
(A) raínha, virus, torax
(B) fotógrafo, lágrimas, pálida
(C) ningúem, pagína, cardapio
(D) reprêsa, amêndoim, viuvo
08.Nas palavras abaixo, há uma com erro
de flexão. Assinale-a:
(A) papeizinhos
(B) balõezinhos
(C) irmãozinhos
(D) lençolzinhos
09.Complete a frase e a seguir marque a
alternativa que contém as palavras
corretas:
“ Viam-se ........... junto aos ............. de
boas vindas.”
(A) lacinhos / cartãozinhos
(B) laçinhos / cartõeszinhos
(C) lacinhos / cartõezinhos
(D) laçinhos / cartõezinhos
10.Em qual das alternativas o gênero
feminino corresponde a todos os
substantivos?
(A) alface / dinamite / aguardente
(B) guaraná / eclipse / alvará
(C) cônjuge / anátema / aneurisma
(D) magazine / gengibre / telefonema

Conhecimentos Específicos
11.Uma das características que NÃO se
adequam a um profissional da área de
segurança:
(A) Raciocínio rápido.
(B) Coragem.
(C) Autoconfiança.
(D) Irresponsabilidade.
12.Para que possa ser considerado vigia,
a pessoa precisa atender a vários
requisitos legais, entre eles:
(A) Ser menor de 18 anos.
(B) Ter
saúde física e mental
consideradas frágeis.
(C) Não ter antecedentes criminais
registrados.
(D) Possuir instrução correspondente
ao ensino superior completo.
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13.Em um ambiente de trabalho, é
importante que as pessoas cuidem de
sua integridade física, tal integridade
pode ser garantida com:
(A) Uso de máquinas e equipamentos
sem proteção.
(B) Uso de equipamentos de proteção
adequados para a atividade que será
exercida.
(C) Uso de luvas, somente.
(D) Uso de capacete, somente.
14.Independente do cargo que exerça, um
trabalhador
deve
ter
um
bom
relacionamento com todos com quem
convive.
Respeito,
cordialidade,
disponibilidade, são apenas algumas
características
que
um
bom
companheiro
de
trabalho
deve
apresentar. Tais características fazem
com que:
(A) A convivência entre os funcionários
se torne agradável.
(B) Os trabalhadores não criem laços de
afinidade.
(C) Cada funcionário exerça somente a
função do outro.
(D) Prevaleça a desarmonia no ambiente
de trabalho.
15.Caso passe a noite sozinho em seu
ambiente de trabalho o vigia deve:
I. Aproveitar para descansar um
pouco;
II. Examinar se todas as portas e
janelas
estão
devidamente
trancadas;
III. Percorrer por todo o ambiente para
detectar alguma anormalidade.
É correto o que se afirma em:
em I
em II
em I e II
em II e III

(A) Apenas
(B) Apenas
(C) Apenas
(D) Apenas

16.Segurança no trabalho pode ser
definida como o conjunto de medidas
adotadas com a intenção de minimizar
acidentes
de
trabalho,
doenças
ocupacionais e proteger a integridade e
capacidade de trabalho do empregado.
Com base nessas informações marque
a alternativa que contém uma das
causas de acidentes no trabalho:

(A) Manuseio de materiais cortantes

com uso de luvas.
(B) Uso de Equipamentos de Proteção

Individual.
(C) Atenção redobrada na hora de

operar máquinas.
de
trabalho
desorganizado, com vários objetos
soltos no meio dos corredores.

(D) Ambiente

17.Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s) servem para combater os
acidentes de trabalho. O vigia, durante
seu turno de serviço, em alguns casos
terá de usar alguns deles. A alternativa
que apresenta os EPI’s que mais
provavelmente serão usados pelo
profissional de vigilância é:
(A) Capacete e cinto de segurança.
(B) Capacete e óculos.
(C) Colete a prova de balas e portalanterna.
(D) Luvas e abafadores de ruídos.
18.NÃO compete ao bom funcionário:
(A) Executar
a
segurança
do
estabelecimento em que presta
serviços.
(B) Comunicar,
com antecedência
necessária,
a
eventual
impossibilidade de comparecer ao
local de trabalho.
(C) Procurar manter o bom humor,
mantendo a cordialidade e respeito
independente do que venha a
ouvir.
(D) Mostrar desrespeito pelo local de
trabalho, apresentando-se vestido
incorretamente ou sob influência de
bebidas alcoólicas.
19.Para as empresas, trabalho em equipe
é fundamental pois possibilita:
(A) O
desentendimento entre os
funcionários da empresa.
(B) A troca de conhecimentos e novas
técnicas entre funcionários.
(C) Atraso no cumprimento de metas
da empresa.
(D) O isolamento do funcionário.
20.Em um grupo de funcionários há
pessoas que se relacionam com maior
afinidade, outras nem tanto e acabam
tendo pequenos desentendimentos.
Um profissional ético deve:
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(A) Procurar resolver as desavenças da

(C) Objetos e ferramentas guardados

forma mais madura para não refletir
no seu trabalho.
(B) Fazer comentários maldosos sobre a
pessoa com quem se desentendeu.
(C) Levar o caso aos seus superiores.
(D) Fazer de tudo para que seu desafeto
seja demitido.

em lugares adequados, evitando
acidentes de trabalho.
(D) Pilhas de papéis antigos em cima
das mesas.

21.Estevão é vigia da prefeitura do
município onde mora. Sempre que
algum colega de trabalho lhe pede
ajuda, Estevão só o faz se receber algo
em troca, como lanches, gorjetas,
presentes, etc. A atitude de Estevão é:
(A) Ética, pois ninguém faz favores de
graça.
(B) Ética, pois é uma fonte de renda a
mais.
(C) Anti-ética, pois ser prestativo com os
companheiros
de
trabalho
é
característica
de
um
bom
profissional.
(D) Anti-ética, pois Estevão deve sempre
cobrar pelos favores feitos aos
companheiros de trabalho.
22.A função de controlar a entrada de
pessoas numa repartição pública foi
dada ao vigia do local. Seu superior
pediu que somente deixasse entrar
pessoas que teriam algo para resolver
no local. Desse modo ele deverá:
(A) Dirigir-se ao visitante para que este
possa identificar-se, dizer o que
precisa fazer no local e somente
depois autorizá-lo a entrar.
(B) Observar com muita atenção as
pessoas que entram sem lhes fazer
qualquer pergunta.
(C) Observar a aparência das pessoas
que entram no local, abordando
somente as pessoas com atitudes
suspeitas.
(D) Deixar o portão aberto para que
todos os visitantes possam entrar.
23.Em
um
ambiente
de
trabalho
organizado podemos encontrar:
(A) Ferramentas espalhadas pelo chão
para facilitar que estas sejam
encontradas pelos funcionários.
(B) Caixas empilhadas nos corredores
obstruindo
a
passagem
dos
funcionários.

24.Para prevenir acidentes o funcionário
deve sempre:
(A) Usar Equipamentos Individuais de
Segurança de maneira correta,
sem improvisos.
(B) Usar ferramentas antigas em todas
atividades exercidas.
(C) Usar somente luvas em qualquer
atividade exercida.
(D) Improvisar instalações elétricas.
25.Vendo uma pessoa correr com as
roupas em chamas você NÃO deve:
(A) Pedir que a vítima se jogue no
chão e role lentamente.
(B) Jogar água ou areia na vítima com
a intenção de apagar o fogo.
(C) Se puder, envolver o acidentado
com um cobertor, lona ou panos
grossos.
(D) Pedir que a vítima continue
correndo para que o fogo se
espalhe e apague rapidamente.
26.Prevenir incêndios é tão importante
quanto saber apagá-los ou até mesmo
agir
corretamente quando estes
ocorrem. Para que nenhum acidente
ocorra na repartição pública em que
trabalha, a melhor atitude a tomar é:
(A) Deixar todos os equipamentos
elétricos ligados durante a noite,
mesmo que não estejam sendo
utilizados;
(B) Examinar com freqüência se há
vazamentos de gás ou instalações
elétricas clandestinas.
(C) Jogar
produtos químicos ou
inflamáveis existentes no local em
uma área aberta, como um terreno
baldio, por exemplo;
(D) Manter vários aparelhos elétricos
ligados em uma só tomada;
27.Nas repartições públicas o fluxo de
pessoas com e sem veículos é sempre
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muito grande. Em casos de visitantes
com veículos, a melhor forma de agir
como vigia do local é:
(A) Deixar sempre o portão aberto, para
evitar aborrecimento do público que
por ali transita;
(B) Deixar que o visitante entrar e
escolher o melhor local para
estacionar, anotando somente a
placa do carro;
(C) Manter os portões fechados e
aguardar que o visitante se dirija ao
portão principal, se anuncie e
identifique-se;
(D) Abrir o portão sempre que chegar
algum visitante e sem importuná-lo
com perguntas indicar-lhe onde pode
estacionar;
28.Manter hábitos de higiene no trabalho
preserva os trabalhadores de riscos à
saúde além de possibilitar uma
convivência harmônica entre todos.
Assinale a alternativa que NÃO se
adéqua às regras de higiene no
trabalho:
(A) Lavar as mãos sempre que mudar de
atividade;
(B) Apresentar-se no ambiente de
trabalho com uniforme sujo e
amassado;
(C) Apresentar-se no ambiente de
trabalho com a barba sempre feita;
(D) Apresentar-se no ambiente de
trabalho com as unhas cortadas e
limpas;
29.Paulo é o novo vigia de uma repartição
pública de sua cidade, certo dia uma
pessoa que se identificou como
funcionário da prefeitura, pediu-lhe
permissão para entrar e pegar uns
armários antigos no depósito. O melhor
que Paulo tem a fazer é:
(A) Procurar o Diretor ou responsável
pelo seu setor para que lhe dê um
visto de autorização para a saída do
material;
(B) Deixar que suposto funcionário entre
e ajudá-lo a carregar os armários;
(C) Não atender o suposto funcionário,
pois pode ser alguém com más
intenções;

(D) Liberar

o material e avisar
posteriormente ao Diretor ou
responsável pelo setor;

30.Ao vigiar um prédio público o vigia
deve:
(A) Zelar somente pela integridade dos
objetos no interior do prédio.
(B) Zelar pela integridade do interior e
exterior do prédio.
(C) Manter-se somente na frente do
prédio para que nenhum vândalo
se aproxime.
(D) Manter-se somente nos fundos do
prédio para que nenhum ladrão
possa pular o muro.
31.O vigia é a primeira pessoa com quem
o visitante tem contato ao chegar em
um estabelecimento. Saber lidar com o
público externo é tão importante
quanto lidar com os companheiros de
trabalho. Ao ser abordado por um
visitante o vigia deve:
(A) Pedir que o visitante dirija-se à
recepção do local, pois não é pago
para dar informações;
(B) Dar
todas
as
informações
buscadas pelo visitante mesmo que
ele não se identifique;
(C) Permitir que o visitante identifiquese e ouvi-lo com atenção;
(D) Não dar atenção ao visitante;
32.Para facilitar o convívio com colegas
de trabalho e com o público que
freqüenta o seu local de trabalho, o
profissional deve:
(A) Ser atencioso e mal-humorado.
(B) Ser indiferente e arrogante.
(C) Mostrar-se superior a todos.
(D) Ser prestativo e educado.
33.Sempre que haver alguma ocorrência
durante o seu turno, o vigilante deve:
(A) Avisar, verbalmente e por escrito,
ao companheiro que irá trabalhar
no próximo turno e ao responsável
pelo setor, as ocorrências do dia.
(B) Avisar verbalmente ao prefeito da
cidade as ocorrências do turno.
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(C) Ligar imediatamente para sua família

e informar as ocorrências do turno.
(D) Ligar imediatamente para a imprensa
e informar as ocorrências do turno.
34.Caso seja autorizado a usar arma de
fogo durante o trabalho o vigia deverá:
(A) Entregá-la a um superior ou guardála assim que acabar seu turno.
(B) Usá-la também fora do seu turno
para que possa se sentir mais
protegido.
(C) Usá-la em locais públicos para
intimidar as pessoas do local.
(D) Usá-la durante seu turno para fazer
brincadeiras com os colegas de
trabalho.
35.O vigia deve sempre:
(A) Andar de capacete durante seu
turno, a fim de evitar acidentes.
(B) Fazer brincadeiras com as pessoas
que transitam pelo local em que
trabalha.
(C) Ler um bom livro pra passar o tempo
durante seu turno.
(D) Estar atento a qualquer ação
suspeita de estranhos presentes no
local.
36.Após usar ferramentas de trabalho,
devemos guardá-las em seus locais de
origem, evitando deixá-las nos bolsos
ou espalhados pelo chão e no local de
trabalho. Atos como esses caracterizam:
(A) Um funcionário pontual.
(B) Um funcionário inteligente.
(C) Um funcionário organizado.
(D) Um funcionário arrogante.
37.Caso algum colega de trabalho sofra
uma fratura exposta, a melhor forma de
agir é:
(A) Tentar colocar o osso em sua
posição natural.
(B) Pôr talas sustentando o membro
atingido e levar o paciente ao
hospital.
(C) Levar a vítima imediatamente ao
hospital para que o médico imobilize
o local do ferimento.

(D) Manter a vítima sempre de pé em

posição desconfortável.
38.Caso seja necessário abordar alguém,
o vigia deve dirigir-se à pessoa com
bons tratos, para que com educação
possa obter informações sobre o
visitante. Agindo assim, o vigia estará
agindo com:
(A) Cautela.
(B) Arrogância.
(C) Medo.
(D) Insegurança.
39.O vigia não só cuida do patrimônio
material do local onde trabalha como
também convive com as pessoas ali
trabalham ou por ali passam. Portanto
saber lidar com pessoas é ________.
A palavra que melhor completaria a
frase é:
(A) Fundamental.
(B) Insuportável.
(C) Tolerante.
(D) Chato.
40.Caso algum marginal invada o seu
local de trabalho e lhe de faça refém,
você enquanto vigia deverá tomar uma
decisão acertada, para evitar danos à
sua integridade física. Uma dessas
atitudes seria:
(A) Encará-lo para mostrar que não
tem medo do que venha a
acontecer.
(B) Esboçar gestos de reação ou
defesa.
(C) Manter-se calmo e cooperar.
(D) Gritar
desesperadamente
por
socorro.

