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QUESTÃO 3_________________________________ ___
A primeira oração do texto expressa uma ideia de:
a) Causa
b) Conseqüência
c) Tempo
d) Condição
e) Modo

PORTUGUÊS
TEXTO I
OPERAÇÃO NANA-NENÊ
Se o seu filho passa muito bem o dia inteiro acordado,
relaxe. Não se desgaste como se precisasse seguir uma
cartilha. Já se ele é do tipo que briga com o sono — ainda
mais à luz do dia — e dá todos os sinais de sair fatigado
dessa guerra, crie rituais.
Apele para um banho, cantigas, histórias ou mesmo uma
boa conversa acompanhada de um cafuné. "É bom que a
criança tire a soneca sempre no mesmo lugar e no mesmo
horário", ensina a enfermeira obstetra Márcia Regina da
Silva, da Maternidade São Luiz, em São Paulo. "Mas
procure manter o ambiente mais claro para que ela
perceba a diferença entre dia e noite e para evitar que
esse descanso ultrapasse duas horas de duração." Márcia
também sugere que esse repouso aconteça antes das 15
horas, para não atrapalhar o mais fundamental dos sonos
— o noturno.
( Revista Saúde, edição Outubro / 2011)

QUESTÃO 4___________________________________ __
“Sugere” ( linha 14) pode ser substituído por:
a) Afirma
b) Recomenda
c) Proíbe
d) Nega
e) Ajuda
QUESTÃO 5____________________________________ _
Assinale a alternativa cuja concordância verbal esteja
correta:
a) Um de vocês sairão vencedor.
b) Muitos de nós passaremos no teste.
c) O povo aplaudiam de pé o espetáculo.
d) Eu e ele entregareis o trabalho no prazo marcado pelo
chefe.
e) Ele e tu quiseste sair mais cedo.

QUESTÃO 1_____________________________________
Após ler o texto assinale a alternativa correta:
a) O texto orienta o leitor a criar rituais para o filho insone
durante o dia dormir.
b) O texto orienta o leitor ao descaso com o fato de um
filho brigar com o sono.
c) O texto orienta o leitor a deixar o filho dormir o tempo
que quiser.
d) O texto orienta o leitor a dormir bem.
e) O texto orienta o leitor a deixar que o filho repouse
durante 15 horas.

QUESTÃO 6____________________________________ _
Assinale a alternativa que completa os espaços em
branco:
Ontem ele_________na discussão que os rapazes
___________acalorada depois da reunião.
a) Interviu – manteram
b) Interveio – manteram
c) Interviu – mantiveram
d) Interveio – mantiveram
e) Interveio – manterão

QUESTÃO 2_____________________________________
Assim como “relaxe” ( linha 02) estão corretamente
grafadas as palavras da alternativa:
a) Cochear, pechinchar, coxilo
b) Tacho, pechinchar, cochicho
c) Achatado, pexinxar, tacho
d) Coxixo, muxoxo, coxear
e) Cochilo, cochicho, muxoxo

QUESTÃO 7____________________________________ _
Ela disse ____________________ após ter recebido as
carteiras__________ao documento que recebera das
mãos do carteiro.
a) Obrigado – anexo
b) Obrigada – anexas
c) Obrigado – anexos
d) Obrigada – anexa
e) Obrigada – anexos
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QUESTÃO 8_____________________________________
Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente
acentuadas:
a) Paraíba, conseguí-lo, traí-lo
b) Cajú, baú, baurú
c) Países, traí-lo, possuí-lo
d) Juíz, País, raízes
e) Raízes, ruim, País
QUESTÃO 9_____________________________________
Assinale a alternativa em que se destacou adjetivo:
a) Fizeste um belo trabalho.
b) Eu o vi sentado na porta de casa.
c) O bicho aproximou-se devagar.
d) Estás com dores fortes assim?
e) Nunca o vira tão apavorado como naquele instante!
QUESTÃO 10____________________________________
Assinale a alternativa que completa os espaços em
branco:
O caixa do Banco pediu para_______ficar na fila e logo
em seguida ele_____atenderia sem que precisasse
deixar alguém fazer isso por _____.
a) eu – me – me
b) eu – mim – mim
c) mim – me – mim
d) mim – me – me
e) eu – me – mim

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11____________________________________
Um piloto de fórmula 1 faz teste com um carro em uma
pista cuja extensão total é de 9,75 km. Mantendo uma
velocidade constante, ele já percorreu 2.850 m. Quantos
metros ainda faltam para ele completar a 3ª volta nessa
pista?
a) 26.400m
b) 29.250m
c) 9.750m
d) 26.890m
e) 15.830m
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QUESTÃO 12____________________________________
Cada quarto da ala de oncologia de um hospital tem
4,3m por 3,8m, já incluindo a espessura das paredes.
Sendo 20 o número de quartos dessa ala, qual a área
ocupada por essa ala, no hospital?
a) 8,1 m²
b) 16,2 m²
c) 326,8 m²
d) 12,5 m²
e) 286 m²
QUESTÃO 13____________________________________
Um certo medicamento deve ser ingerido na quantidade
de 4 mg por quilograma de massa corporal. Cada gota
desse medicamento 8 mg do remédio. Quantas gotas
desse remédio devem ser prescritas a um paciente com
120 kg de massa corporal?
a) 24 gotas
b) 48 gotas
c) 20 gotas
d) 40 gotas
e) 60 gotas
QUESTÃO 14____________________________________
Renata foi à feira e gastou em verduras 2/7 da quantia
que levou. A seguir, gastou 3/5 da quantia em frutas.
Sabendo-se que Renata levou R$ 1.225,00, quanto
trouxe de troco da feira?
a) R$ 140,00
b) R$ 100,00
c) R$ 50,00
d) R$ 60,00
e) R$ 525,00
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QUESTÃO 15____________________________________
Através de uma pesquisa de mercado constatou-se que
2000 pessoas consomem os produtos da marca X ou Y e
250 pessoas consomem produtos oriundos de outras
marcas. O produto da marca X é usado por 1 200
pessoas, da marca Y por 1 300 pessoas e 500 pessoas
usam os produtos oriundos das marcas X e Y ao mesmo
tempo. Pode-se afirmar que o total de pessoas
consultadas nessa pesquisa vale:
a) 2 250
b) 5 250
c) 2 250
d) 2 000
e) 3 050

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 16____________________________________
Com o objetivo de instituir uma Polícia Comunitária em
favelas como forma de combater quadrilhas que as
controlavam, a Secretaria Estadual de Segurança Pública
do Rio de Janeiro instituiu a UPP. Marque a alternativa
que indica o significado da palavra UPP.
a) Unidade de Polícia de Prevenção
b) Unidade de Polícia Paralela
c) Unidade de Polícia Preparada
d) Unidade de Polícia Preventiva
e) Unidade de Polícia Pacificadora
QUESTÃO 17____________________________________
Em 26 de outubro de 2011, o Ministro do Esporte, em
reunião com a presidente Dilma Rousseff e o presidente
do seu partido, Renato Rabelo, pediu demissão após
denúncias de envolvimento em desvios de verbas em
sua pasta. Marque a alternativa que indica o nome deste
ministro.
a) Pedro Novais
b) Orlando Silva
c) Nelson Jobim
d) Antônio Palocci
e) Wagner Rossi
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QUESTÃO 18____________________________________
De acordo com dados do último Censo Demográfico do
IBGE (2010), a população do município do Cedro está:
a) Entre 10 mil e 20 mil habitantes
b) Abaixo de 10 mil habitantes
c) Entre 21 mil e 25 mil habitantes
d) Entre 26 mil e 30 mil habitantes
e) Acima de 30 mil habitantes
QUESTÃO 19____________________________________
Nos últimos 40 anos a quantidade de água de qualidade
disponível para cada habitante do mundo caiu mais de
35% e hoje, cerca de 1,4 bilhão de pessoas não têm
acesso a água limpa. O problema é tão sério que,
segundo previsões da ONU, até o ano de 2020 a Terra
poderá enfrentar séria carência de água doce caso não
sejam tomadas providências urgentes para proteger os
mananciais existentes.

De acordo com o gráfico acima, a maioria dos recursos
hídricos do Brasil estão concentrados na Região:
a) Norte
b) Nordeste
c) Sudeste
d) Sul
e) Centro Oeste
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QUESTÃO 20____________________________________
Lixo é todo e qualquer material proveniente das
atividades humanas, que não serve mais e, por isso, é
jogado fora. O lixo é produzido tanto em aglomerações
urbanas quanto em zonas rurais. Nos últimos cinco anos
a coleta seletiva e a reciclagem de lixo cresceram 70% no
Brasil, que é o maior reciclador de latas de alumínio do
mundo. Os três Rs (erres), que podem fazer uma enorme
diferença para o bolso e para o meio ambiente,
significam:
a) Reduzir, replantar e reparar
b) Reciclar, recompor e reaprender
c) Reduzir, reutilizar e reciclar
d) Recusar, reduzir e racionar
e) Reparar, recusar e reciclar

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21__________________________________ __
A falta de segurança é um problema que se apresenta na
atualidade. O vigia e o porteiro são os principais
gerenciadores do fluxo de pessoas, veículos,
correspondências e entregas que chegam à Instituição/
Repartição. Assinale a alternativa que não apresenta
conduta correta do vigia.
a) Atender prontamente a todos.
b) Esperar que o visitante diga com quem deseja falar e
encaminhá-lo.
c) Cumprimentar as pessoas com educação.
d) Não respeitar as
prioridades,
como idosos e
deficientes.
e) Atender cordialmente o interfone ou telefone.
QUESTÃO 22____________________________________
Um bom relacionamento no local de trabalho possibilita
melhor desenvolver as atividades. Algumas regras de
comportamento devem ser seguidas, exceto:
a) Demonstre bom humor e disposição para o trabalho.
b) Nunca discuta ou grite. Procure sempre conversar.
c) Evite críticas a colegas, principalmente em público.
d) Não seja humilde nas discussões.
e) Seja justo e honesto com os companheiros.
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QUESTÃO 23____________________________________
Máquinas e equipamentos economizam tempo e
energia,
sendo
perigosas
quando
usadas
incorretamente. Ao trabalhar com máquinas não se
deve:
a) Seguir o manual de instrução.
b) Prestar muita atenção ao que está fazendo.
c) Fazer consertos “quebra-galhos” escondendo o defeito
dos superiores.
d) Avisar ao responsável caso a máquina apresente
problema.
e) Ser treinado e autorizado para usar cada máquina.
QUESTÃO 24___________________________________ _
Equipamentos de Proteção Individual é todo
equipamento de uso individual destinado a proteger a
integridade física do trabalhador. Assinale a alternativa
que apresenta comportamento errado do servidor em
relação ao EPI.
a) Abster-se de comunicar qualquer alteração que o torne
impróprio para o uso.
b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação do
equipamento.
c) A não utilização pode resultar em lesões de grande
comprometimento.
d) Deve ser usado apenas para a finalidade a que se
destina.
e) O seu uso é dever do servidor.
QUESTÃO 25___________________________________ _
Ao iniciar o expediente o vigia percebe a falta de uma
máquina, isto é, de um patrimônio público. A atitude
correta é:
a) Não quer problemas, fica calado e finge que não viu.
b) Comenta e culpa o colega do turno anterior pelo
desaparecimento.
c) Espera o final do expediente em silêncio e vai à casa do
prefeito para avisá-lo.
d) Convoca uma reunião às pressas, não importa o
horário.
e) Procura se foi anotado alguma ocorrência no livro, se
não, faz a ocorrência e avisa somente aos responsáveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

4

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
VIGIA
FUNDAMENTAL COMPLETO

QUESTÃO 26____________________________________
Durante o seu expediente o vigia deve permanecer:
a) Se for a noite, deve procurar um local confortável para
relaxar.
b) De pé, atento a todos os momentos na repartição.
c) Sentado do lado de fora conversando com quem passa.
d) Procurando conhecimentos, lendo um bom livro.
e) Encostado nas mesas.
QUESTÃO 27____________________________________
Prevenir incêndios é também segurança no trabalho.
Manter a calma e agir corretamente pode salvar vidas.
Em caso de incêndios é conduta incorreta:
a) Ligar o alarme e chamar os bombeiros.
b) Acalmar as pessoas que estiverem no prédio retirandoas em segurança.
c) Desligar a chave geral em caso de curto-circuito.
d) Utilizar sempre o elevador para fugir do fogo.
e) Usar o equipamento de combate ao fogo disponível no
prédio.
QUESTÃO 28____________________________________
Em casos de acidentes, a vítima que deverá receber
primeiros socorros de imediato é a que estiver:
a) Sangrando
b) Muito nervosa, fazendo ameaças
c) Com muita dor e gritando
d) Respirando com muita dificuldade
e) Com fratura exposta
QUESTÃO 29____________________________________
O bom relacionamento do servidor público com os
colegas no ambiente de trabalho contribui para o
sucesso da repartição e dos servidores. É
comportamento incorreto do vigia:
a) Identificar as pessoas que chegam, orientá-las e
encaminhá-las para os locais desejados.
b) Escoltar pessoas e mercadorias.
c) Cumprir horários e decisões da repartição.
d) Obedecer as escalas de horários de trabalho.
e) Comunicar aos superiores todos os acontecimentos
ocorridos na empresa com seus colegas de trabalho.
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QUESTÃO 30____________________________________
Muitas vidas poderiam ser salvas se todos tivessem
noção de primeiros socorros. Assinale a alternativa que
apresenta conduta incorreta de primeiros socorros.
a) Agir por impulso tomando decisões médicas.
b) Manter a calma e evitar pânico.
c) Informar o mais rápido aos socorristas o local do
acidente e o tipo.
d) Transmitir confiança, tranquilidade e segurança para
alívio dos acidentados.
e) Observar se as vítimas estão respirando bem e tentar
ajudá-las.
QUESTÃO 31
Em relação à higiene e saúde é incorreto afirmar:
a) Os cuidados de higiene evitam que micróbios penetrem
em nosso corpo causando doenças.
b) Você tem saúde quando o corpo e a mente estão em
equilíbrio.
c) A higiene pessoal protege você e os que te rodeiam de
contaminação.
d) A nossa alimentação não interfere na nossa saúde.
e) Uma pessoa educada pratica hábitos de higiene
preservando à saúde da sociedade.
QUESTÃO 32
São tarefas da Segurança Patrimonial, exceto:
a) Responsabilizar-se pela guarda de máquinas e
equipamentos da Instituição.
b) Controle de acesso ( veículos e pedestres).
c) Prevenção de furtos e roubos.
d) Cuidar da segurança dos carros da família do prefeito.
e) Exercer a vigilância do estacionamento.
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QUESTÃO 33
No uso de suas atribuições o vigia necessita lidar com
máquinas ou equipamentos elétricos. Assinale a
alternativa que não apresenta conduta correta do vigia
na prevenção de acidentes.
a) Não usar fios elétricos desencapados.
b) Fazer uso dos EPIs.
c) Fazer ligações de emergência e reparos “quebragalhos”.
d) Ficar atento a piso molhado, calçados inadequados,
roupas indevidas quando tocar em chaves ou
equipamentos elétricos.
e) Seguir sempre as instruções dos manuais de cada
máquina.
QUESTÃO 34
Higiene pessoal é um conjunto de práticas que nos
mantém com bom aspecto e boa saúde. Assinale a
alternativa que não apresenta prática de higiene
pessoal.
a) Lavar as mãos ao entrar ou sair do banheiro.
b) Usar sempre roupas limpas e adequadas.
c) Lavar os dentes somente com água corrente após as
refeições.
d) Tomar banho diariamente.
e) Andar sempre calçado.
QUESTÃO 35
Em relação à segurança individual algumas regras devem
ser seguidas, exceto:
a) Não espere ponderação e bom senso de um assaltante.
b) Ande sempre armado para evitar assaltos.
c) Preste atenção em pessoas paradas próximos dos
lugares que frequenta.
d) Em caso de assalto, em hipótese alguma tente reagir
ou fugir.
e) Obedeça, entregue o que o assaltante o que ele pedir.
QUESTÃO 36
A higiene é importante em nossa vida, sobretudo no
âmbito pessoal. Assinale a alternativa correta.
a) O banho diário não é recomendado pelos médicos, pois
a água retira a oleosidade da pele.
b) A falta de higiene bucal tem como única consequência
o surgimento de cáries.
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c) A falta de higiene individual atinge apenas a própria
pessoa.
d) A coleta do lixo, o tratamento dos esgotos e da água
são de grande importância para os hábitos de higiene de
uma sociedade.
e) Os hábitos de higiene individuais ou coletivos não
interferem na prevenção de doenças.
QUESTÃO 37
A Segurança Patrimonial é da competência do vigia.
Assinale a alternativa que apresenta conduta incorreta
do vigia.
a) Gerencie a entrada e saída da repartição garantindo a
sua segurança e a dos outros.
b) Em caso de movimentação suspeita ao redor chame a
Polícia ou a Equipe de Segurança.
c) Ao fechar a Repartição certifique-se que seu sistema de
alarme está ligado e portas bem fechadas.
d) Alguns visitantes como funcionários de serviços locais
como luz, água, vigilância sanitária não precisam se
identificar.
e) Cheque quem está autorizado a entrar em
determinado setor.
QUESTÃO 38
É da competência do vigia:
a) Cuidar da organização do ambiente de trabalho e de
tudo que está sob sua responsabilidade.
b) Tratar de assunto familiar no trabalho.
c) Zelar pela segurança da Câmara e da residência dos
vereadores.
d) Vigiar o estacionamento permitindo somente a entrada
dos amigos do prefeito.
e) Andar armado, pois é direito do vigia.
QUESTÃO 39
O comportamento de cada indivíduo contribui para uma
sociedade mais harmonizada. O servidor público deve
ser exemplo para a população. Assinale a alternativa que
não apresenta conduta correta de um funcionário
público.
a) Ter atenção e concentração no trabalho
b) Demonstrar um espírito de iniciativa e interesse
c) Ser assíduo e pontual
d) Elogiar somente os superiores
e) Dialogar ao invés de discutir
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QUESTÃO 40
Em qualquer instituição/repartição o seu funcionamento
depende de algumas regras estabelecidas por lei que
devem ser obedecidas. Equipamentos para combater
incêndios são obrigatórios. O equipamento que não é
instrumento de combate a incêndios é:
a) Mangueira
b) Registros
c) Extintor de incêndio
d) Escada
e) Garrafas com água

________________________________
Assinatura do Candidato
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