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Cargo: Vigia

Português
Passar horas curvado na frente do computador faz parte da rotina de muitas
pessoas. A má postura é ruim não só para a saúde física, mas também para o
bem estar emocional e social. Os efeitos da má postura são sentidos em todo o
corpo, causando dores nas costas e no pescoço, fadiga muscular, limitações
na respiração, artrite nas juntas, problemas digestivos e mudanças de humor –
sem contar que cria uma má impressão na hora de procurar emprego, no início
de um relacionamento ou de uma nova amizade. Ela também pode tornar a
pessoa mais vulnerável ____ violência urbana: muitos anos atrás,
pesquisadores mostraram que as mulheres que andavam curvadas, olhando
para o chão como se carregassem o peso do mundo nas costas, tinham muito
mais risco de serem assaltadas do que as que andavam rápido, com a cabeça
ereta. Vivemos em um campo gravitacional e, quando nosso corpo está
desalinhado verticalmente, certos músculos têm de trabalhar mais que outros
para nos manter na posição correta. A consequência é uma fadiga e um
desconforto que perduram mesmo depois de finalizado o esforço que os
causou. Em um estudo realizado com 110 alunos da Universidade Estadual de
San Francisco, nos Estados Unidos, os pesquisadores pediram que 55
estudantes andassem curvados, enquanto outros 55 deveriam andar com as
costas eretas. Resultado: esses últimos se sentiram muito mais bem-dispostos
e cheios de energia ao longo do dia. Qualquer posição assumida
repetitivamente ou por períodos prolongados “treina” os músculos e tendões
para se esticarem ou encurtarem e causa um nível de estresse nos ossos e
juntas ____ ponto de alterar sua forma mais ou menos permanentemente. Da
mesma forma que o salto alto encurta e contrai o tendão de Aquiles e os
músculos da panturrilha, manter as costas curvadas, hora após hora, pode
resultar em uma deformação perene. O mesmo vale para a má postura na
caminhada, que deixa a pessoa com os ombros e a parte superior das costas
permanentemente arredondados.
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo
01- Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto
CORRETAMENTE:
a) a – a
b) a - à
c) à - à
d) à – a

02 - Em relação ao texto, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) A má postura interfere negativamente na saúde física e no bem-estar
emocional e social.
b) A má postura tem consequências sobre o organismo: causa dor nas costas e
no pescoço, fadiga muscular, limitações na respiração, artrite nas juntas,
problemas digestivos e mudança de humor.
c) Conforme o estudo realizado, andar curvado proporciona melhor disposição
e mais energia ao longo do dia.
d) Posições repetidas causam alterações que podem ser permanentes.
03- Sobre o emprego dos termos sublinhados nos contextos dados, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
( ) O juiz absorveu o réu.
( ) O rapaz ascendeu profissionalmente com muita rapidez.
( ) Sustamos o empréstimo bancário por ora.
a) C - E - C.
b) E - C - C.
c) E - E - E.
d) E - C - E.
04- Assinalar a alternativa em que a concordância está CORRETA:
a) Rezem baixos, por favor.
b) Vocês falaram bonito.
c) É precisa muita paciência para aguentar tudo isso.
d) Feito a denúncia, recolheram-se a seus recintos.
05- Assinalar a alternativa cuja palavra sublinhada
morfologicamente como um advérbio:
a) Para o início das aulas faltam muitos professores.
b) As aulas iniciam na segunda quinzena de fevereiro.
c) Se fizermos a festa, precisamos nos organizar.
d) Não se podem desperdiçar oportunidades.

classifica-se

06- Avalie as orações a seguir quanto à concordância nominal.
I – A paciente parece meia confusa após a cirurgia.
II – É proibido entrada de alimentos no centro cirúrgico.
III – Há motivos bastantes para efetuar uma nova cirurgia no paciente.
IV - Ela mesmo compareceu à Policlínica para marcação de exames.
Considerando a norma culta, as orações que apresentam a concordância
nominal correta são:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV

07- Suspenderam os empréstimos no banco (1ª parte).
Promulgaram a lei que proíbe a amamentação em público? (2ª parte).
As sentenças estão:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente corretas.
d) Totalmente incorretas.
08- Assinalar a alternativa cuja palavra sublinhada
morfologicamente como um advérbio:
a) Para o início das aulas faltam muitos professores.
b) As aulas iniciam na segunda quinzena de fevereiro.
c) Se fizermos a festa, precisamos nos organizar.
d) Não se podem desperdiçar oportunidades

classifica-se

09-Sobre os processos de coordenação e subordinação, analisar os itens
abaixo:
I - A conjunção “mas” é empregada em orações coordenadas adversativas
para indicar idéia de oposição em relação ao argumento anterior.
II - A conjunção “se” é empregada em orações subordinadas condicionais para
introduzir uma oração que indica ideia de condição no período.
a) Somente o item I está correto.
b) Os itens I e II estão corretos.
c) Os itens I e II estão incorretos.
d) Somente o item II está correto.
10: Considerando que o Novo Acordo Ortográfico alterou o emprego do hífen
em palavras compostas, a sequência de palavras hifenizadas grafadas
corretamente é
a) Intraracial / antissocial / alémtúmulo / vice-almirante.
b) Auto-escola / minissaia / mandachuva / portarretrato.
c) Hiperrenquitado / semiaberto / microondas / auto-peça.
d) Anti-imperialista / pré-história / semianalfabeto / autoaprendizagem.
Matemática:
11- No início do mês, o preço do quilo da tilápia, em um mercado municipal, era
de R$25,00. No final do mês, o mesmo peixe era vendido a R$28,00 o quilo.
Qual a variação percentual do preço do quilo da tilápia?
a) 12%.
b) 15%
c) 18%.
d) 21%.

12- Um artigo afirma que 5,68 bilhões de pessoas vivem hoje no planeta e que
80 milhões nascem a cada ano. Pode-se expressar os mesmos números,
respectivamente da seguinte forma:
a) 568 . 109; 8. 106
b) 568 . 107; 8 . 107
c) 568 . 108; 80 . 106
d) 56,8 . 109; 80 . 109
13- Camila encheu de suco seis vezes um copo grande e três vezes um copo
pequeno e colocou numa jarra onde obteve 2 litros. Nomeando a capacidade
do copo grande como “x” e do copo pequeno como “y”, assinale a afirmativa
que representa adequadamente essa situação:
a) x/6+y/3= 2
b) 6(x+3y) = 2
c) 3(6x+2y) = 2
d) 6x+3y= 2
14- No campeonato de vôlei da escola, o time de Pedro foi campeão invicto dos
12 jogos disputados e fez 28 pontos. Sabendo que a vitória corresponde a 3
pontos, o empate corresponde a 1 ponto e a derrota a nenhum ponto, calcule
quantas vitórias e quantos empates esse time obteve, respectivamente:
a) 6 vitórias; 6 empates.
b) 7 vitórias; 5 empates.
c) 8 vitórias; 4 empates.
d) 9 vitórias; 3 empates.
15- Para fazer backup de suas informações para um HD externo, Júlio demora
22 minutos para transferir 10GB de arquivos numa velocidade de 60Mbps.
Quanto tempo irá demorar o mesmo procedimento se Júlio quiser fazer backup
de 15 GB de arquivos e a taxa de transferência for de 50Mbps?
a) 36min45s.
b) 39min36s.
c) 43min25s.
d) 45min40s.
16- Uma empresa quer contratar funcionários a um valor fixo diário a ser
dividido igualmente entre os contratados. Sabendo que no caso da empresa
contratar 4 funcionários cada um receberá R$ 350,00 por dia, calcule quantas
pessoas precisam ser contratadas para que cada um receba R$175,00 por dia.
a) 6 pessoas.
b) 7 pessoas.
c) 8 pessoas.
d) 9 pessoas.
17-Calcule a medida da aresta de um cubo para que ele tenha o volume igual
ao de um bloco retangular com arestas de 16cm, 8 cm e 4cm.
a) 8 cm.
b) 9 cm.
c) 11 cm.
d) 12 cm.

18- Sobre os números naturais é INCORRETO afirmar que:
a) Todo número natural tem um sucessor.
b) Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor.
c) A soma de dois números naturais sempre é um número natural.
d) O produto de dois números naturais nem sempre é um número natural.
19- Uma colônia de vírus se reproduz tão rapidamente que dobram de volume
nos recipientes a cada minuto. Sabendo que em 6 minutos um recipiente fica
totalmente cheio de vírus, em quantos minutos eles ocupam metade do
recipiente?
a) 3 minutos.
b) 4 minutos.
c) 5 minutos.
d) 6 minutos.
20- Sabendo que a soma dos quadrados de dois números é 1600 e que o
menor desses números é 24, calcule o maior.
a) 26.
b) 28.
c) 30.
d) 32.
Conhecimentos Específicos:
21- O termo "ronda" se refere a:
a) Atividade predominantemente estática desempenhada pelo vigia ou
segurança em locais de risco ou em postos de serviço.
b) Exercer atividade móvel de observação, de fiscalização, de proteção e de
reconhecimento.
c) Todo posto ou área que por suas características apresenta grande
probabilidade de ocorrências.
d) É a ação conjugada ou isolada realizada por profissionais em indivíduos
praticantes de atos suspeitos.
22- Em casos de relacionamento interpessoal com pessoas deficientes, o
vigilante NÃO deve:
a) Referir-se à deficiência como uma desgraça, algo que mereça piedade.
b) Conversar normalmente com os deficientes, falando sobre todos os assuntos
pertinentes.
c) Tratar o deficiente como alguém com limitações específicas da deficiência
porém com as mesmas qualidades e defeitos de qualquer ser humano.
d) Permitir que o deficiente desenvolva ao máximo suas potencialidades,
ajudando-o apenas quando for realmente necessário.
23-Graduação das diferentes categorias de funcionários ou membros de uma
organização define:
a) comando.
b) subordinação.
c) hierarquia.
d) disciplina.

24- Sobre o vigia, é INCORRETO afirmar que:
a) O vigia deve zelar pela ordem nos limites do seu local de trabalho com
urbanidade, probidade e denodo.
b) O vigia deve ser pessoa de conduta reta, sendo, portanto, pessoa de
confiança.
c) O vigia deve estar o tempo todo alerta a tudo e a todos, inclusive tendo
conhecimento sobre a vida pessoal dos individuos que o cercam.
d) O vigia deve ter controle da situação local, através da inspeção visual em
todo perímetro de segurança, como forma primordial de prevenção e
demonstração de controle.
25- A atuação do vigilante é de caráter ______________, de modo a inibir,
dificultar e impedir qualquer ação delituosa, mostrando-se ________________
nas suas atitudes. Completa corretamente as lacunas, respectivamente:
a) curativo; zeloso.
b) curativo; letárgico.
c) preventivo; apático.
d) preventivo; dinâmico.
26-Nas portarias, para o controle de acesso de pessoas, é correto:
a) Fazer a inspeção visual de maneira desatenta procurando não analisar as
características das pessoas.
b) Fazer a abordagem, preferencialmente a distância, procurando obter e
confirmar todos os dados necessários ao efetivo controle de acesso.
c) Julgar as pessoas pela aparência pois cada indivíduo representa sua
personalidade em suas características físicas.
d) Caso a pessoa já seja conhecida não é necessário agir com os mesmos
critérios utilizados para pessoas desconhecidas.
27-Sobre o sigilo profissional:
a) O vigia deve manter sigilo somente sobre as informações que julgar serem
importantes.
b) Estando fora do horário de trabalho, o vigia pode fornecer dados da
segurança somente a familiares e amigos de sua confiança.
c) Antes de contar a alguém sobre alguma informação que lhe foi confiada, o
vigia deve avaliar se trata-se de informação sigilosa ou não.
d) Deve-se desconfiar de quem muito pergunta e encaminhar os interessados
pela informação ao setor próprio do local de trabalho.

28- Julgue as seguintes afirmativas:
I. O importante na comunicação interpessoal é o cuidado e a preocupação dos
interlocutores na transmissão dos dados ou das informações em questão para
que se obtenha o sucesso no processo desejado.
II. O vigia deve cuidar de sua saúde e das condições físicas durante todo o
tempo.
III. É importante o vigia observar a forma que trata as pessoas, evitando adotar
atitudes que possam causar constrangimento ou discriminação.
IV. O profissional vigia deve tratar bem somente aquele que se dirige ao local
em busca de atendimento. Os próprios colaboradores do estabelecimento não
devem contatar o vigia.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas.
29- São atitudes corretas do vigia:
a) Utilizar gírias e palavrões para se comunicar com a população mais carente
a fim de estabelecer um relacionamento adequado a realidade dessas
pessoas.
b) Sempre tocar as pessoas para chamar sua atenção ou durante uma
conversa estabelecendo um contato mais afetuoso.
c) Usar desodorantes e perfumes com aromas acentuados e marcantes para
comprovar sua higiene pessoal.
d) Manter o corpo reto, ombros e braços para trás e cabeça erguida.
30-Sobre o controle de acesso de veículos, é INCORRETO afirmar:
a) A inspeção visual deve ser feita com atenção voltada às características do
veículo e ocupantes, bem como o comportamento e atitude dos mesmos.
b) A abordagem deve ser feita preferencialmente a distância, procurando obter
e confirmar todos os dados e, se for necessário, contatar as pessoas corretas
para fazer a confirmação antes do ingresso no estabelecimento.
c) Mesmo que o veículo esteja com vários ocupantes, o vigia tem obrigação de
identificar no controle de acesso de pessoas somente o condutor.
d) O registro dos dados é uma forma de controle e produção de provas para
diversas finalidades, portanto, o vigia deve fazê-lo corretamente e sem
qualquer exceção.

