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INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertativa e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.

Gabarito Provisório
1.

6.

11.

16.

21.

26.

2.

7.

12.

17.

22.

27.

3.

8.

13.

18.

23.

28.

4.

9.

14.

19.

24.

29.

5.

10.

15.

20.

25.

30.
AGIRH – Assessoria e Gestão Integrada
em Recursos Humanos S/C Ltda
Email: contato@agirh.org
http://www.agirh.org

CONCURSO PUBLICO 01/2019
Cargo Vigia

A Prefeitura de Canas, através do Governo do Estado, das Secretarias de
Saúde e Infraestrutura e Meio-Ambiente, participa da semana estadual de
coleta de pneus usados, que teve início nesta segunda-feira (6) e segue até o
próximo dia 17. O objetivo da campanha intitulada “Pneu guardado só quem
usa é o Aedes” é eliminar das residências possíveis criadouros do mosquito
transmissor da Dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela.Sabe-se
que o pneu é um dos criadouros preferenciais do Aedes, podendo acumular
água, favorecendo focos e proliferação do mosquito. Os agentes envolvidos
na campanha estarão passando nos bairros a partir de hoje (10), para
informar a população.Os Munícipes podem participar da campanha e
colaborar para a garantia da segurança da saúde das famílias, entregando os
pneus velhos aos agentes da prefeitura no dia 15 de maio dia em que foi
denominado o dia “D”em nossa cidade.A Dengue Mata, vamos juntos
Combater o Mosquito.
Prefeitura Municipal de Canas.

1- Esta campanha chama:
a) Fora Dengue
b) Pneu guardado só quem usa é o Aedes
c) Fora mosquito da cidade de Canas
d) A Dengue mata.
2- A campanha tem como meta, assinale a alternativa incorreta:
a) Eliminar das residências possíveis criadouros do mosquito
transmissor da Dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela.
b) Fazer levantamento social dos moradores de Canas.
c) Aconselhar os moradores de Canas para vender pneus velhos.
d) Verificar a proliferação de ratos no município de Canas.
3- Dia D foi denominado em:
a) 15 de maio
b) 10 de maio
c) 06 de maio
d) 17 de maio
4- Assinale a alternativa correta:
A propaganda de combate à dengue, chikungunya e Zika informa que:
a) Pneus sem uso guardados em casa, são os locais preferidos para o
Aedes aegypti
b) A dengue vive apenas em tonéis e pneus.
c) O Brasil reduziu em 91% os casos de dengue.
d) O mosquito da dengue aparece em caixas d’água.
5- A associação da imagem do homem com um pneu na cintura, com o texto
verbal “Livre-se daquele pneuzinho “pretende:
a) Convencer dos perigos da dengue no verão.
b) Estimular o esporte na cidade de Canas.
c) Incentivar as brincadeiras com pneus.
d) Mostrar que não existe vantagem em guardar pneus velhos.
6- Para colaborar com a Prefeitura de Canas, os moradores da cidade
deveriam:
a) Entregar os pneus velhos aos agente da Prefeitura.
b) Colocar fogo nos pneus velhos
c) Doar os pneus velhos para as Instituições de Caridade de Canas.
d) Lavar, enxugar os pneus velhos e guardar em locais cobertos.
7- Segundo a publicação, os agentes municipais envolvidos na campanha
passariam nos bairros, para informar a população, a partir de:
a) 15 de maio
b) 10 de maio
c) 06 de maio
d) 17 de maio

8- O mosquito com as trouxas nas costas significa:
a) Que viaja por várias cidades.
b) Que tem que ir embora de Canas
c) Que não gosta de Canas
d) Que vai morar em Canas.
9- A semana do recolhimento dos pneus, conforme o texto foi de :
a) De 1 a 30 maio
b) De 6 a 17 de maio
c) De 1 a 31 de maio
d) Todo os dias do ano 2019
10- Esta campanha para proteção da família contra o mosquito, foi:
a) Realizada só em Canas.
b) Realizada no Estado de São Paulo através do Governo do Estado, das
Secretarias de Saúde e Infraestrutura e Meio-Ambiente.
c) Realizada só no Vale Paraíba
d) Realizada somente em Canas e cidades vizinhas: Canas e
Guaratinguetá
Conhecimentos Gerais:
11- O Poder legislativo em Canas é exercido pelo:
a) Prefeito Municipal
b) Pelo povo da cidade.
c) Pela Câmara da Cidade
d) Pelo estado de São Paulo
12- São símbolos da cidade de Canas:
a) A bandeira, o brasão de armas, o hino estabelecidos em Lei.
b) A bandeira, o brasão de armas estabelecidos em Lei
c) O hino e a bandeira estabelecidos em Lei
d) O hino, o selo e a bandeira estabelecidos em Lei
13- O Município de Canas terá como cores oficiais
a) O “branco” e o “azul”
b) O “branco” e o “verde”
c) O “branco, verde e o “vermelho”
d) O “azul” e o “verde”
14-A padroeira atual de Canas é:
a) Nossa Senhora Auxiliadora
b) Nossa Senhora de Lurdes
c) Nossa Senhora de Fatima
d) São Benedito
15) Canas é um município da:
a) Microrregião de Cachoeira Paulista
b) Microrregião de Guaratinguetá
c) Microrregião de Cruzeiro
d) Microrregião de Aparecida

16-Canas tem como cidades limítrofes:
a) Cachoeira Paulista e Lorena
b) Lorena, Aparecida do Norte, Campos do Jordão.
c) Cruzeiro, Silveiras, Lorena
d) Caraguatatuba, São Luiz do Paraitinga, Cruzeiro.
17- Canas tem atualmente:
a) 09 vereadores
b) 11 vereadores
c) 06 vereadores
d) 07 vereadores
18- Quem nasce em canas chama-se:
a) Canasense
b) Canense
c) Canaense
d) Caniense
19-O valor atual do salário mínimo, no Estado de São Paulo é:
a) R$ 954,00
b) R$ 998,00
c) R$1020,00
d) R$974,00
20-Poucos dias antes de começar a disputa da Copa América, uma bomba
atingiu a seleção brasileira de futebol que se prepara para o torneio. O
atacante está sendo acusado de estupro por uma mulher O suposto crime
aconteceu em Paris, em Maio de 2019. O texto refere-se a:
a) Neymar
b) Filipe Luís
c) Thiago Silva
d) Lucas Paquetá
Conhecimentos Específicos:
21- São atribuições de um vigia, exceto:
a) zelar pela segurança das pessoas;
b) zelar pela segurança do patrimônio;
c) zelar pelo transporte de cargas de valor;
d) fazer o controle de entrada e saída de pessoas;
22- São produtos inflamáveis aqueles que podem entrar em combustão
(pegar fogo) com muita facilidade. Quando se está trabalhando próximo a
produtos inflamáveis é correto afirmar, exceto:
a) Sempre usar os equipamentos de proteção individual adequados.
b) É permitido fumar, desde que se tome muito cuidado.
c) Nunca manipular perto de chamas ou fontes de calor.
d) Qualquer caso de vazamento deve ser comunicado rapidamente para
evitar acidentes.

23- GLP ou gás de cozinha não é tóxico, entretanto, é um gás muito
inflamável. O GLP é inodoro, ou seja, não tem cheiro e para ser possível
detectar sua presença no ar, é introduzido à mistura um composto de enxofre
que dá o cheiro característico. Ao entrar em um local fechado e perceber o
cheiro de gás, a atitude correta a ser tomada é, exceto:
a) Acender a luz para ter uma melhor visão.
b) Abrir as portas e janelas para ventilar o local.
c) Comunicar rapidamente para evitar acidentes.
d) Procurar possíveis vazamentos no sistema de gás.
24- O que um vigia não deve fazer durante o expediente de trabalho?
a) Ser responsável pela segurança e ordem;
b) Exercer sua posição de guarda;
c) Tratar as pessoas com cordialidade;
d) Ler a bíblia nos momentos de pouco movimento;
25- A segurança deve ser uma prioridade básica para qualquer empregador.
E, para manter um ambiente de trabalho seguro para os empregados, o uso
do EPI (Equipamento de Proteção Individual) é obrigatório:
a) Em situações que medidas de segurança coletiva não evitem
totalmente os riscos;
b) Somente em situações que ofereçam risco de morte;
c) Somente em situações que torne o trabalho mais agradável;
d) Não são de uso obrigatório e o funcionário pode usar somente se
desejar;
26- O que é um bastão de ronda?
a) Também conhecido como cassetete, é uma arma que o vigia pode usar;
b) É um equipamento usado para marcar os pontos por onde o vigia passou;
c) É o documento no qual um vigia registra os ocorridos durante o trabalho;
d) É um bastão que simboliza a troca de turnos;
27- O vigia deve estar sempre atento a todas as situações que podem
produzir indicativos de riscos ao local. Estes indicativos podem ser, exceto:
a) Luzes acesas que deveriam estar apagadas;
b) Portões e janelas abertos que deveriam estar fechados;
c) Circulação de pessoas estranhas, carros que passam sucessivamente na
frente da rua;
d) Uma notícia de advertência que estava passando no jornal da televisão;
28- A comunicação via rádio e telefone é uma atividade bastante comum para
o profissional de segurança e este deve estar devidamente habilitado para a
correta utilização dos equipamentos disponibilizados. Baseado nisso, está
incorreto:
a) Sempre se expressar de forma objetiva e pausadamente, com um tom de
voz adequado;
b) Usar rádios e telefones para brincadeiras e assuntos não relacionados ao
trabalho;
c) Se expressar corretamente, de forma polida, formal, sem gírias e sem
erros de português;
d) Um bom profissional de segurança deve saber escutar e prestar atenção
no que está sendo dito;

29- Ter boa capacidade de reação, no momento de lidar com sinistros, é uma
característica fundamental para um bom profissional de segurança. Ao se
defrontar com uma situação de emergência, deve-se evitar, exceto:
a) Ficar afobado;
b) Tomar atitudes precipitadas;
c) Cumprir os procedimentos definidos;
d) Travar e se tornar incapaz de fazer seu trabalho;
30- Quanto à conduta de um profissional de segurança é esperado, exceto:
a) Deve-se ser sempre atencioso com quem solicita uma informação,
procurando ajudar no que for necessário;
b) Fazer com que uma ordem seja cumprida, mesmo que precise usar
algum tipo de brutalidade;
c) Cumprir constantemente as rotinas e procedimentos estabelecidos.;
d) Manter o mais absoluto sigilo sobre as informações, comentários,
documentos, patrimônio, especificações ou inovações a que
eventualmente venham ter acesso no exercício de suas funções;

