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PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
VIGIA
DATA DA APLICAÇÃO: 08 DE MAIO DE 2016
DURAÇÃO: 3 HORAS E 30 MINUTOS

Após receber o seu cartão-resposta, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

O otimismo reforça a esperança.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 Matemática – 10 questões;
 História de Amontada – 10 questões;
 Conhecimentos Específicos – 05 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local indicado na
folha de respostas, o número 2,
que é o número do gabarito
deste caderno de prova. Essa
informação também se encontra
no rodapé de cada página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!


SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE
RESPOSTAS.



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA
PÁGINA.
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LEIA COM ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. A Prova Objetiva, com duração de 3 horas e 30 minutos, contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha.
2. O candidato deverá examinar se o seu caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-lo, o candidato deverá verificar se
o seu nome e o número de sua inscrição estão corretos. Se houver discrepância, comunique imediatamente ao fiscal de
sala.
4. A folha de respostas não deverá ser dobrada ou amassada para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa
do caderno de prova;
b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do
gabarito (item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para
marcação das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa
assinalada por questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que
a correção da prova se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b) não assinar a folha de respostas;
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito;
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova,
emendas, rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação
que não seja a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.uece.br/cev a partir das 14 horas do dia 09 de maio de 2016 e a imagem completa do seu cartãoresposta estará disponível a partir do dia 17 de maio de 2016 no referido endereço eletrônico.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar
consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip,
telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou
analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador,
etc.), gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se
aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros
objetos similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao
fiscal, quando o candidato sair da sala de prova em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo,
bandanas ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados
debaixo da carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a
folha de respostas.
14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a
aposição em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala
de prova, no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso, de acordo com o subitem k do item 6.19 do
Edital que rege o Concurso.
15. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
respostas. Em hipótese alguma será permitido ao candidato levar consigo o caderno de prova.
16. Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos no site do Concurso, localizado a partir do endereço
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2.

OUTROS CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TOMAR PARA A
DENGUE NÃO TE PEGAR:
1. Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem
uso. Se forem destinados à reciclagem, guarde-os sempre
em local coberto e abrigados da chuva.
2. Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não
estiver em uso, esvazie-a completamente, não deixando
poças d’água. Se tiver lagos, cascatas ou espelhos d’água,
mantenha-os limpos ou crie peixes que se alimentam de
larvas.
3. Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. Caso
precise deles, guarde-os, sem água, em locais cobertos.
4. Verifique se todos os ralos da casa não estão entupidos.
Limpe-os pelo menos uma vez por semana e, se estiver
usando, deixe-os fechados.
5. Guarde as garrafas, baldes ou latas vazias de cabeça para
baixo.
6. Lave com escova e sabão as vasilhas de água e comida de
seus animais pelo menos uma vez por semana.
7. Retire a água da bandeja externa da geladeira pelo menos
uma vez por semana. Lave a bandeja com sabão.
8. Não deixe acumular água na parte debaixo das torneiras
de bebedouros e filtros de água.

Fonte: www.combatadengue.gov.br. Acesso em 13/02/2016

01.

A finalidade do texto é

A)

orientar as pessoas sobre como evitar a dengue.

B)

apresentar dados sobre os casos de dengue.

C)

ameaçar as pessoas que não tomarem os devidos cuidados.

D)

divulgar os cuidados que se deve ter ao contrair a doença.

02.

Em: “OUTROS CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TOMAR PARA A DENGUE NÃO TE PEGAR”, a palavra deve foi
usada com o mesmo sentido da palavra usada na frase
A)

Com a compra de remédios, deve mais de R$ 100,00 na farmácia.

B)

A população deve combater a dengue.

C)

Muito me deve por tudo que fiz quando esteve doente.

D)

Ele deve a Deus e a todo o mundo.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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03.

Marque a opção em que as imagens e os textos se referem apenas aos cuidados que se deve ter com o

“lixo”.

A)

B)

 Coloque o lixo em
sacos plásticos e
mantenha a
lixeira bem
fechada. Não
jogue lixo em
terrenos baldios.

 Não deixe a água
da chuva
acumulada sobre a
laje.

 Mantenha bem
tampados tonéis
e barris d’agua.
C)

D)

 Jogue no lixo todo
objeto que possa
acumular água, como
embalagens usadas,
potes, latas, copos,
garrafas vazias etc.

 Se você não colocou areia e
acumulou água no pratinho
da planta, lave-o com
escova, água e sabão. Faça
isso uma vez por semana.

 Se você tiver vasos de
plantas aquáticas, troque a
água e lave o vaso,
principalmente por dentro,
com escova, água e sabão,
pelo menos uma vez por
semana.

 Lave semanalmente, por
dentro, com escova e
sabão, os tanques
utilizados para
armazenar água.

 Mantenha o saco de lixo
bem fechado e fora do
alcance de animais até o
recolhimento pelo serviço
de limpeza urbana.

Fonte: WWW.combatadengue.gov.br. Acesso em 13/02/2016.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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04.

Observe a imagem a seguir.

Fonte: blog.saude.gov.br. Acesso em 13/02/2016.

Marque a opção que corresponde à mensagem transmitida pela imagem acima.
A)

Não se deve obedecer os sinais de trânsito.

B)

Procura-se o mosquito da dengue.

C)

Deve-se exterminar o mosquito da dengue.

D)

Não se deve matar mosquitos.

05.

Observe a seguinte figura:

Fonte: http://epoca.globo.com. Acesso em 13/02/2016.

A figura acima corresponde a
A)

um cartaz informativo.

B)

um panfleto.

C)

uma capa de livro.

D)

uma capa de revista.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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06.

Observe os quadrinhos a seguir e coloque-os na sequência correta.

(2)

Fonte: http://pedagogiaseculoxxi.blogspot.com.br. Acesso em 13/02/2016

A sequência correta dos quadrinhos é
A)

1 – 5 – 2 – 4 – 3.

B)

5 – 2 – 1 – 3 – 4.

C)

2 – 4 – 3 – 5 – 1.

D)

4 – 3 – 5 – 1 – 2.

07.

Leia o texto.

Remédios que não devem ser usados contra Dengue
Alguns exemplos de remédios que estão contraindicados em caso de dengue, pelo risco de agravamento da doença:
Coristina D
(1)

Cibalena A
(2)

Aspirina Impact
(3)

Cafiaspirina
(4)

Benegrip
(5)

Anacold
(6)

Aspirina Prevent
(7)

Bufferin Cafiaspirina
(8)

Fonte: http://www.tuasaude.com. Acesso em 13/02/2016.

A sequência correta dos nomes dos remédios em ordem alfabética é:
A)

3 – 6 – 5 – 7 – 1 – 8 – 4 – 2.

B)

6 – 3 – 7 – 5 – 8 – 4 – 2 – 1.

C)

7 – 4 – 3 – 6 – 5 – 2 – 1 – 8.

D)

5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 7.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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08.

Analisando a palavra “DENGUE”, pode-se afirmar corretamente que há

A)

seis letras e cinco sons.

B)

seis letras e três sons.

C)

igual número de letras e sons.

D)

mais letras do que sons.

09.

A mudança de gênero provoca mudança de significado no par:

A)

o menino – a menina.

B)

o agente – a agente.

C)

o dengue – a dengue.

D)

o paciente – a paciente.

10.

A separação de sílabas está correta na palavra

A)

li-xe-i-ra.

B)

to-né-is.

C)

sa-u-dá-vel.

D)

sa-ú-de.

MATEMÁTICA
11.

Duas semanas têm

A)

10 dias.

B)

14 dias.

C)

12 dias.

D)

16 dias.

12.

Duas dúzias equivalem a

A)

18.

B)

20.

C)

24.

D)

22.

13.

O número de lados de um quadrado é

A)

4.

B)

3.

C)

6.

D)

5.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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14.

A soma de 56 com 85 é

A)

141.

B)

140.

C)

143.

D)

142.

15.

Duas dezenas mais uma dúzia equivalem a

A)

30.

B)

32.

C)

33.

D)

31.

16.

O resultado da multiplicação de 9 por 10 é

A)

80.

B)

70.

C)

90.

D)

60.

17.

O número de dias do mês de maio é

A)

29.

B)

28.

C)

30.

D)

31.

18.

Um metro é igual a

A)

100 centímetros.

B)

10 centímetros.

C)

50 centímetros.

D)

80 centímetros.

19.

Marque a opção que contém somente unidades de comprimento.

A)

Mês, ano, metro.

B)

Centena, quilômetro, dezena.

C)

Arroba, centímetro, dúzia.

D)

Quilômetro, metro, centímetro.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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20.

Marque a afirmação verdadeira.

A)

Um ano tem 12 meses.

B)

Um dia tem 12 horas.

C)

Uma hora tem 60 segundos.

D)

Uma semana tem 8 dias.

HISTÓRIA DE AMONTADA
21.

O Vice-Prefeito do Prefeito José Abílio Bruno foi

A)

Lino Queiroz Barros.

B)

Valdir Herbster Filho.

C)

Luiz carlos Araújo.

D)

Afrânio santos Rodrigues.

22.

Francisco Edilson Teixeira foi eleito prefeito municipal de Amontada

A)

uma vez.

B)

três vezes.

C)

duas vezes.

D)

quarto vezes.

23.

Amontada foi distrito de

A)

Itapipoca.

B)

Itarema.

C)

Miraíma.

D)

Santana do Acaraú.

24.

Marque a afirmação verdadeira.

A)

O clima de Amontada é frio.

B)

Todas as ruas de Amontada são asfaltadas.

C)

O município de Amontada não tem praia.

D)

Em Amontada há agência da Previdência Social.

25.

São municípios vizinhos que têm fronteira comum com Amontada:

A)

Itapipoca, Miraíma e Santana do Acaraú.

B)

Itapipoca, Itarema e Irauçuba.

C)

Itapipoca, Marco e Trairi.

D)

Itapipoca, Morrinhos e Acaraú.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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26.

São distritos de Amontada que têm fronteira comum com o distrito-sede.

A)

Nascente e Poço Comprido.

B)

Nascente e Gáveas.

C)

Lagoa Grande e Aracatiara.

D)

Lagoa Grande e Gáveas.

27.

Marque a afirmação FALSA.

A)

A rede de ensino de Amontada inclui escolas estaduais e municipais.

B)

Amontada tem creches para crianças.

C)

Em Amontada há casa lotérica e agência bancária.

D)

Na Câmara Municipal de Amontada não há representante do sexo feminino.

28.

Marque o evento que NÃO faz parte da cultura de Amontada.

A)

Vaquejada.

B)

Regata de lanchas motorizadas.

C)

Cavalgada.

D)

Festejo junino com quadrilhas.

29.

No município de Amontada NÃO há

A)

praias.

B)

pousadas.

C)

parque de diversão permanente.

D)

bares e restaurantes.

30.

Com relação ao município de Amontada, é INCORRETO afirmar que

A)

os artesãos fazem produtos com a palha da carnaúba.

B)

não existem pescadores que utilizam canoas.

C)

no artesanato praiano, são utilizados crustáceos, búzios e conchas.

D)

no município, é produzido o pó extraído da palha da carnaúba.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. O vigia é o responsável pela vigilância de fábricas, armazéns, edifícios particulares e outros
estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios,
roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Assinale a opção que apresenta uma atribuição do
cargo de vigia.
A)

Controlar o tráfego de munições e armas de fogo.

B)

Exercer a vigilância em bancos.

C)

Exercer a segurança em aeroportos.

D)

Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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32. Os extintores são agentes de extinção de incêndios, exigidos em todas as edificações. Relacione o tipo de
extintor com sua respectiva classe de incêndio específica, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.
Coluna I

Coluna II

1.

Extintor com água pressurizada

(

)

Classe D (Metais inflamáveis)

2.

Extintor com gás carbônico

(

)

Classe B (Líquidos inflamáveis)

3.

Extintor com pó químico seco

(

)

Classe A (Sólidos em geral)

4.

Extintor com pó químico especial

(

)

Classe C (Equipamento elétrico)

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

1, 2, 3, 4.

B)

4, 3, 1, 2.

C)

4, 3, 2, 1.

D)

3, 4, 2, 1.

33.

Segundo a Norma Regulamentadora 6 – NR-6 – do Ministério do Trabalho, considera-se EPI

A)

o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho.

B)

o escritório para investigação de má conduta de vigias.

C)

o equipamento para investigação de fraudes no trabalho.

D)

o equipamento de proteção coletiva.

34. Avalie as afirmações abaixo sobre as atribuições do cargo de vigia e assinale com V as afirmações
verdadeiras e com F as afirmações falsas.
(

)

É atribuição do cargo de vigia executar a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e
áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados
corretamente, examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades,
para possibilitar a tomada de providências necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios
e outros danos.

(

)

Faz parte das atribuições do cargo de vigia controlar a movimentação de pessoas, veículos e
materiais, vistoriando veículos, bolsas e sacolas, anotando o número dos mesmos, examinando os
volumes transportados, conferindo notas fiscais e fazendo os registros pertinentes, para evitar
desvio de materiais e outras faltas.

(

)

Também é atribuição do cargo de vigia redigir memorando destinado à pessoa ou ao órgão
competente, informando a respeito das ocorrências de seu setor, para permitir a tomada de
providências adequadas a cada caso.

(

)

O vigia deve registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial de
ponto, para comprovar a regularidade de sua ronda.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
A)

F, V, V, F.

B)

V, F, F, V.

C)

F, F, F, F.

D)

V, V, V, V.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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35. As relações humanas no trabalho estão relacionadas com a interação e o respeito entre as pessoas no
ambiente de trabalho. Marque a opção que apresenta um requisito básico eficaz nas relações humanas no
trabalho.
A)

Individualismo.

B)

Falta de comunicação.

C)

Trabalho em equipe.

D)

Desrespeito.

O número do gabarito deste caderno de prova é 2.
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