
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: VIGIA  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades e 15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

(Texto 01) 
 

 
 
QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, muitas pessoas que dizem amar a cidade onde vivem: 
 
(A) Amam todas as cidades por que passam ao longo da vida. 
(B) Amam porque passam anos no local, pois se deixam ficar lá. 
(C) Não possuem ousadia de adotar outra cidade. 
(D) Certamente esta cidade é a sua de natal ou de origem. 
 
QUESTÃO 02. Em “O tempo que é poderoso.” (linhas 10 e 11), o autor pretende enfatizar que: 
 
(A) O tempo não nos deixa passar muitos anos na mesma cidade. 
(B) O tempo resolve nossos problemas de convivência. 
(C) O tempo tem a capacidade de nos influenciar a sentir determinados sentimentos. 
(D) O lugar em que nascemos será um lugar que amaremos. 
 
QUESTÃO 03. O melhor sinônimo para a substituição da palavra “ousadia” (linha 5) no Texto 01 seria: 
 
(A) Agressividade 
(B) Covardia 
(C) Trepidez 
(D) Petulância 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 01 é acentuada pela seguinte regre 

gramatical: “Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de ‘s’.” 
 
(A) “circunstâncias” (linha 9) 
(B) “também” (linha 7) 
(C) “está” (linha 4) 
(D) “não” (linha 1) 
 
QUESTÃO 05. Em relação à palavra “cidade” (linha 1), assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Pertence à classe gramatical dos substantivos concretos. 
(B) É uma palavra feminina. 
(C) Possui como diminutivo a forma “cidadeszinhas”. 
(D) Possui como plural a forma “cidades”. 
 
  



QUESTÃO 06. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe gramatical que a 
expressão “poderoso” (linha 11), retirada do Texto 1: 

 

(A) O escritor inglês chegou à cidade ontem. 
(B) O arco-íris permaneceu no céu durante horas. 
(C) O poder do homem era surpreendente. 
(D) Precisamos de um autógrafo do autor. 
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa em que a forma diminutiva da palavra está gramaticalmente correta: 
 

(A) Mão – mãozonas 
(B) Bala – balázio 
(C) Cafés – cafesinhos 
(D) Anões – anõezinhos 
 

QUESTÃO 08. O substantivo “capital” da frase abaixo possui o mesmo significado que na seguinte alternativa: 
 

Frase: “O capital foi utilizado para o estudo da família.” 
 

(A) A capital da Espanha é Madri. 
(B) São Paulo, capital econômica do país, possui altos índices de poluição. 
(C) As pessoas precisam de capital para viver dignamente. 
(D) Devido à grande violência na capital, o policiamento foi reforçado. 
 

QUESTÃO 09. Julgue a grafia das palavras abaixo e assinale a alternativa que apresenta somente aquelas que 
estão de acordo a norma culta da Língua Portuguesa: 

 

I. Ascenção 
II. Exelência 
III. Bóia 
IV. Esperteza 
V. Análize 
 

(A) apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(C) apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(D) apenas as afirmativas III, IV e V. estão corretas. 
 

QUESTÃO 10. Em “O monte Everest é o mais alto do mundo.”, o adjetivo “alto” encontra-se no grau: 
 

(A) Superlativo absoluto analítico 
(B) Superlativo relativo de superioridade 
(C) Comparativo de superioridade 
(D) Superlativo absoluto sintético 
 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 



QUESTÃO 12. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 
historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 

 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 13. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
QUESTÃO 14. Assinale abaixo qual das alternativas apresenta um atleta medalhista olímpico, nascido no Estado 

de Santa Catarina: 
 
(A) Nalbert. 
(B) André Heller 
(C) Maurren Maggi. 
(D) Fernando Scherer. 
 
QUESTÃO 15. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (15 questões) 
 

QUESTÃO 16. A atividade móvel de observação, de fiscalização, de proteção e de reconhecimento, objetivando 
a proteção patrimonial, é denominada: 

 
(A) Vigilância 
(B) Plantão 
(C) Ronda 
(D) Abordagem 
 
QUESTÃO 17. Em relação à vigilância, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. Durante a vigilância, o agente responsável deve se preocupar em observar se há vigilância adversa sobre ele, 

para evitar que se torne um alvo. 
II. A vigilância tem como objetivos manter a integridade material das instalações e a incolumidade física das 

pessoas. 
III. A vigilância é uma atividade estática, exercida exclusivamente por pessoas, que devem ser treinadas e 

qualificadas. 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas III está correta. 
(C) Apenas I e II estão corretas. 
(D) I, II e III estão corretas. 

 



QUESTÃO 18. Sobre a segurança patrimonial, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A segurança patrimonial não depende apenas do setor de segurança da entidade, mas sim de todos os 

setores e de todo seu pessoal. 
(B) A segurança é satisfatória quando é capaz de retardar ao máximo uma possibilidade de agressão. 
(C) Não apenas os bens físicos, mas também os bens imateriais devem ser protegidos pela segurança 

patrimonial. 
(D) Tem como objetivo assegurar a segurança das instalações físicas e das pessoas que compõem o patrimônio 

de uma entidade. 
 
QUESTÃO 19.  Um tipo de sensor propício à proteção de portas e janelas, que quando abertas acionam o alarme, 

é: 
 
(A) Sensor Magnético 
(B) Sensor Automático de Presença 
(C) Controle de Acesso 
(D) Sensor Infravermelho 
 
QUESTÃO 20. São atributos inerentes ao profissional do cargo de vigia todos abaixo, exceto: 
 
(A) Resistência à fadiga 
(B) Jactância 
(C) Discrição 
(D) Coragem 
 
QUESTÃO 21. O furto comum - ou seja, subtrair para si ou para outrem coisa móvel de patrimônio alheio -, 

durante o dia, pode gerar pena de reclusão máxima de: 
 
(A) Um ano 
(B) Três anos 
(C) Dois anos 
(D) Quatro anos 
 
QUESTÃO 22. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo sobre primeiros-socorros: 

“_________ é o fato ou evento desastroso do qual não resultam pessoas mortas ou feridas, mas que pode 
oferecer risco futuro.” 

 
(A) Incidente 
(B) Acidente 
(C) Risco 
(D) Perigo 
 
QUESTÃO 23. Caso haja uma vítima de desmaio ou de estado de choque, é considerada medida válida que 

deverá ser tomada por terceiros: 
 
(A) Incentivar e encorajar a vítima a combater a causa do estado de choque diretamente. 
(B) Levantar a vítima e força-la a caminhar para melhorar a circulação do sangue. 
(C) Afrouxar sua vestimenta e virar a cabeça da vítima para o lado, caso estiver inconsciente. 
(D) Caso a vítima estiver com alguma fratura, coloca-la em posição que deixe a fratura visível. 
 
QUESTÃO 24. Determinado indivíduo mediante força bruta impede que o vigia de um estabelecimento ligue 

para a polícia para pedir socorro. O impedimento sofrido pelo vigia é marcado por: 
 
(A) Coação Física Irresistível 
(B) Fraude 
(C) Coação Moral Irresistível 
(D) Imprudência 

 



QUESTÃO 25. O crime praticado pelo servidor público consistente em retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal, é denominado: 

 
(A) Peculato 
(B) Corrupção 
(C) Improbidade 
(D) Prevaricação 

 
QUESTÃO 26. Os coturnos, considerados Equipamentos de Proteção Individual (EPI), são utilizados para a 

proteção: 
 
(A) Das mãos 
(B) Dos pés 
(C) Da cabeça 
(D) Dos olhos 
 
QUESTÃO 27. O uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) deverá ser adotado após a seguinte situação: 
 
(A) Tentativa de eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. 
(B) Ocorrência do primeiro acidente de trabalho injustificado. 
(C) Funcionamento há mais de cinco anos da empresa ou entidade. 
(D) Acidentes ou incidentes frequentes com a equipe de trabalho, ocasionando ou não doenças do trabalho. 
 
QUESTÃO 28. São princípios basilares da Administração Pública, de acordo com a Constituição Federal de 1988: 
 
(A) Ética, impessoalidade, anualidade, publicidade e eficiência. 
(B) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(C) Legalidade, probidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(D) Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia. 
 
QUESTÃO 29. Segundo a Constituição Federal de 1988, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório observará, entre outros, o seguinte requisito: 
 
(A) A experiência e desenvoltura do profissional. 
(B) Os requisitos para a posse. 
(C) A natureza e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 
(D) O grau de responsabilidade do servidor, medido através da avaliação periódica de desempenho. 
 
QUESTÃO 30.  São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público. Esse período é denominado: 
 
(A) Adaptação 
(B) Especialização 
(C) Estágio Trabalhista 
(D) Estágio Probatório  
 
 


