
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOA 

VISTA DAS MISSÕES 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016  

CARGO: VIGILANTE 
 

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 até 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 (cinco) 

questões de conhecimentos gerais/atualidades e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
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; 
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 – (05 questões) 
 

 

(Texto) 

 

QUESTÃO 01. Acerca das ideias de coesão e coerência do Texto, é correto afirmar que a expressão “eles” (linha 
10) retoma o seguinte termo anteriormente citado no texto: 

 
(A) “regramento constitucional” (linha 8) 
(B) “condições” (linha 6) 
(C) “objetivos” (linha 7) 
(D) “princípios” (linha 9) 
 
QUESTÃO 02. De acordo com as normas gramaticais, corrigiria o Texto ou manteria a correção caso 

acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra: 
 
(A) “ciclo” (linha 2) 
(B) “biologia” (linha 4) 
(C) “estabelece” (linha 6) 
(D) “que” (linha 12) 
 
QUESTÃO 03. Assinale a palavra que é acentuada devido à mesma regra gramatical que a expressão “história” 

(linha 1) do Texto: 
 
(A) Baía 
(B) Chapéu 
(C) Heroína 
(D) Próprio 
 
QUESTÃO 04. A utilização da crase no trecho abaixo retirado do Texto é justificada pela seguinte regra gramatical: 
 
“Tanto é que, no regramento constitucional brasileiro, vêm explicitados os princípios da proteção à vida (...)” 
(linhas 7 a 10) 
 
(A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra feminina. 
(B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela palavra “proteção” e artigo definido “a”. 
(C) É obrigatório o uso de crase em locuções prepositivas, como em “à vida”. 
(D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas, como em “à vida”. 



QUESTÃO 05. “...para que haja a efetiva proteção (...)” (linhas 12 e 13). Assim como no trecho acima, o verbo 
“haver” foi corretamente empregado na seguinte alternativa: 

 
(A) Hão de alcançar seus objetivos. 
(B) Houveram casos de discórdia na família. 
(C) Havia dançado os casais a noite inteira. 
(D) Hão diversos fatores para explicar o caso. 
 

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

QUESTÃO 06. Assinale a alternativa correta. O Município de Boa Vista das Missões, antes de se tornar município, 
anterior ao ano de 1963 era conhecida também como? 

 
(A) Esquina da Bergamota 
(B) Esquina das Missões 
(C) Esquina do Horácio 
(D) Esquina da Boa Vista 

Fonte: http://camaraboavistadasmissoes.rs.gov.br/o-municipio/ - acessado em 09/11/2016. 
 

QUESTÃO 07. Consta na história da colonização do município de Boa Vista das Missões, que quando chegaram 
os primeiros moradores, verificou-se que seus campos eram cobertos por um capim conhecido como Barba-
de-bode. Em se tratando da história, quais eram as grandes criações de animais naquela época e que eram 
comercializados no Estado de São Paulo? 

 
(A) Coelhos e Cabritos 
(B) Burros e Porcos 
(C) Cavalos e Cabras 
(D) Burros e Cavalos 

Fonte: http://camaraboavistadasmissoes.rs.gov.br/o-municipio/ - acessado em 09/11/2016. 
 
QUESTÃO 08. Sob o Brasão do Estado do Rio Grande do Sul, lê-se o Lema “Liberdade, Igualdade, Humanidade”. 

Assinale a alternativa correta que originou tal lema?  
 
(A) Na Maçonaria e na Revolução Francesa 
(B) Na República Juliana 
(C) Na Guerra dos Canudos 
(D) Nos desenhos e subscrições dos rebeldes durante a Guerra dos Farrapos 
 
QUESTÃO 09. No início da colonização do Município de Boa Vista das Missões, a criação de animais naquela 

época era extraído um produto que servia para a produção de pincéis, cordas, vassoura e outros. Qual era 
este tipo de produto? Assinale a alternativa correta.   

 
(A) Lã de ovelha 
(B) Couro 
(C) Cedenho 
(D) Casco de cavalo 
 
QUESTÃO 10. O “El Niño” é um fenômeno atmosférico-oceânico provocado pelo:  
 
(A) esfriamento anormal das águas do oceano pacífico tropical 
(B) aquecimento anormal das águas do oceano pacífico tropical 
(C) aquecimento anormal das águas do oceano atlântico 
(D) esfriamento anormal das águas do oceano atlântico 
 
 
  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. Qual número deve ser utilizado para entrar em contato com a Polícia Federal? 

 
(A) 190 
(B) 192 
(C) 194 
(D) 196 
 
QUESTÃO 12. O acidente de trabalho deve-se principalmente a duas causas: ao ato inseguro ou a condição 

insegura. Qual das alternativas abaixo representa corretamente um exemplo de ato inseguro? 
 
(A) Instalação elétrica com fios desencapados. 
(B) Máquinas em estado precário de manutenção. 
(C) Subir em telhado sem cinto de segurança contra quedas. 
(D) Andaime de obras de construção civil feitos com materiais inadequados. 
 
QUESTÃO 13. Com relação ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), qual alternativa apresenta 

informação incorreta? 
 
(A) Ao usarmos uma máscara de proteção devemos avaliar o seu formato, fixação e adequação ao rosto do 

trabalhador. 
(B) Os óculos devem estar bem adaptados ao rosto do trabalhador. 
(C) O protetor auricular deve estar bem limpo para evitar infecções, principalmente no caso de protetores de 

uso externo.  
(D) O tamanho de um capacete é único e a sua regulagem deve ser feita através da tira presente no mesmo. 
 
QUESTÃO 14. Analise as informações abaixo: 
 
I. "Conjunto de conhecimentos e técnicas para evitar doenças infecciosas usando desinfecção, esterilização e 

outros métodos de limpeza com o objetivo de conservar e fortificar a saúde"; 
II. "Ato de retirar impurezas de um corpo, de um material ou de um local, preservando as características 

originais das superfícies". 
 
Qual alternativa apresenta informação correta a respeito do que é higiene? 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) I e II estão corretas. 
(D) I e II estão incorretas. 
 
QUESTÃO 15. Qual cor deve ser empregada para sinalizar portas de saídas de emergência? 
 
(A) Amarela. 
(B) Azul. 
(C) Branca. 
(D) Vermelha. 
 
QUESTÃO 16. Com relação aos equipamentos de proteção, qual alternativa apresenta informação incorreta? 
 
(A) Têm por finalidade a preservação da integridade física do trabalhador, tanto com relação aos acidentes como 

às doenças ocupacionais. 
(B) São dispositivos disponibilizados pelas indústrias com a finalidade de proteger o trabalhador contra os riscos 

que possa afetar sua saúde e integridade física. 
(C) São classificados como equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção personalizado. 
(D) O uso dos equipamentos de proteção individual é obrigatório no local de trabalho. 



QUESTÃO 17. Qual das alternativas representa corretamente um exemplo de risco de acidente na empresa? 
 
(A) Esforço físico intenso. 
(B) Armazenamento inadequado de materiais. 
(C) Jornada de trabalho prolongada. 
(D) Controle rígido de produtividade. 
 
QUESTÃO 18. Se o circuito possui uma tensão de 127V, obrigatoriamente o disjuntor deverá ser do tipo: 

 
(A) Monopolar. 
(B) Bipolar. 
(C) Tripolar. 
(D) Quadripolar. 
 
QUESTÃO 19. Ao discarmos o número 193, qual serviço de emergência estaremos acionando? 
 
(A) Polícia Civil. 
(B) Polícia Militar. 
(C) Defesa Civil. 
(D) Corpo de Bombeiros. 
 
QUESTÃO 20. Qual alternativa apresenta informação incorreta a respeito do que deve ser feito em sua situação 

de convulsão? 
 
(A) Retire roupas apertadas da vítima. 
(B) Proteja a pessoa contra objetos duros, ásperos ou pontiagudos. 
(C) Coloque a vítima em local seguro, de onde não possa cair. 
(D) Coloque a pessoa deitada de costas. 
 
QUESTÃO 21. Com base na imagem abaixo, é correto afirmar que o tipo de extintor que está sendo utilizado é: 
 

 
Fonte: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/fogo.html 

 
(A) Extintor de água pressurizada. 
(B) Extintor de espuma. 
(C) Extintor de gás. 
(D) Extintor de pó químico. 
 
QUESTÃO 22. Com relação ao capítulo VII (Da Administração Pública), presente na Constituição Federal, qual 

alternativa apresenta informação correta? 
 
(A) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
(B) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
(C) Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de 

provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 
ou emprego, na carreira. 

(D) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado para atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público. 

 
  



QUESTÃO 23. Qual das alternativas abaixo não representa uma das características que um vigilante deve 
apresentar? 

 
(A) Ser confiável. 
(B) Ser responsável. 
(C) Ser capaz de lidar com situações de estresse. 
(D) Ser acomodado. 
 
QUESTÃO 24. Analise as informações abaixo a respeito da utilização do extintor de água pressurizada: 
 
I. Atacar o fogo, dirigindo o jato para a base das chamas; 
II. Deve ser utilizado em madeira, papel, fibras, equipamentos elétricos, plásticos e similares. 
 
Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) I e II estão corretas. 
(D) I e II estão incorretas. 
 
QUESTÃO 25. Qual alternativa apresenta informação incorreta com relação ao controle de acesso de visitantes? 
 
(A) Realizar uma inspeção visual, procurando analisar e memorizar as características das pessoas, mostrando-se 

atento. 
(B) Realizar uma abordagem, preferencialmente com proximidade, procurando obter e confirmar todos os 

dados necessários ao efetivo controle de acesso. 
(C) Realizar a identificação pessoal, exigindo a apresentação de documento emitido por órgão oficial e que 

possua fotografia. 
(D) Anunciar o visitante ao visitado e, sendo autorizado seu acesso, certificar0se de quem partiu a autorização. 
 
QUESTÃO 26. Qual das alternativas abaixo não representa um dos critérios utilizados para o controle de estoque 

de mercadorias? 
 
(A) Preço específico. 
(B) PEPS. 
(C) Custo total. 
(D) UEPS. 
 
QUESTÃO 27. Analise as informações abaixo a respeito de algumas atribuições de um vigilante, verificando se 

são verdadeiras (V) ou falsas (F):  
 
I. (  ) Deve observar os objetos que as pessoas possam ter nas mãos, na cintura, suas bolsas e mochilas; 
II. (  ) Deve observar a existência de objetos que possam ferir ou causar danos às pessoas; 
III. (  ) Deve analisar a expressão corporal das pessoas, agitação, preocupação, animosidade etc; 
IV. (  ) Deve conhecer a localização das vias de acesso, rotas de fuga e obstáculos existentes; 
V. (  ) Deve procurar fazer uma análise superficial do ambiente no qual está. 
 
Qual alternativa apresenta a sequência correta? 
 
(A) V, V, V, F, V. 
(B) V, V, V, V, V. 
(C) F, V, V, V, V. 
(D) V, F, V, F, V. 
 
  



QUESTÃO 28. Com relação à segurança pessoal para efetuar rondas, qual alternativa apresenta informação 
incorreta? 

 
(A) Desconfie de qualquer veículo suspeito e não exite em seguir os procedimentos que lhe foram passados. 
(B) Observe com cuidado pessoas circulando internamente aparentando estarem perdidas e desorientadas. 
(C) Observe os pontos vulneráveis no perímetro de segurança. 
(D) Compartilhe seus procedimentos com pessoas que não faça parte da sua equipe de trabalho. 
 
QUESTÃO 29. Com relação ao relacionamento interpessoal, qual alternativa deve ser evitada? 
 
(A) Ser solícito. 
(B) Ser simpático. 
(C) Tomar a responsabilidade atribuída a outro. 
(D) Utilizar bem as palavras no caso de discussões em grupo, a fim de evitar mal entendidos. 
 
QUESTÃO 30. Qual das alternativas abaixo representa a primeira etapa de um atendimento de primeiros 

socorros, após a triagem inicial? 
 
(A) Verificar se não há nada obstruindo a via aérea da vítima. 
(B) Verificar a pulsação da vítima. 
(C) Verificar o nível de consciência da vítima. 
(D) Tirar as roupas da vítima para procurar possíveis lesões. 
 
 


