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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

VIGIA

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.

1
Prova Vigia
UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina

Concurso Público - Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SC
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015

Português

Leia o texto para responder as questões 01 a 04 a seguir:

INTERROGATÓRIO
A sala estava quente e já eram quatro horas naquele batido. Era a sexta testemunha:
– Seu nome?
– Quem? Eu?
– Sim, o seu nome.
– Joaquim.
– Joaquim de quê?
– Teixeira da Conceição. Joaquim Teixeira da Conceição.
– Brasileiro?
– Quem? Eu?
– Sim, naturalmente: o senhor.
– Sou, sim senhor.
– Nasceu em que Estado?
– Quem? Eu?
O juiz ia esquentando por dentro que nem caldeira. Forçou a calma.
– Quantos anos tem?
– Quem? Eu?
Explodiu lá da cadeira, o juiz:
– Não. Não é o senhor não. Eu!
O homenzinho olhou imperturbável. Reparou bem. Deu de ombros, e depois:
– Como é que eu posso saber a idade do senhor, doutor?
(Newton Braga. Poesia e Prosa. Editora do autor, Rio de Janeiro)

01. Após a leitura e compreensão do texto assinale a opção que justifica a atitude do interrogado ao
dizer – “Quem? Eu?”, após cada solicitação do juiz:
I. O questionamento do interrogado revela medo e timidez.
II. O questionamento do interrogado revela insegurança.
III. O questionamento do interrogado revela inexperiência diante da situação.
IV. O questionamento do interrogado revela a ideia de que ele não fazia parte daquele contexto.
A) As opções I e II justificam o que revela o questionamento do interrogado.
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B) As opções III e IV justificam o que revela o questionamento do interrogado.
C) As opções I, II e IV justificam o que revela o questionamento do interrogado.
D) As opções I, II, III e IV justificam o que revela o questionamento do interrogado.

02. Após a insistência do interrogado em perguntar Quem? Eu? O juiz perdeu a calma.
Explodiu lá da cadeira, o juiz: – Não. Não é o senhor não. Eu!
A “explosão” do juiz conforme relata o texto é:
A) Linguagem refigurada.
B) Linguagem literária.
C) Linguagem figurada.
D) Nenhuma opção é condizente.
03. Na oração: “A sala estava quente e já eram quatro horas naquele batido. Era a sexta
testemunha”, a expressão negritada significa que:
A) Estava tudo calmo apesar do ocorrido.
B) Estava com a situação sob controle.
C) Ficaram constrangidos com os detalhes.
D) O juiz estava cansado, pois interrogava há quatro horas.
04. Assinale a opção sobre a quem se refere a palavra homenzinho na frase do texto: “O
homenzinho olhou imperturbável. Reparou bem. Deu de ombros, ...”
A) Ao jurado.
B) Ao juiz que conduzia o júri.
C) Ao advogado de defesa da vítima.
D) Ao interrogado.
05. Qual é tipo de sujeito desta oração: “Minha vizinha Anacleide estuda à noite toda”.
A) Sujeito concreto.
B) Sujeito composto.
C) Sujeito simples.
D) Nenhuma das opções.
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06. Assinale a opção que explica a função sintática das palavras grifadas na frase: “Mestre
Aureliano, ouviu-se há meses a sua vinda até nós”.
A) Adjunto adverbial.
B) Aposto.
C) Vocativo.
D) Objeto direto.

07. Considere as opções e assinale a que reescreve a frase de acordo com a norma culta:
“Na próxima segunda-feira dia 20/12, às 7 horas chegam à cidade, vindos de Guarulhos-SP, onde os
cantores Raimundo e Raimundinho já excursionaram pela França e Alemanha, devido ao grande
sucesso que alcançaram”.
A) Na próxima segunda-feira, dia 20/12, às 7 horas, chegam à cidade, vindos de Guarulhos-SP, os
cantores Raimundo e Raimundinho, os quais devido ao grande sucesso que alcançaram já
excursionaram pela França e Alemanha.
B) Na próxima segunda-feira, dia 20/12, às 7 horas, chegam à cidade, vindos de Guarulhos-SP, os
cantores Raimundo e Raimundinho, onde já excursionaram pela França e Alemanha, pelo grande
sucesso que alcançaram.
C) Na próxima segunda-feira, dia 20/12, às 7 horas, chegaram à cidade, vindos de Guarulhos-SP
aonde os cantores Raimundo e Raimundinho, os quais já excursionaram pela França e Alemanha,
devido ao grande sucesso que alcançaram.
D) Na próxima segunda-feira, dia 20/12, às 7 horas, chegam à cidade, vindos de Guarulhos-SP, os
cantores Raimundo e Raimundinho, os mesmos já excursionaram pela França e Alemanha, porque
devido ao grande sucesso que alcançaram.

08. Assinale a opção que apresenta todas as palavras escritas corretamente:
A) Adjunto, lixeira, beneficente, expert, vocacionado, objeto, descendente.
B) Adjiunto, lixeira, beneficente, expert, vocacionado, objeto, decendente.
C) Adjunto, licheira, beneficiente, expert, vocacionado, objeto, descendente.
D) Adjunto, lixeira, beneficiente, exspert, vocacionado, obejeto, descendente.

09. Quais as palavras que se adequam aos espaços na frase:
I. Eu ___ fé e segui em frente, mesmo diante dos obstáculos. (pôr)
II. Os juízes ____ o resultado das avaliações do júri. (manter)
III. Deverá ficar tudo normal assim que ____ o material faltante. (repor)
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Assinale a alternativa em que os verbos entre parênteses foram empregados de acordo com a norma
culta.
A) Pus, mantiveram, repuser.
B) Pus, manteram, repor.
C) Ponhei, mantém, repuser.
D) Ponhei, manteram, repuser.

10. Identifique e assinale a sentença que não tem linguagem figurada:
A) Ele se afoga nas suas preocupações.
B) Ele se afogou na piscina após tomar licores e cervejas.
C) Ela costurou caminhos para encontrar o sucesso.
D) Ela encontrou desvios em seu caminho para o sucesso.

Matemática

11. Uma barra de ferro será colocada no vão de entrada de uma loja para poder reforçar a sua
estrutura. A primeira barra terá de 287cm, a segunda terá 545dm e a terceira barra terá 685mm.
Qual será o comprimento total em metros das barras que serão colocadas na entrada da loja?
A) Comprimento de 58,055 metros.
B) Comprimento de 41,255 metros.
C) Comprimento de 5,8055 metros.
D) Comprimento de 580,55 metros.

12. Construímos uma caixa para reservatório de água a ser recolhida das chuvas. Essa caixa terá
4,50m de comprimento; 2,80m de largura e 32dm de altura. Se esta caixa estiver totalmente cheia,
quantos litros de água poderá ser recolhido?
A) 40.320 litros de água.
B) 4.320 litros de água.
C) 432 litros de água.
D) 43,2 litros de água.
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13. Um cubo seria construído com suas arestas medindo 2 metros de comprimento. Porém teve-se
que construir outro cubo menor devido ao alto custo do material. O outro cubo terá o comprimento
de 20% a menor em suas arestas. Se quiser saber quantos m³ a menos teremos no segundo cubo em
relação ao primeiro?
A) Volume menor em 4,096 m³.
B) Volume a menor em 1,6 m³.
C) Volume a menor em 2,0 m³.
D) Volume a menor em 4,0 m³.

14. Qual é o volume de um cilindro (circular) reto equilátero que possui o raio medindo 5
centímetros? π=3,14
A) V = 392,5 cm³.
B) V= 400 cm³.
C) V= 800 cm³.
D) V= 785 cm³.

15. Um moto boy entrega encomendas de uma cidade para outra (entregas intermunicipais). Ele
entregou um pacote da cidade A até a cidade B, distante 192km e levou 3 horas para cumprir a sua
tarefa. Se ele tivesse realizado a corrida em 2 horas, qual seria a velocidade média do trajeto?
A) Vm = 96 km/h.
B) Vm= 98 Km/h.
C) Vm= 92 Km/h.
D) Vm= 100 Km/h.

16. Um grupo de trabalhadores do DEINFRA pegou uma roçada para fazer em 12 dias, trabalhando
5 horas por dia e com a obrigação de realizar a roçada em 60 metros quadrados de terreno. Porém se
tivesse 8 dias para fazer um trabalho semelhante (mesma dificuldade do anterior), mas com 80
metros quadrados, quantas horas por dia teriam que trabalhar?
A) 10 horas por dia.
B) 9 horas por dia.
C) 9,5 horas por dia.
D) 8 horas por dia.
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17. Vamos realizar um torneio com uma bola que possui o dobro de uma bola de futebol (é um jogo
inventado a pouco tempo e não interessam as regras para se jogar). A única coisa que precisamos
saber é que se ganharmos uma partido e empatarmos outra somaremos 7 pontos. E se ganharmos 10
partidas e empatarmos 4, teremos um total de 58 pontos. Quantos pontos cada time receberá para
cada vitória que conseguir?
A) 12 pontos.
B) 5 pontos.
C) 6 pontos.
D) 4 pontos.

18. Um polígono que possui três lados se chama triângulo. Um polígono com seis lados Hexágono.
E um polígono que possui vinte lados, como se chama?
A) Vintágono.
B) Enedecágono.
C) Unvintágono.
D) Icoságono.

19. Dois triângulos são congruentes, se os seus elementos correspondentes são ordenadamente
congruentes, isto é, os três lados e os três ângulos de cada triângulo têm respectivamente as mesmas
medidas. Para verificar se um triângulo é congruente a outro, não é necessário saber a medida de
todos os seis elementos, basta conhecer três elementos, entre os quais esteja presente pelo menos
um lado. Sabemos que existe uma regra muito importante referente aos ângulos de um triângulo
qualquer. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem quantos graus?
A) 90 graus.
B) 360 graus.
C) 180 graus.
D) 75 graus.

20. Você vai a uma loja e quer comprar uma camisa de mangas longas. O dono da loja está fazendo
uma pequena liquidação e lhe propõe três descontos consecutivos de 10% + 5% + 2%. Os descontos
não são aplicados juntos no valor da mercadoria. Nesse caso qual será o verdadeiro percentual de
desconto que o vendedor aplicará ao preço da camisa que você quer comprar?
A) Desconto de 17%.
B) Desconto de 15%.
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C) Desconto de 17,1%.
D) Desconto de 16,21 %.

Conhecimentos gerais

21. Limites referem-se a uma determinação legalmente fomentada, estabelecida por um acordo
formal ou convenção. Quanto aos limites territoriais do município de Pinhalzinho, é correto afirmar
que:
A) Limita-se territorialmente ao sul com os municípios de Nova Erechim e Águas Frias.
B) Limita-se territorialmente ao norte com os municípios de Maravilha e Modelo.
C) Limita-se territorialmente ao sul com os municípios de Águas Frias e Saudades.
D) Limita-se territorialmente ao norte com os municípios de Modelo e Sul Brasil.

22. Do ponto de vista político-administrativo, o município de Pinhalzinho teve à frente do executivo
vários prefeitos desde Guilherme Edgar Werlang, que assumiu provisoriamente o executivo
municipal em 1961. Sobre os prefeitos que governaram o município de Pinhalzinho, analise as
assertivas abaixo:
I. Alexandre Grando foi o primeiro prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
II. José Bruno Weber foi o terceiro prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
III. Darci Fiorini governou o município de Pinhalzinho no período de 1997 a 2001.
IV. Alexandre Grando foi o segundo prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
Assinale a alternativa correta:
A) As assertivas II e III estão corretas.
B) As assertivas III e IV estão corretas.
C) As assertivas I e III estão corretas.
D) Todas as assertivas estão incorretas.

23. Conforme dados históricos, o município de Pinhalzinho foi um dos primeiros municípios do
Oeste Catarinense a possuir seu Hino e Bandeira Oficial. Sobre a criação da bandeira do município
de Pinhalzinho, analise as afirmativas abaixo:
I. A bandeira municipal foi criada durante a administração de Gabriel Schaff.
II. A bandeira municipal foi desenhada por uma empresa de Curitiba/PR, chamada Peixoto
Publicidade, haja vista que o desenho selecionado em um concurso público foi considerado
incoerente com a realidade do município pelo prefeito da época.
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III. A cor predominante na bandeira do município é a cor verde.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa III está correta.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Todas as afirmativas estão corretas.
D) Apenas a afirmativa II está correta.

24. Juscelino Kubitschek de Oliveira foi presidente do Brasil no período de 1956 a 1961. Sobre seu
governo, é incorreto o que se afirma em:
A) Foi o primeiro presidente a tomar posse do cargo em Brasília, ocupando-se de assuntos
desproporcionais ao cargo que ocupava.
B) Sua política econômica foi definida em um Programa de Metas, sendo a meta síntese a
construção de Brasília.
C) A propaganda oficial de seu governo era “cinquenta anos em cinco” e repercutiu em amplas
camadas da população brasileira.
D) Durante seu mandato o crescimento econômico do Brasil, graças ao Programa de Metas, foi
impressionante, e a industrialização do país se acelerou, em especial a indústria automobilística.

25. O Estado de Santa Catarina vem sendo atingido historicamente por tornados, que por onde
passam deixam um rastro de destruição, além de medo. A explicação para a frequência deste
fenômeno em Santa Catarina é a combinação de uma série de fatores específicos da área onde se
localiza este Estado. Sobre os tornados ocorridos em Santa Catarina, assinale a alternativa incorreta:
A) Em 2015, os municípios de Xanxerê e Ponte Serrada foram atingidos por tornados.
B) O município de Ponte Serrada foi atingido por um forte tornado em 2010, com ventos acima de
200 km/h.
C) O município de Canoinhas foi atingido por um tornado no ano de 1948, cujo vento atingiu
velocidades superiores a 300 km/h.
D) O município de Guaraciaba foi atingido por um forte tornado, com ventos que alcançaram a
velocidade de 200 km/h, em 2009.

26. De acordo com informações apresentadas no site da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, são
festividades do município, exceto:
A) Rodeio Interestadual – acontece no mês de maio.
B) Choppfest e Aniversário da Cidade – acontecem no mês de dezembro.
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C) Festa da fruta – acontece no mês de novembro.
D) Festa de Santo Antônio – acontece no mês de junho.

27. Conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de
Pinhalzinho – Lei Complementar nº 140/2012, Art. 8º, são formas de provimento de cargo público,
exceto:
A) Readaptação.
B) Reintegração.
C) Nomeação.
D) Comissão.

28. Conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de
Pinhalzinho – Lei Complementar nº 140/2012, Art. 19, ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório por período de __________,
durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:
A) 36 meses.
B) 01 ano.
C) 30 meses.
D) 24 meses.

29. Se não todos, a maioria dos municípios possuem símbolos que o representam. Conforme
disposto no Art. 4º da Lei Orgânica do Município de Pinhalzinho, assinale a alternativa correta. São
símbolos do município de Pinhalzinho:
A) Bandeira, Brasão e Monumento ao Desbravador.
B) Bandeira, Brasão e Hino do Município.
C) Bandeira, Selo e Hino do Município.
D) Bandeira, Hino do Município e Monumento ao Desbravador.

30. Em agosto de 2015 rememorou-se o ataque nuclear lançado sobre duas cidades japonesas. Sobre
tal fato, assinale a alternativa correta:
A) As bombas foram lançadas sobre as cidades de Tóquio e Nagasaki, e vitimaram
instantaneamente quase 100 mil pessoas.
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B) As bombas de urânio foram lançadas sobre as cidades de Fukushima e Yamagata, no início da
Segunda Guerra Mundial.
C) As bombas de urânio e plutônio, respectivamente, foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima
e Nagasaki, e vitimaram instantaneamente quase 200 mil pessoas. Foram utilizadas no final da
Segunda Guerra Mundial.
D) As bombas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki e foram utilizadas no
início da Segunda Guerra Mundial.

Conhecimentos específicos

31. Existem diferenças entre segurança pública e segurança privada, enquanto que a segurança
pública é dever do Estado, a segurança privada é um direito que a pessoa possui de proteger a si
mesmo, sua família e seus bens, tudo isso dentro dos limites que a Lei estabelece. Sobre segurança
privada assinale a resposta correta:
A) Não serão consideradas como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de
serviços com a finalidade de proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de
outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas.
B) São consideradas como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços
com a finalidade de proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros
estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas.
C) O transporte de valores não poderá ser considerado, em nenhuma hipótese, segurança privada.
D) Não é objetivo da segurança privada garantir a integridade do patrimônio no local de trabalho.

32. A comunicação, em qualquer profissão, assim como no trabalho do vigia, é extremamente
importante, no trabalho de vigilância poderá ser feito o uso da radiocomunicação, sobre esta
ferramenta assinale a resposta correta:
A) A verdadeira intenção da radiocomunicação é produzir uma rede de fofocas.
B) Deve-se ocupar a linha o maior tempo possível, fazendo transmissões complexas.
C) O aparelho de radiocomunicação é bastante utilizado pelo seu baixo custo e por atender às
necessidades internas de um estabelecimento.
D) Com a radiocomunicação poderá ser feito um concurso de piadas entre os colegas que a
utilizam, desta forma deixa o trabalho menos cansativo.
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33. No nosso dia-a-dia, no futebol com os amigos, nas viagens com a família estamos sempre em
contato com pessoas, devendo saber se relacionar para evitar conflitos desnecessários, no local de
trabalho não deve ser diferente, devemos saber se relacionar, pois nem todas as pessoas são iguais.
No que diz respeito às relações humanas no trabalho assinale a resposta incorreta:
A) O profissional, para ter uma boa relação com os demais, deverá agir com ética.
B) As relações humanas tem sua base no respeito com os demais, e no reconhecimento das
diferenças de cada pessoa.
C) Use e abuse das palavras: Obrigada, por favor, com licença.
D) Nunca ouça ninguém, você estará sempre com a razão, ideias diferentes das suas devem ser
ignoradas.

34. Sobre alarmes, assinale a resposta correta:
A) O vigia não deverá manusear o alarme, em nenhuma hipótese.
B) Alarme é um equipamento de segurança que aciona quando existir algum perigo, é um
mecanismo de aviso e na maioria dos casos utilizado para substituir a vigilância feita pelo homem.
C) O vigia, em hipótese alguma deverá saber as senhas do alarme.
D) Se o alarme acionar, avisando sobre algum tipo de perigo, basta desligá-lo e voltar ao trabalho
que estava fazendo.

35. O Vigia é o profissional que desempenha diversas tarefas, e entre elas está à de fiscalização e
observação de um local. Diante disso, assinale a resposta correta:
A) O vigia guarda e zela o patrimônio do estabelecimento.
B) Deve deixar qualquer pessoa entrar no estabelecimento, mesmo sem autorização.
C) Se o estabelecimento estiver fechado, mas alguém, qualquer que esteja passando pela rua pedir
para utilizar o banheiro, o vigia deve permitir, sem qualquer restrição.
D) O vigia deve ficar parado e sempre no mesmo local, em nenhuma hipótese deverá realizar
rondas.
36. Primeiros Socorros trata-se de procedimentos de emergência, os quais devem ser aplicados a
vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo de vida, com a finalidade de manter sinais vitais,
procurando evitar o agravamento do quadro no qual a pessoa se encontra. A partir dessa
informação, assinale a alternativa incorreta:
A) É de vital importância a prestação de atendimentos emergenciais. Conhecimentos simples muitas
vezes diminuem o sofrimento, evitam complicações futuras e podem inclusive em muitos casos
salvar vidas.
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B) Transmitir á(s) vítima(s), tranquilidade, alívio, confiança e segurança, e quando estiverem
conscientes informar-lhes que o atendimento especializado está a caminho.
C) Uma pessoa que sofreu um desmaio deve ser deitada de barriga para cima, com a cabeça baixa,
em lugar ventilado e elevar as pernas para melhorar a circulação cerebral.
D) É aconselhável tentar acordar uma pessoa que está inconsciente com atitudes como jogar-lhe
água fria, sacudi-la, dar-lhe tapas no rosto ou substâncias para cheirar.

37. Com relação à prevenção e combate a incêndio é incorreto afirmar:
A) A regra geral para atendimento de vítima de queimadura é irrigar a pele com água limpa, para
eliminar o calor; remover as vestes que estejam queimadas e retirar imediatamente adornos (anéis,
pulseiras, etc.) da área atingida.
B) Em caso de princípio de incêndio realizar o primeiro combate ao fogo com os meios disponíveis.
Ex: pano molhado, balde de água, mangueiras de jardim ou extintores e posteriormente chame o
corpo de bombeiros pelo telefone 193.
C) Ligar mais de um aparelho numa só tomada não sobrecarrega o sistema elétrico, havendo
possibilidade remota de provocar um curto circuito ou incêndio;
D) Ao sentir cheiro de gás deve-se ventilar ao máximo o ambiente, não provocar qualquer tipo de
chama ou fagulha, nem mesmo ligar ou desligar o interruptor de luz.
38. Considera-se Equipamento de Proteção Individual – EPI todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalho. Assinale a alternativa correta:
A) Cada empregado deverá adquirir seu EPI.
B) Cabe ao empregado utilizar o EPI apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela
guarda e conservação, bem como, comunicar o empregador qualquer alteração que o torne
impróprio para o uso.
C) O empregador não precisa treinar e nem orientar o trabalhados sobre o uso adequado do EPI,
permitindo que cada um aprenda sozinho.
D) Não é necessário que o empregado cumpra as disposições legais e regulamentares sobre a
segurança e saúde do trabalho, conforme Norma Regulamentadora 1 – NR 1.

39. O profissional que exerce a função de vigia exerce tarefas de observação e fiscalização de um
local. Com relação ao trabalho de vigia:
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I. O profissional vigia não deve comentar sobre a rotina do estabelecimento nem mesmo com
conhecidos. A discrição é também um item de segurança.
II. Qualquer abordagem deve ser feita sempre com educação.
III. As regras de segurança devem ser cumpridas. Desobedecê-las pode colocar a vida dos
funcionários do estabelecimento em risco.
IV. Em caso de ocorrência de crime, deve-se isolar o local, preservando vestígio até a chegada da
polícia.
Está correto o que se afirma em:
A) Todas as alternativas estão corretas;
B) As alternativas I, III e IV estão corretas;
C) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
D) Todas as alternativas estão incorretas.
40. De acordo com o Título V, Capítulo II – Sossego Público, do Código de Postura do Município
de Pinhalzinho SC, marque a alternativa incorreta:
A) É expressamente proibido antes das 06:00 horas e após às 23:00 horas, perturbar o sossego
público com sons e ruídos excessivos.
B) Os proprietários de estabelecimentos em que se vendam bebidas alcoólicas serão responsáveis
pela manutenção da ordem dos mesmos.
C) As desordens, algazarras ou barulhos, que por ventura verificados nos referidos
estabelecimentos, sujeitarão os proprietários a multa, podendo ser cassada a licença para seu
funcionamento nas reincidências.
D) Nas igrejas, conventos, capelas e indústrias, os sinos ou apitos poderão tocar à qualquer hora.
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