ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000
Fone/FAX: (47) 3385-0487
www.beneditonovo.sc.gov.br

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019
Caderno de prova para o cargo de VIGIA
A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão.

Português:
1 - Pela nova ortografia indique a palavra que NÃO se acentua:
a) Carreteis.
b) Heroi.
c) Enjoo.
d) Juri.
2 - Indique a palavra que está escrita INCORRETAMENTE:
a) Faxada.
b) Bexiga.
c) Desprezo.
d) Alisar.
3 - Na frase: “Zika é uma doença causada pelo mosquito da dengue”. Indique o substantivo
abstrato:
a) Zika.
b) Doença.
c) Dengue.
d) Mosquito.
4 - Indique a palavra que não é substantivo composto.
a) Girassol.
b) Rouxinol.
c) Passatempo.
d) Mandachuva.
5 - Indique o substantivo composto escrito CORRETAMENTE.
a) Auto-retrato.
b) Microondas.
c) Infra-estrutura.
d) Anti-inflamatório.
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Matemática:
6 - Alexandre foi à feira e comprou 02 dúzias de tangerina, 1 dúzia de maçãs e 5 bananas.
Somando todas as frutas quantas ao todo Alexandre comprou?
a) 33 frutas.
b) 41 frutas.
c) 40 frutas.
d) 60 frutas.
7 - Márcio foi à papelaria e comprou os seguintes materiais escolares: Uma régua R$ 1,50; um
caderno R$12,35; um apontador R$ 2,20; uma tesoura R$ 3,10. Ao todo quanto Renato gastou?
a) R$ 15,20.
b) R$ 18,25.
c) R$ 19,15.
d) R$ 15,50.
8 - Mariana vai receber os amiguinhos da escola para uma festa, convidou 35 amigos e comprou
245 pirulitos para distribuir em quantidades iguais. Quantos pirulitos cada coleguinha de
Mariana vai ganhar?
a) 10 pirulitos.
b) 5 pirulitos.
c) 7 pirulitos.
d) 8 pirulitos.
9 - Uma cabelereira fez 60 cortes de cabelo em 15 dias. Quantos cortes de cabelo ela fez por
dia?
a) 04 cortes de cabelo.
b) 10 cortes de cabelo.
c) 12 cortes de cabelo.
d) 07 cortes de cabelo.
10 - Em uma escola a professora do primário quer fazer uma visita ao zoológico com as crianças,
o valor da entrada é de R$ 18,00 cada ingresso, ela vai levar 30 alunos. Quantos reais ela vai
precisar para comprar todas as entradas?
a) R$ 1.200,00.
b) R$ 540,00.
c) R$ 450,00.
d) R$ 500,00.
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Conhecimentos Gerais:
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?
a) Dengue.
b) Meningite.
c) Sarampo.
d) Tuberculose.
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens
que ocorreram esta tragédia?
a) Mariana e Brumadinho.
b) Furnas e Mariana.
c) Furnas e Forquilhas I.
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana.
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de
Benedito Novo:
a) Rio dos Cedros.
b) José Boiteux.
c) Indaial.
d) Ibirama.
14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo:
a) Alemães, Italianos e Portugueses.
b) Italianos e Alemães.
c) Poloneses e Alemães.
d) Italianos, Alemães e Poloneses.
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA:
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas.
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa.
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade.
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Conhecimentos Específicos:
16 - O extintor é o meio mais adequado para combater um incêndio na sua fase inicial. Usado
de forma adequada pode salvar vidas, extinguir um fogo ou controlá-lo até a chegada dos
bombeiros. O primeiro passo ao usar um extintor é:
a) Manter o extintor na posição vertical e apertar o gatilho.
b) Movimentar a mangueira de um lado para o outro em direção as chamas.
c) Apertar o gatilho.
d) Puxar a trava de segurança.
17 - Em caso de incêndio, o acionamento do Corpo de Bombeiros é realizado através do
telefone:
a) 192.
b) 193.
c) 190.
d) Outro.
18 - Ao assumir seu posto de trabalho, o vigia NÃO deve:
a) Estar atento, para evitar incêndios, roubos e entrada de pessoas estranhas.
b) Utilizar o telefone somente para ligações de emergência ou a serviço da Prefeitura.
c) Realizar ronda periódica por todo o estabelecimento.
d) Se ausentar do seu posto de trabalho para realizar outras atividades, inclusive particulares,
sem autorização do seu superior hierárquico.
19 - Ao vigia é permitido:
a) Portar arma de fogo.
b) Portar faca e cassetete.
c) Dormir durante seu turno.
d) Monitorar as câmeras de segurança.
20 - Referente aos primeiros socorros em um caso de emergência, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Ligar para o atendimento de emergência.
b) Manter a calma, conservar o bom senso e evitar atitudes impensadas.
c) Deixar que pessoas curiosas se aproximem, atrapalhando o trabalho do socorrista.
d) Agir sempre com o intuito de acalmar a vítima, e sem movimentá-la.
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21 - Destino de todo o lixo recolhido no Município é o:
a) Terminal do Aterro.

b) Parque Tamanduá.
c) Aterro Sanitário do CIMVI.
d) Lixão do Município.
22 - Dispositivos de bloqueio são utilizados para controlar o acesso ou passagem de veículos
em locais de grande fluxo, como portarias, estacionamentos e pedágios, como substituta dos
portões, pois libera o fluxo com maior rapidez. Nestes casos os dispositivos de bloqueio são
denominados:
a) Catracas Eletrônicas.
b) Cancelas Automáticas.
c) Portas Eletrônicas.
d) Eclusas.
23 - Ocorrendo um furto na repartição, a orientação é efetuar o Boletim de Ocorrência. Este
deverá ser feito no seguinte órgão:
a) Defesa Civil.
b) Polícia Militar.
c) Pronto Atendimento.
d) Polícia Civil.
24 - Uma cidadã, ao passar pela repartição, teve um mal súbito. Neste caso, o socorro deve
ser solicitado via telefone de emergência:
a) 192.
b) 190.
c) 193.
d) 199.
25 - Coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua
constituição ou composição. Ou seja, resíduos com características similares são selecionados e
disponibilizados para a coleta separadamente. Qual o nome deste processo?
a) Reciclagem.
b) Coleta seletiva.
c) Resíduos sólidos.
d) Logística reversa.

5 de 5
Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019

