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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 
sala para que o substitua. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. 
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PORTUGUÊS 

 
01.  Estou aqui sozinho 
Minha vida está se destruindo 
Ninguém quer saber de mim 
Meus dias e noites são iguais 
Estou “jogado às traças.”  

 
No trecho “jogado às traças” significa que: 
a) Está triste 
b) Está magoado 
c) Está esquecido 
d) Está perdido 
e) Está deprimido 
 
 

02. Assinale a alternativa que completa corretamente: 
Nem todas as pessoas ___________ o _____________ de participar da corrida ___________. 
 

a) terão – privilégio – beneficiente; 
b) teram – previlégio – beneficiente; 
c) terão – previlégio – beneficiente; 
d) terão – privilégio – beneficente; 
e) teram – previlégio - beneficente 
 
 

03. Leia o texto e responda: 
O operário pegou o minguado salário em notas fedorentas, rasgadas, imundas. Olhou para 
o caixa com cara tão desconsolada que o caixa disse: 
- Espero que você não tenha medo de micróbios!  
- Micróbios? Que micróbios podem sobreviver com um salário desses?  

 
Assinale a alternativa em que aparece um traço de humor. 
a) O operário pegou o minguado salário. 
b) Espero que não tenha medo de micróbios! 
c) Que micróbios podem sobreviver com um salário desses? 
d) Notas fedorentas, rasgadas e imundas. 
e) Minguado salário. 
 

04. No texto “Não permita que pessoas com o péssimo hábito de serem negativas, derrubem as 
melhores e mais sábias esperanças de nosso coração!”  

 
As palavras “permita, pessoas, nosso” são, respectivamente: 
a) verbo, substantivo, adjetivo; 
b) verbo, adjetivo, pronome; 
c) adjetivo, substantivo, verbo; 
d) verbo, substantivo, pronome; 
e) verbo, substantivo, substantivo.  
 
 

05. No texto “Ele vivia feliz com sua família naquela casinha em meio à natureza e parecia estar 
mais perto de Deus, com os animais, pássaros e aquela vida simples.”  

 
No texto, a expressão “naquela casinha! dá ideia de: 
a) Causa. 
b) Explicação. 
c) Lugar. 
d) Tempo. 
e) Consequência 



 

  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio 

Negrinho. 
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá. 
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros. 
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul. 
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra. 
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro. 

 
 

07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro 
de 2020: 
a) China 
b) Japão 
c) Estados Unidos 
d) Índia 
e) Inglaterra 

 
 

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br): 
a) São um conjunto de pagamentos para o banco. 
b) É uma forma de pagamento online. 
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil. 
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. 
e) É uma forma de investimentos financeiros.  

 
 

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo 
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 

 
 

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte: 
www.quiriri.com.br ): 
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.  
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho. 
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá. 
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul. 
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. O Extintor Indicação Água (H2O) é indicado para incêndios de classe A. Seu princípio de extinção 
é por resfriamento e age em materiais como madeiras, tecidos, papéis, borrachas, plásticos e fibras 
orgânicas. E o seu uso é proibido para incêndios de qual classe? 

a) Classe B e C 
       b) Classe B e D 
       c) Classe C e D 
       d) Classe D e K 
       e) Classe B e K 
 
 

http://www.bcb.gov.br/
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia
http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
12. Na ocorrência de um incêndio em equipamentos elétricos, qual extintor é utilizado para esse tipo de 
incêndio? 
       a) Extintor com pó químico  
       b) Extintor com água pressurizada  
       c) Extintor com gás carbônico  
       d) Extintor com pó químico seco 
       e) Extintor com pó químico especial 
 
 
13. “O Vigia deve estar sempre atento a todas as situações que podem produzir indicativos de riscos 
ao local. Verificar as luzes acesas que deveriam estar apagadas, portões e janelas abertos que 
deveriam estar fechados, barulhos estranhos, circulação de pessoas estranhas, carros que passam 
sucessivamente na frente da rua. Nada deve escapar a um bom profissional de segurança. Para isso, 
___________ e _________________ se faz fundamental. Ser capaz de guardar fisionomias, placas 
de carro, modelos e cores de veículos ajudam bastante a melhorar o desempenho do sistema de 
segurança”. Assinale e complete o texto com uma das opções abaixo:  
       a) Atenção e Boa Memória Visual 
       b) Sigilo e Discrição 
       c) Boa Comunicação 
       d) Boa Capacidade de Reação 
       e) Boa Apresentação Pessoal 
 
 
 
14. O profissional que atua na área de segurança deve manter o mais absoluto sigilo sobre as 
informações e comentários. O sigilo e discrição profissional faz parte dos valores éticos. A divulgação 
de tais informações traz prejuízos para o sistema de segurança e, especialmente, para a 
confiabilidade do profissional que a está divulgando. Desta forma, o que deve ser seguido pelo 
profissional? 
       a) em hipótese nenhuma se deve fazer comentários sobre a organização em que trabalha, ou 
sobre o patrimônio dos clientes, fora do expediente de trabalho.  
       b) se deve fornecer informações sobre a empresa ou condomínio, caso seja abordado 
pessoalmente ou por telefone.  
       c) responder as vezes educadamente que ‘não está autorizado a fornecer nenhuma informação. 
       d) no momento da contratação, desconfie de candidatos muito expansivos e que falam demais.  
       e) um bom profissional de segurança geralmente fala muito e não é nada discreto. 
 
 
15. O Vigia deve ter uma boa comunicação pois é uma ferramenta indispensável para um bom 
profissional de segurança. Desta forma assinale a resposta correta de boa comunicação: 
       a) infelizmente, ainda é bastante comum o uso inadequado de rádios e telefones para 
brincadeiras e assuntos não relacionados à segurança.  
       b) esse tipo de atitude é totalmente incompatível a uma equipe de segurança que almeja 
qualidade e eficiência. 
       c) não prestar atenção a quem está falando. 
       d) estar atento às boas práticas, mas não a comunicação via rádio e telefone.  
       e) é importante sempre se expressar de forma objetiva e pausadamente, com um tom de voz 
adequado, garantindo sempre que o interlocutor esteja entendendo a mensagem transmitida, sem 
gírias. 
 
 
 
16. O que é Disjuntor Bipolar? 
       a) é indicado para circuitos com uma única fase.  
       b) é indicado para circuitos com duas fases.  
       c) é indicado para circuitos com várias fases.  
       d) é indicado para circuitos com cinco fases.  
       e) é indicado para circuitos com três fases.  
 



 

  

 
 
 
 
17. Quando ocorre uma sobrecorrente provocada por uma sobrecarga ou um curto-circuito, 
o disjuntor é? 

a) desconectado. 
       b) explode.  

c) derrete. 
       d) queimado. 

 e) desligado automaticamente. 
 
18. A crise convulsiva ou convulsão ocorre devido a um aumento excessivo e desordenado da 
atividade elétrica das células cerebrais, nesse caso os neurônios. No entanto, para aquele que sofre 
a convulsão a ajuda é de extrema importância, visto que durante o processo convulsivo o risco de 
lesões em decorrência da perda brusca ou muito rápida da consciência pode ocasionar queda 
desprotegida ao chão, o que pode gerar ferimentos e até mesmo fraturas. É muito simples auxiliar 
uma pessoa durante uma crise convulsiva, entretanto é necessário saber o que você deve fazer 
durante este momento: 
       a) deite a pessoa de lado para evitar o sufocamento com a saliva ou com o vômito, afaste 
qualquer objeto que possa machucar a vítima, faça uma proteção para a cabeça da pessoa 
convulsionada, nunca forçar a abertura da boca da vítima. 
       b) apenas se certifique de que nada ao seu redor irá machucá-la. 
       c) coloque a mão dentro da boca da vítima, para que a crise convulsiva passe logo. 
       d) jogue água no rosto da vítima. 
       e) não faça uma proteção para a cabeça da pessoa convulsionada. 
 
19. Em caso de uma emergência, devido (incêndios, choques elétricos, vazamento de gás, 
engasgamento, pessoas inconscientes, tentativa de suicídio). Para qual socorro devemos acionar? 
       a) Polícia Militar (190). 
       b) SAMU (192). 
       c) Polícia Civil (181). 
       d) Bombeiro (193). 

e) Polícia Rodoviária Federal (191). 
 
20. A saturação de oxigênio é uma percentagem que representa a quantidade de oxigênio que 
está circulando no sangue. O ideal é que a saturação de oxigênio adequado ao corpo esteja em seus 
valores normais: 
       a) 88-90% 

       b) 85-90% 

       c) 93-95% 

       d) 75-80%  

       e) 82-88% 

 
 


