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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)

A Andorinha
Não esperaria mais, que elas podiam
voar. Havia seis pousadas agora, juntas.
Apontaria numa: às vezes podia errar e acertar
na outra perto. Colocou a pedra no couro. Fez a
pontaria. O coração começou a bater depressa,
contou até dez, apontou, apontou, e deu a
estilingada. No primeiro instante, viu
confundidos as pancadas de seu coração e o voo
assustado das andorinhas – e então gritou
“acertei!” “acertei!”, vendo uma andorinha
despencando rente ao poste. Quis logo correr a
ela, mas estacou, lembrando-se de repente que
talvez ela não estivesse morta: pelo jeito de cair,
ainda parecia viva, e teria de se aproximar com
cuidado, senão ela poderia fugir. Vira bem onde
ela caíra: no monte de capim seco ao redor do
poste. Ele acertara e ela estava lá, talvez morta,
talvez viva ainda. Pôs outra pedra no estilingue
e aproximou-se. Ao curvar-se sobre o capim, viu
atônito, confuso a andorinha voar e deu a
estilingada a esmo; viu-a voando rasteiro, rente
à parede do armazém, e correu a procurar outra
pedra, que só achou ao fim de alguns minutos;
colocou-a no estilingue e correu para a
andorinha.
Podia agora vê-la inteiramente: ela
estava encolhida no chão, no ângulo formado
pelo armazém e uma pilha de tijolos velhos; era
uma andorinha de asas muito pretas e luzidias.
Não parecia que ia tornar a voar: uma de suas
asas estava estirada sobre o chão, e a cabecinha
levemente erguida. Ela estava deitada, estava
caída, como se não pudesse firmar-se. Pensou
que ela talvez estivesse apenas tonta; talvez a
pedra tivesse atingido só de raspão e ela fosse
voar a qualquer instante. E se ele errasse a
próxima pedrada, ela podia assustar-se e dessa
vez voar para o céu, para longe – e ele teria
perdido tudo, perdido a grande sorte que tivera
aquela tarde, acertando pela primeira vez.
Mas era engraçado: vendo o pássaro ali
no chão, à sua frente, pertinho, não tinha
vontade de dar a estilingada. Era muito
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diferente vê-lo em cima do fio, o peito erguido,
a cabecinha destacando-se contra o azul do céu.
Ali embaixo, caído no chão, encolhido contra a
parede escura e suja do armazém, tão fácil de
acertar, ele não tinha mais aquela vontade
violenta de dar a estilingada. E era engraçado
também como ele estava calmo, como seu
coração não estava batendo doidamente.
Caminhou devagar para ela, o estilingue
em punho, esperando apenas o primeiro
movimento dela para desferir a pedrada, mas
ela não se movia. Talvez não estivesse apenas
tonta; talvez estivesse ferida, tão ferida que não
podia mover-se.
Chegou bem perto: ela encolheu-se um
pouco mais contra a parede, mas não fez
ameaça de voar; havia qualquer coisa: ela não
voaria. Afrouxou o estilingue e ficou olhando.
Percebeu o medo no olhinho que piscava,
sentiu-se poderoso e cruel diante da
insignificância e fragilidade do pássaro. Estava
ali, sem fuga, sem voo, sem distância, sem erro,
o que seria seu primeiro pássaro – por que não
dava logo a pedrada mortal? não o matava por
quê?
Agachando-se, estendeu a mão devagar
para não a assustar, e então segurou-a: ela não
se debateu; e antes que abrisse os dedos para
olhar, sentiu a umidade e compreendeu que era
sangue: a pedra havia acertado de cheio. E
então teve raiva; teve raiva de si mesmo, do
domingo, e do que fizera; teve raiva; teve raiva
de sua astúcia, sua espera, sua alegria, e agora
sua impotência: sabia que a andorinha ia
morrer, sabia que ela ia morrer e que ele não
podia fazer nada.
(Luís Vilela, No bar: contos. 2.ed. São Paulo: Ática, 1984.)

QUESTÃO 1
De acordo com o texto, a ordem em que os
fatos acontecem aparece na alternativa:
I. o menino dá a estilingada na andorinha.
II. o menino compreende a gravidade da
situação ao sentir sangue no pássaro.
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III. o menino afrouxa o estilingue e fica olhando.
IV. a andorinha despenca rente ao poste.
V. o menino teve raiva de sua astúcia.
a) I, II, III, IV, V
b) II, V, III, I, IV
c) III, II, V, IV, I
d) I, IV, III, II, V
e) I, IV, II, III, V
QUESTÃO 2
No final do texto, o menino desiste de matar o
pássaro, pois:
a) sentiu raiva do que tinha feito
b) ficou muito nervoso
c) não conseguiu atirar
d) perdeu o interesse
e) sentiu medo
QUESTÃO 3
Em “Quis logo correr a ela, mas estacou,
lembrando-se de repente que talvez ela não
estivesse morta…” os vocábulos em negrito, no
texto, referem-se à palavra:
a) menino
b) andorinha
c) estilingue
d) olhinho
e) pássaro

VIGILANTE
QUESTÃO 5
“Ele acertara e ela estava lá, talvez morta,
talvez viva ainda...”. Acertara e estava são
respectivamente:
(a) pretérito perfeito e pretérito imperfeito
(b) pretérito imperfeito e pretérito perfeito
(c) pretérito mais-que-perfeito e pretérito
imperfeito
(d) pretérito mais-que-perfeito e pretérito
perfeito
(e) pretérito perfeito e pretérito mais-queperfeito
QUESTÃO 6
Em “Caminhou devagar para ela, o estilingue em
punho, esperando apenas o primeiro
movimento dela para desferir a pedrada, mas
ela não se movia”. O termo em negrito expressa
uma ideia de:
a) condição.
b) oposição.
c) alternância.
d) conclusão.
e) explicação.
QUESTÃO 7

QUESTÃO 4
“era uma andorinha de asas muito pretas e
luzidias”, a palavra em destaque pertence a qual
classe gramatical:
a) substantivo
b) adjetivo
c) verbo
d) pronome
e) advérbio

No primeiro quadrinho da tira do Zé do Boné só
não encontramos:
a) encontro consonantal
b) dígrafo
c) ditongo
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d) tritongo
e) encontro vocálico
QUESTÃO 8
Nas falas de Calvin, no segundo e no terceiro
quadrinhos, o uso dos porquês está correto na
alternativa:

VIGILANTE
a) 1888, Cláudio, Granito;
b) 1877, Claudiano, Granito;
c) 1964, Cláudio, Serrita;
d) 1977, Claudiano, Moreilândia;
e) 1900, Claudiano, Granito.
QUESTÃO 10
O distrito de Moreilândia foi criado em 10 de
Maio de 1957, desmembrado do distrito de
Carimirim, subordinado ao município de Serrita.
Mas apenas pela lei estadual nº 4.965 é que foi
constituído município autônomo. Assinale a
data em que o município foi instalado:

a) Porquê e Por que.
b) Porque e Por quê.
c) Por quê e Porque.
d) Por quê e Por que.
e) Porque e Porque.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
Durante a grande seca de _____ vários
agricultores do Ceará deixaram suas terras em
busca de locais onde houvesse água para
consumo humano e dessedentação animal. Foi o
caso de ________ Alves Moreira, que veio de
Iguatu, no Ceará, com sua família e rebanho.
Dirigia-se provavelmente ao vale do Rio São
Francisco. Entretanto, ao atravessar o sertão
pernambucano,
encontrou
uma
região
desocupada, pertencente à paróquia de
_______ (Pernambuco), onde as terras eram
férteis”.
O trecho acima é sobre a fundação e história de
Moreilândia. Nesse sentido, é CORRETO afirmar
que as palavras que completam o texto são,
respectivamente:
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a) 19 de Maio de 1964;
b) 18 de Março de 1964;
c) 19 de Maio de 1965;
d) 20 de Maio de 1964;
e) 19 de Maio de 1963.
QUESTÃO 11
Os nomes Carnaúba ou Carrancudo, Diego Luna,
Palha, Lajinhas, João Bento, Domiciano, Canta
Galo, Cariri Mirim, Novo, Genipapo, Amarelo,
Cachoeiro, Ingazeira, Cavalos, Boi, Catol e Nova
são:
a) Todos os bairros do município de
Moreilândia;
b) Nomes de riachos e lagoas do município de
Moreilândia;
c) Povoados do município de Moreilândia;
d) Todos os pontos turísticos de Moreilândia;
e) Ruas mais importantes de Moreilândia.
QUESTÃO 12
Moreilândia é um município brasileiro do estado
de Pernambuco que tem como cidades
limítrofes:
a) Serrita, Exu, Granito, Juazeiro do Norte e
Crato.
b) Salgueiro, Serrita, Jardim, Granito e Exu.
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c) Jardim, Salgueiro, Cedro, Granito e Terra
Nova.
d) Barbalha, Crato, Salgueiro, Parnamirim e Exu.
e) Serrita, Exu, Granito, Crato e Barbalha.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 13
Em um recipiente há bolas brancas e pretas,
destas:

VIGILANTE
resolvidas em quatro dias. Seguindo o mesmo
ritmo, quantos minutos por dia ele terá que
realizar a segunda tarefa para cumprir o prazo
estabelecido?
a) 15 minutos/dia.
b) 18 minutos/dia.
c) 20 minutos/dia.
d) 23 minutos/dia.
e) Nenhum das alternativas.
QUESTÃO 16

Qual a porcentagem de bolas listradas?

Um aluno alcançou média final escolar de 85.
Nas
três
primeiras
unidades
obteve,
respectivamente: 83, 95, 68. Sabe-se que a
escola calcula a nota final com média aritmética
referente a quatro unidades. Qual nota esse
aluno conseguiu na quarta unidade?

a) 25%.
b) 29%.
c) 33%.
d) 45%.
e) 60%.

a) 78.
b) 85.
c) 89.
d) 94.
e) 96.

• 55% são brancas;
• 45% são pretas;
• 20% das brancas são listradas; e
• 40% das pretas são listradas.

QUESTÃO 14
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
João analisando o comportamento de duas filas
para caixas bancários notou que, na primeira,
cada pessoa levava em média 5 minutos para
finalizar sua operação, já na segunda a média
era de 7 minutos. Qual será o mínimo de tempo
que ele levará para acessar um caixa eletrônico,
caso o primeiro tenha 9 pessoas e o segundo
tenha 6 pessoas?
a) 30 minutos.
b) 35 minutos.
c) 42 minutos.
d) 45 minutos.
e) 52 minutos.

QUESTÃO 17
São características relevantes
profissional do vigilante, exceto:

à

atuação

a) Polidez.
b) Cortesia.
c) Coragem.
d) Improbidade.
e) Autocontrole.
QUESTÃO 18

QUESTÃO 15

Qual das alternativas, a seguir, não constitui
uma função do vigilante?

Um aluno resolveu 20 questões em três dias,
realizando-as em dezesseis minutos por dia.
Agora ele terá 30 questões para serem

a) O registro das ocorrências internas.
b) O fiel cumprimento das
predeterminadas.
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c) A mediata comunicação aos colegas, sobre
qualquer incidente.
d) O controle da circulação interna.
e) Zelo com a apresentação pessoal.
QUESTÃO 19
Com base na Lei nº. 7.102/1983, são requisitos
para o exercício da profissão de vigilante,
exceto:
a) Ser brasileiro.
b) Ter instrução correspondente à quarta série
do primeiro grau.
c) Ter sido aprovado em exame de saúde física,
mental e psicotécnico.
d) Estar quite com as obrigações militares e
eleitorais.
e) Ter antecedentes criminais registrados.
QUESTÃO 20
Em observância à Lei nº. 7.102/1983, analise as
assertivas, a seguir e marque a alternativa
correta:
I – O vigilante usará uniforme, apenas, em
efetivo exercício.
II – Ao vigilante é assegurado uniforme especial
às expensas da empresa a que se vincular.
III – O vigilante terá assegurada prisão especial
por qualquer ato.
a) Apenas a assertiva I está correta.
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
e) Todas assertivas estão erradas.
QUESTÃO 21
Sobre posto fixo, é incorreto afirmar que:
a) Consiste no local do qual o profissional de
segurança não pode se afastar, sob pena de
perder o controle do acesso ou até mesmo
facilitar uma invasão.
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b) São exemplos de posto fixos: guaritas ou
cabines instaladas em pontos estratégicos, que
possibilitam maior campo de visão.
c) A atuação do vigilante, em postos fixos,
requer atenção redobrada, de modo que o
profissional
deve
posicionar-se
estrategicamente.
d) A postura e demonstração de observação
críticas são essenciais para inibir ações
criminosas.
e) Tem por finalidade cobrir os espaços vazios
existentes entre pontos fixos de segurança. São
diligências que o vigilante realiza para verificar
irregularidades.
QUESTÃO 22
São normas de conduta adequadas ao ambiente
de trabalho:
a) Honestidade; Demonstração de desinteresse
pelo trabalho.
b) Inteligência; Apatia no atendimento.
c) Vivacidade; Ingestão de bebida alcoólica, para
elevar a atenção durante o trabalho.
d) Prevenção; Perspicácia
e) Ausência de preocupação com a higienização
do posto de trabalho; Ética no trabalho.
QUESTÃO 23
Sobre ética e disciplina, no trabalho é correto
afirmar que:
a) O vigilante deve interromper quem está
falando, se não concordar com seu ponto de
vista.
b) Ao vigilante é recomendado que haja de
forma indelicada ou irônica.
c) O vigilante não deve estabelecer laços com os
colegas de trabalho, sendo desnecessário que os
conheça melhor.
d) O vigilante deve evitar assumir a
responsabilidade atribuída a outro, salvo se a
pedido deste ou em caso de emergência.
e) O vigilante não deve se preocupar com o
sentido das palavras, em caso de discussões em
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grupo, posto que, mal entendidos
inevitáveis nessas circunstâncias.

VIGILANTE
são

QUESTÃO 24
Sobre o atendimento, analise as afirmações, a
seguir, e marque a alternativa correta.
I – É facultado, ao vigilante, permitir o acesso de
um indivíduo, em instituições públicas, em
função de aspectos como origem, raça, sexo ou
idade, deste.
II – O vigilante fica autorizado a utilizar
emblemas,
ornamentos,
distintivos
ou
propaganda que utilizem a cruz suástica ou
gamada, para fins de divulgação do nazismo.
III – Em regra, o profissional deve tratar bem a
todos, tanto aqueles que se dirigem ao local, em
busca
de
atendimento,
quanto
aos
colaboradores da instituição.
a) As afirmações I e II estão corretas.
b) As afirmações I e III estão corretas.
c) As afirmações II e III estão corretas.
d) Apenas a afirmação III está correta.
e) As afirmações I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 26
No exercício da função, a adequada utilização
de equipamentos é fundamental. Sobre
Equipamentos de Proteção Individual – EPI –
marque a alternativa que apresenta a definição
correta.
a) Todo dispositivo ou produto de caráter
coletivo, destinado à preservação da integridade
física e da saúde dos trabalhadores.
b) Todo dispositivo ou produto de segurança da
estrutura predial, cujo objetivo consiste em
preservar a integridade dos equipamentos.
c) Todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pela chefia, destinado à proteção de
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a
saúde no gerenciamento do trabalho.
d) Todo dispositivo ou produto de caráter
coletivo, destinado à preservação da integridade
física e da saúde dos encarregados pela chefia.
e) 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.
QUESTÃO 27

QUESTÃO 25
É proibido, aos servidores públicos, exceto:
a) Utilizar cargo ou função para obter qualquer
benefício, para si ou para outros.
b) Não ser conivente com erros e infrações.
c) Utilizar-se de meios para procrastinar ou
dificultar o exercício regular de direito por
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou
material.
d) Desviar servidor público para atendimento a
interesse particular.
e) Retirar da repartição pública, sem estar
legalmente autorizado, qualquer documento,
livro ou bem pertencente ao patrimônio
público.
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Marque, dentre as alternativas, a seguir, aquela
que não corresponde a um tipo de EPI.
a) Luvas.
b) Cinturão de segurança com talabarte.
c) Capacete.
d) Macacão.
e) Extintores de incêndio.
QUESTÃO 28
São exemplos de Equipamentos de proteção dos
membros superiores:
a) Braçadeira e Perneira.
b) Creme protetor e manga.
c) Calçado e Dedeira.
d) Perneira e Respirador de fuga.
e) Máscara de solda e manga.

Página 6 de 7

Prefeitura Municipal de Moreilândia/PE
Concurso Público Nº 001/2020

QUESTÃO 29
Quanto aos Equipamentos de Proteção
Individual, cabe ao empregador, exceto:
a) Adquirir o adequado ao risco de cada
atividade.
b) Exigir seu uso de EPI, no exercício da função.
c) Responsabilizar-se pela guarda e conservação
do EPI.
d) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso
adequado dos EPI’s.
e) Efetuar a substituição imediata, quando o EPI
for danificado.
QUESTÃO 30
Indique, dentre as opções a seguir, aquela que
não apresenta uma arma não letal.
a) Espargidor de agente pimenta.
b) Tonfa.
c) Algemas.
d) Garrucha.
e) Cacetete.
QUESTÃO 31
De acordo com a Lei Municipal nº. 516/2018: É
_______ pichar, escrever, pintar ou gravar
figuras em fachadas de prédios, muros, postes e
placas de sinalização ou apor qualquer inscrição
permanente em qualquer superfície localizada
em logradouros públicos.
Marque
a
alternativa
corretamente a lacuna:

que
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parques, jardins, equipamentos ou logradouros
públicos, sendo apurado como responsável pela
depredação, pichação ou destruição de
pavimentação, guias, passeios, pontes, galerias,
canais, bueiros, muradas, balaustradas, bancos
e postes, lâmpadas, sinalização de trânsito,
árvores e quaisquer obras ou dispositivos
existentes nos logradouros públicos, ficará
obrigada:
a) Ao pagamento de multa, apenas.
b) Ao pagamento de multa, além de
ressarcimento das despesas que se fizerem
necessárias à reparação dos danos causados
independente das demais sanções legais.
c) Ao pagamento de multa, além de
ressarcimento das despesas que se fizerem
necessárias à reparação dos danos causados
independente das demais sanções legais, desde
que se trate de pessoa física.
d) Ao pagamento de multa, além de
ressarcimento das despesas que se fizerem
necessárias à reparação dos danos causados
independente das demais sanções legais, desde
que se trate de pessoa jurídica.
e) Ao pagamento de multa, além de
ressarcimento das despesas que se fizerem
necessárias à reparação dos danos causados
independente das demais sanções legais, desde
que se trate de pessoa física, estabelecida no
Município de Moreilândia.

preenche

a) Obrigatório
b) Opcional
c) Dispensável
d) Defeso
e) Compulsório
QUESTÃO 32
Em observância à Lei Municipal nº. 516/2018,
toda pessoa que der causa a qualquer dano aos
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