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1. Campo Belo do Sul faz divisa com outras cidades de Santa Catarina, mas 

também com uma cidade do Rio Grande do Sul. Esta cidade é: 

a. Estrela 

b. Vacaria 

c. Esmeralda 

d. Lagoa Vermelha 

 

2. A Igreja Matriz de Campo Belo do Sul foi construída em blocos de pedra 

ferro e famosa principalmente por ter em seu interior um(a): 

a. Pinheiro 

b. Chafariz 

c. Formigueiro 

d. Chaminé 

 

3. Uma das festas típicas de Campo Belo do Sul é a: 

a. Festa do Peão 

b. Festa da Integração 

c. Festa do Morango 

d. Festa da Geleia 

 

4. Segundo censo feito em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população de Campo Belo do Sul compreende 

aproximadamente: 

a. 80 mil habitantes 

b. 50 mil habitantes 

c. 700 habitantes 

d. 7 mil habitantes 

 

5. Campo Belo do Sul é um grande produtor de: 

a. Banana 

b. Kiwi 

c. Aveia 

d. Palmito 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 
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6. Através do autoconhecimento conseguimos estabelecer relacionamentos 

interpessoais mais eficazes proporcionando um processo contínuo de 

aprendizagem. 

Tratando-se de relacionamento do vigia com o público, assinale abaixo a 

alternativa correta: 

a. Deverá ser arrogante, tendo facilidade de interagir com o 

público, sendo hostil com as pessoas 

b. Deverá sempre agir apenas de forma reativa em relação ao 

público e as tarefas que lhe forem confiadas 

c. Deverá participar de treinamentos com o objetivo da melhoria 

de seu desempenho no ambiente de trabalho 

d. Deverá usar de violência sempre que necessário. 

 

7. Os profissionais que exercem o cargo de vigia devem observar alguns 

princípios básicos, tais como: 

a. Bom senso, discrição, individualidade, ação preventiva 

b. Bom senso, cordialidade, discrição, ação preventiva 

c. Bom senso, cordialidade, discrição, hostilidade 

d. Bom senso, cordialidade, discrição, amoralidade 

 

8. Se o Vigia precisar utilizar o telefone para chamar os Bombeiros e o SAMU 

deverá ligar respectivamente, para quais números? 

a. 192 – Bombeiros e 193 – SAMU 

b. 193 – Bombeiros e 192 - SAMU 

c. 190 – Bombeiros e 191 - SAMU 

d. 191 – Bombeiros e 190 - SAMU 

 

9. Cada profissão tem um conjunto de princípios e regras de conduta 

conhecidas por deontologia. Assim, cada categoria profissional tem seu 

Código de Ética para obedecer e cumprir. 

Com base no Sigilo Profissional a resposta correta é: 

a. O vigia não deve preocupar-se com as situações que lhe 

foram confiadas em ordem sigilosa quando ele estiver fora do 

ambiente de trabalho 

b. O vigia poderá conversar com sua família sobre qualquer 

assunto sigiloso e confidencial da sua vida profissional, afinal 

todo familiar sempre será ético em todas as circunstâncias 

c. Os vigias devem sempre partir do pressuposto “uma equipe 

unida, jamais será vencida”, portanto ser amoral também 

significa ter sigilo profissional 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(5 questões) 
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d. O vigia deverá sempre manter sigilo sobre todas as 

informações que lhe foram confiadas, pois não cabe ao 

mesmo avaliar o caráter sigiloso ou não da informação ou do 

fato ocorrido 

10. Durante o seu serviço, o Vigia deverá seguir algumas regras, ter um 

determinado tipo de conduta e padrão ético. Assinale abaixo a alternativa 

correta: 

a. Um bom vigia deverá ser sempre, observador, discreto, leal e 

passional 

b. O vigia deverá sempre solicitar aos visitantes um documento 

de identificação, como a Cédula de Identidade e, na ausência 

desta, poderá ser apresentada a Carteirinha de Saúde do SUS 

c. O vigia deverá sempre ser educado e adentrar na intimidade 

dos visitantes se assim for convidado 

d. O vigia deverá permanecer em constante estado de alerta, 

mesmo que sua função primordial seja o atendimento ao 

público 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________(destaque aqui)________________________ 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 
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