
Vigia – SESI-PA 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ 

SESI/DR/PA 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

VIGIA 
 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Compreensão e Interpretação de Texto.  .................................................................................... 1 
2. Ortografia: grafia das palavras; acentuação gráfica.  ................................................................ 38 
3. Pontuação:identificação e cargo dos sinais gráficos.  ............................................................... 44 
4. Fonética: fonema e letra; classificação das palavras quanto ao número de sílabas e à tonicida-
de; encontro vocálico, consonantal e dígrafo.  ................................................................................ 7 
5. Morfologia: classes das palavras variáveis:classificação e flexão; classe das palavras invariá-
veis: classificação.  ....................................................................................................................... 48 
6. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração e classificação das orações de um período.
 ..................................................................................................................................................... 66 
 
 
MATEMÁTICA 
Aritmética: sistema de numeração decimal; divisibilidade; m.d.c. e m.m.c.; operações com núme-
ros naturais e com números fracionários; problemas envolvendo operações com números racio-
nais. Forma decimal dos números racionais. Médias: aritmética simples, aritmética ponderada e 
geométrica.  .................................................................................................................................... 6 
Conjuntos: conceito e representação,relação de pertinência, relação de inclusão, igualdade de 
conjuntos; operações com conjuntos.  ............................................................................................ 1  
Geometria: estudo dos ângulos, triângulos, quadriláteros e círculo. ............................................. 70 
Unidades de Medidas: comprimento, superfície, volume, tempo, massa, capacidade.  ................ 30 
Matemática Comercial: razão e proporção; divisão proporcional; regra de três simples; porcenta-
gem; juros simples.  ...................................................................................................................... 30 
Álgebra: expressões algébricas; equações, inequações e sistemas de 1º e 2º graus; problemas de 
1º e 2º graus.  ............................................................................................................................... 38 
Raciocínio Lógico. ......................................................................................................................... 83 
 
 
 
VIGIA 
Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância. Normas de fiscalização das áreas de acesso aos 
prédios do SESI. ............................................................................................................................. 1 
Regras de Segurança.  ................................................................................................................. 10 
Equipamentos de Proteção.  ......................................................................................................... 11 
Relacionamento interpessoal.  ...................................................................................................... 28 
Ética profissional.  ......................................................................................................................... 29 
Conhecimentos elementares sobre funcionamento de instalações elétricas e hidráulicas.  .......... 33 
Atitudes diante de incêndios e uso de equipamentos de prevenção.  ........................................... 40 
Noções de primeiros socorros.  ..................................................................................................... 50 
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo 
e colegas de trabalho. Controle de entrada e saída de veículos em estacionamentos da Instituição. 
Relacionamento no Ambiente de Trabalho: com os superiores, com os colegas e com o público em 
geral. ............................................................................................................................................. 71 
 


