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INSTRUÇÕES: 
 

 Verifique se este caderno contém 40 questões sendo: 10 de Língua Portuguesa, 10 de 
Matemática, 05 de Conhecimentos Gerais e 15 de Conhecimentos Específicos. 

 Verifique na Folha de Respostas se o seu nome e número do documento de identificação estão 
corretos. 

 Em cada questão, você deve assinalar somente uma das alternativas, conforme indicado 
abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Será anulada a questão que contiver emenda, rasura ou, ainda, a que apresentar mais de uma 
alternativa assinalada na Folha de Respostas. 

 Ao marcar a alternativa correta na Folha de Respostas, use caneta esferográfica de tinta preta, 
ponta grossa. 

 Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a Folha de Respostas assinada no local indicado. 
 Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 
 O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicado até 72 (setenta e duas) horas a contar do dia 

subseqüente  ao  da sua realização, afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de 
Administração de São Luís e no quadro de avisos da Fundação Sousândrade, disponibilizado 
ainda nos endereços eletrônicos www.fsadu.org.br  e   www.sousandrade.org.br 

 As provas objetivas serão também disponibilizadas no prazo e nos endereços eletrônicos  
supracitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PROVA OBJETIVA 

VIGIA 
 

Fundação Sousândrade de Apoio 
ao Desenvolvimento da UFMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

NOME INSCRIÇÃO DATA / HORÁRIO

A duração total da prova é de 3 horas. Este tempo inclui a marcação da Folha de Respostas. 
Você só poderá levar o Caderno de Provas após transcorridas 2h 30 min do início das provas. 

Boa prova! 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o TEXTO para responder às questões de 01 a 05. 
 
TEXTO  
 

O carro cruzava uma caatinga abafada, aquela 
vegetação espinhenta, quase agressiva, de 
semideserto. Desviava de buracos enormes no asfalto 
da BR 222, que sai de Fortaleza para dentro do 
sertão. E eu me lembrava daquela frase dita pelo co-
piloto do avião, na minha primeira chegada a essa 
terra. “No Ceará, há três estações do ano: quente, 
muito quente e arretado de quente”. Bota calor nisso. 
Mas eram todos obstáculos ínfimos. Porque, quando 
encarei aquela Serra de Ibiapaba, uma chapada bem 
verde surgida na minha frente... A caatinga deu lugar 
ao cerrado, a um trecho preservado da Mata Atlântica, 
depois a uma exuberante floresta tropical de nome 
quase impronunciável: subcaducifólia. 

 
 

(Revista Viagem e turismo, edição 146, dezembro de 2007) 
 

 
01  
Segundo o texto, 
 

I. a caatinga é a única vegetação existente no 
Ceará. 

II. o calor, entre outras coisas, é superável diante das 
paisagens do Ceará. 

III. o calor é característica marcante do Ceará. 
 

Está CORRETO o que se encontra apenas em: 

a) II e III. 
b) I. 
c) II. 
d) I e III. 
e) I e II. 

 
02  
Assinale a alternativa que contém uma expressão de 
caráter conotativo. 

a) “...A caatinga deu lugar ao cerrado...” 
b) “...nome quase impronunciável...” 
c) “...aquela vegetação espinhenta, quase 

agressiva...” 
d) “Desviava de buracos enormes...” 
e) “...obstáculos ínfimos...” 

 
 
 
 
 
 

03  
“Porque, quando encarei aquela Serra...” 
Em qual das frases a seguir a palavra ou expressão, 
em destaque, possui o mesmo valor semântico da 
palavra destacada acima? 

a) Estava doente e não fui trabalhar. 
b) À medida que anoitece a chuva chega. 
c) Vamos viver em paz como irmãos. 
d) Andei depressa por causa da chuva. 
e) Vou para casa antes que chova. 

 
04  
“...um trecho preservado da Mata Atlântica...” 
A palavra destacada no trecho acima tem seu sinônimo 
expresso na alternativa: 

a) vendido 
b) preparado 
c) asfaltado 
d) conservado 
e) demarcado 

 
05  
No trecho “O carro cruzava uma caatinga abafada, 
aquela vegetação espinhenta, quase agressiva, de 
semideserto.” as palavras destacadas são 
classificadas, respectivamente, de acordo com a 
gramática normativa, como 

a) adjetivo, substantivo, adjetivo. 
b) adjetivo, adjetivo, substantivo. 
c) substantivo, advérbio, substantivo. 
d) substantivo, substantivo, adjetivo. 
e) adjetivo, advérbio, adjetivo. 

 
06  
O período pode ser classificado, segundo a gramática 
normativa, como simples ou composto. Assinale a 
alternativa a seguir que traz somente um período 
simples. 

a) Viva, sorria, cante tudo vale à pena. 
b) Não vale a pena gritar e não ser ouvido. 
c) Fale-me apenas palavras que tragam paz ao 

coração. 
d) A vida vale pouco nesta cidade. 
e) Começou a chover e água já escorre na rua.  
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07  
Qual alternativa possui apenas palavras acentuadas 
graficamente pela mesma regra que acentua a palavra 
“obstáculos”? 

a) Estático, egoísta, glúteo. 
b) Herói, árvore, Ceará. 
c) Próximo, límpido, esplêndido. 
d) Teleférico, atlântico, caráter. 
e) Tímido, incrível, mútuo. 

 
08  
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
CORRETAMENTE escritas.  

a) macio, rezina, atrazo 
b) tocha, querozene, gaz 
c) rocha, busina, flexa 
d) tesoura, gazolina, toxa 
e) gasolina, querosene, combustível 

 
09  
Assinale a alternativa cujo termo destacado na frase 
indica um modo, uma maneira. 

a) O inverno chegou bruscamente este ano. 
b) Jamais direi que sinto saudade. 
c) Diante da casa havia uma jaqueira. 
d) Gosto muito de café. 
e) Onde está a esperança? 

 
10  
Em qual alternativa a pontuação está CORRETA? 

a) Por que o Brasil, fala, em toda sua extensão, a 
mesma língua! 

b) O homem, adoece o mundo com a poluição. 
c) Para ser feliz cante, ou dance ou, faça o bem a 

todos. 
d) “Pouco se aprende com a vitória, mas muito com a 

derrota.” 
e) Animais, plantas rios, e mares, precisam ser 

protegidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
11  
Se o preço de um produto deve aumentar 130%, para 
saber o novo preço basta multiplicar o preço atual por 

a) 1,3 
b) 2,3 
c) 7 
d) 1,7 
e) 2,7 

 
12  
Na decoração de uma galeria, em uma das paredes 
será pintada uma região semelhante à ilustrada na 
figura a seguir. 
 

 
 
Essa região é obtida pela sobreposição parcial de dois 
quadrados, de modo que cada um tenha um dos 
vértices no centro do outro. Se a área dessa região 
mede 4.375 cm2, os lados desses quadrados medem 

a) 5 cm 
b) 25 cm 
c) 50 cm 
d) 12,5 cm 
e) 15 cm 

 
13  
Num grupo de 25 pessoas, há 13 homens e 12 
mulheres. Nesse grupo, com toda certeza, 

a) há duas pessoas que aniversariam em dezembro. 
b) há duas mulheres que aniversariam no mesmo 

mês. 
c) há quatro pessoas que aniversariam no mesmo 

mês. 
d) há uma pessoa que aniversaria em março. 
e) há dois homens que aniversariam no mesmo mês. 
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14  
Numa pesquisa de opinião entre consumidores, o 
entrevistado poderia responder SIM, NÃO ou NÃO SEI. 
O gráfico a seguir apresenta o resultado da pesquisa 
(os entrevistados que não responderam foram 
contados para a resposta NÃO SEI). 
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Analisando os dados contidos nesse gráfico, é 
CORRETO afirmar que 

a) foram entrevistados mais de 500 consumidores. 
b) responderam SIM  mais de 50% dos entrevistados. 
c) responderam NÃO SEI 10% dos entrevistados. 

d) responderam NÃO menos de 30% dos 
entrevistados. 

e) responderam SIM metade dos entrevistados. 

 
15  

Quanto custa 1 centavo? 
 

TEXTO NAILA OKITA
 

Nove centavos! E a culpa não é das matérias-primas: 
os “ingredientes” (aço carbono e uma película de 
cobre) saem por meio centavo no mercado 
internacional. São as etapas de fabricação que 
encarecem o produto: a eletrodeposição do cobre 
sobre o aço, a cunhagem e a embalagem. Se fizermos 
as contas, são mais de R$ 93 milhões de prejuízo 
desde o início do Plano Real. Sorte que o déficit é 
amenizado pela produção de cédulas, que são bem 
mais baratas. O custo de uma cédula de 1 real, por 
exemplo, são os mesmos 9 centavos. 
 
 

(Revista SUPER INTERESSANTE, Edição 252 – Mai/2008)
 

Com base nas informações contidas no texto, assinale 
a alternativa CORRETA. 

a) Fabricando 1 nota de 1 real e 11 moedas de 1 
centavo e pagando o custo da produção com o 
dinheiro fabricado, sobram apenas 3 centavos. 

b) Para cobrir esse déficit de R$ 93 milhões, bastaria 
que fossem produzidas 93.000.000 de moedas de 
um centavo. 

c) Dez moedas de um centavo pagam a produção de 
nove cédulas de 1 real. 

d) De cada cédula de 1 real produzida, retirado o 
custo da produção, restam apenas 99 centavos. 

e) De cada moeda de um centavo produzida, retirado 
o custo de produção, restam apenas 89 centavos. 

 
 
 

16  
Dividindo-se o número 17010 por 135 encontra-se o 
número ABC, em que a letra A substitui o algarismo 
das centenas, B substitui o das dezenas e C o das 
unidades. O valor de A + B + C é 

a) 7 
b) 8 
c) 10 
d) 11 
e) 9 

 
17  
Sejam ∝  um plano; A, M e P pontos tais que A e M 
pertencem a ∝  e P não pertence a ∝ , conforme figura 
indicada a seguir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A medida do lado AM  do triângulo retângulo APM é 
 

(Use: 3  = 1,73) 

a) 24,22 cm 
b) 27,22 cm 
c) 25,95 cm 
d) 17,30 cm 
e) 31,14 cm 
 
 
18  

A função Rxxxf +−= 6)( 2  tem raízes reais e 
distintas. Nessas condições, é certo que 

a) 0)1( =f  

b) 0)3( <f  

c) 0)9( =f  

d) 0)6( >f  

e) 9)0( =f  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M

30 cm 

P

15 cm

A∝  
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19  
O valor numérico da expressão 
 

x
x

x

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

⋅ −

81
1243

327 2

 

 
para x = 3 é: 

a) 

243
1

 

b) 243 
c) 3 
d) 103  
e) 81 
 
 
 
20  
“A função do 1º Grau dada por xxf 26)( −=  tem raiz 

igual a ____, é _______, seu gráfico é uma ________ 

que intercepta o eixo Oy  no ponto de ordenada ____ e 

f(5) é _____ 2.” 
 

Assinale a alternativa cujas expressões completam 
CORRETAMENTE a sentença acima. 

a) 2; positiva; parábola; 3; igual a 
b) 6; crescente; reta; 2; igual a 
c) 3; decrescente; reta; 6; menor que 
d) 2; negativa; circunferência; 3; maior que 
e) 6; bijetora; reta; 2; menor que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 

21  
Os dois maiores rios que cortam a cidade de São Luís 
e deságuam na baía de São Marcos chamam-se 

a) Munim e Mearim. 
b) Preguiça e Bacanga. 
c) Itapecuru e Anil. 
d) Anil e Bacanga. 
e) Mearim e Preguiça. 

 
22  
Graves são os  problemas de saúde pública no Brasil. 
Os brasileiros têm assistido surpresos ao 
reaparecimento de doenças aparentemente 
controladas nas suas maiores cidades, a exemplo do 
Rio de Janeiro, vítima recente de um grande surto de 

a) dengue. 
b) malária. 
c) tuberculose. 
d) febre amarela. 
e) cólera. 
 
23  
Embora o carnaval seja uma festa nacional, algumas 
manifestações e ritmos carnavalescos existem  apenas 
em determinado lugar. É o caso do Maranhão, único 
Estado onde se pode encontrar 

a) o  trio elétrico. 
b) a escola de samba. 
c) o baile de máscara. 
d) o bloco tradicional. 
e) o corso. 
 
24  

Entre os anos de 1838 e 1841, grave conflito político e 
social, entre “cabanos” e “bentivis”, dividiu o Maranhão. 
Esse conflito é conhecido pelo nome de 

a) Sabinada. 
b) Balaiada. 
c) Farroupilha. 
d) Praieira. 
e) Cabanada. 
 
25  

Neste ano, todos os municípios brasileiros escolherão 
seus chefes do executivo municipal e seus 
legisladores.  Para tanto, elegerão 

a) prefeitos e vereadores. 
b) governadores e prefeitos. 
c) senadores e vereadores. 
d) governadores e vereadores. 
e) prefeitos e senadores. 
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Conhecimentos Específicos 
 
26  
A capacidade do ser humano de compreender e admitir 
modos diferentes de pensar, de agir e de sentir, 
determinados por convicções éticas, políticas, 
religiosas etc, é chamada de 

a) presteza. 
b) tolerância. 
c) subserviência. 
d) passividade. 
e) indiferença. 
 
 
27  
A construção de uma boa imagem profissional, além de 
diferenciar o profissional, garantindo-lhe melhores 
oportunidades, repercute em toda a categoria, por 
influenciar positivamente os colegas. Nesse sentido, é 
esperado do vigia que 

a) apresente-se ao serviço com antecedência mínima 
de 15 minutos e, sempre que possível, procure sua 
chefia para conversar. 

b) possua telefone celular e outros equipamentos de 
última geração. 

c) use sempre roupas novas, se possível adquiridas 
em shopping center. 

d) procure  se aperfeiçoar, participando das atividades 
de treinamento e capacitação. 

e) seja elegante ao vestir, fale alto, demonstre ousadia 
e coragem. 

 
28  
Sobre os equipamentos de proteção individual do 
trabalhador, marque a opção CORRETA 

a) A máscara de proteção evita choques elétricos, 
fraturas e arranhões nas pernas e nos pés. 

b) O avental de raspa de couro protege o sistema 
respiratório do trabalhador contra gases tóxicos, 
poeiras e vapores prejudiciais à saúde. 

c) o cinto de segurança protege o trabalhador de 
quedas e deve ser utilizado em trabalhos realizados 
acima de 2 metros de altura. 

d) O protetor de ouvido protege contra riscos químicos 
e gases tóxicos. 

e) As luvas de raspa de couro são protetores faciais 
contra impacto, respingos e radiações nocivas. 

 
 
 
 
 

29  
Considerando as Normas Regulamentadoras, relativas 
ao uso e fornecimento de EPIs, analise as situações 
abaixo: 
 

I. O empregador é responsável pelo fornecimento 
dos EPI’s. 

II. É de responsabilidade do empregado usar o EPI, 
bem como zelar pelo mesmo. 

III. Em caso de perda ou dano do EPI, por mau uso 
ou descaso, o empregado deverá ser 
responsabilizado, de acordo com critério punitivo, 
adotado pelo empregador. 

IV. A NR(Norma Regulamentadora – Portaria 3214) 
Nº 10(dez) define os direitos e deveres quanto ao 
uso e fornecimento de EPI’s. 
 

Está CORRETO o que se afirma apenas em 

a) I,   II   e   III. 
b) II  ,III   e   IV. 
c) I  ,III   e   IV. 
d) I  ,II   e   IV. 
e)  I  e  II. 

 
30  
Em relação à higiene, segurança e proteção contra 
acidentes, julgue as afirmativas abaixo e marque a  
INCORRETA 

a) Na vigilância dos espaços confinados (galerias, 
silos, tanques de armazenamento), o vigia deve se 
posicionar fora do espaço e monitorar os 
trabalhadores autorizados, realizando as tarefas 
definidas no programa para entrada, ou seja, 
cumprindo o conjunto de ações, incluindo a 
permissão de entrada no espaço confinado. 

b) Usar calçados de solados de borracha e desligar a 
chave geral de energia antes de iniciar qualquer 
intervenção em tomadas e bocais de lâmpadas são 
formas de proteção contra choques elétricos. 

c) Cumprindo a exigência legal contida na NR (Norma 
Regulamentadora-Portaria 3214) nº 6 (seis), a 
empresa deve responsabilizar-se pela manutenção 
e esterilização dos Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI. 

d) Entre as medidas de proteção coletiva podemos 
citar o aterramento elétrico e a instalação de 
extintores de incêndio. 

e) Ordem e limpeza não fazem parte das boas 
práticas de segurança e não são requisitos básicos 
para minimizar ou evitar os acidentes. 
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31  
As atribuições do cargo de vigia exigem que o seu 
ocupante seja dedicado, cuidadoso, diligente. Essas 
qualidades indicam, então, que o vigia deve ser 

a) pontual. 
b) tolerante. 
c) objetivo. 
d) assíduo. 
e) zeloso. 

 
32  
Cada classe de profissionais deve adotar “um conjunto 
de regras” que permitam, com harmonia, a realização do 
trabalho de todos, a partir da conduta individual de 
cada profissional, pois isso faz com que o direito 
coletivo, isto é, do grupo, prevaleça sobre o 
individualismo. 
Esse conjunto de regras denomina-se 

a) ética profissional. 
b) direitos sociais e coletivos. 
c) deveres do cidadão. 
d) moral coletiva. 
e) cultura social. 

 
33  
As atribuições do cargo de vigia envolvem a segurança 
de bens e pessoas. Por essa razão, o vigia deve 
executar suas atribuições com disposição e rapidez, ao 
mesmo tempo em que deve tratar o público com 
delicadeza e urbanidade. 
Agindo assim, o vigia estará demonstrando 

a) pontualidade e assiduidade. 
b) eficiência e pontualidade. 
c) presteza e cortesia. 
d) tolerância e sentimentalismo. 
e) maturidade e austeridade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34  
No exercício das suas atividades, o vigia presta 
informações ao público, recebe correspondências e 
encomendas e zela pela segurança de pessoas, 
materiais e veículos postos sob sua guarda. Assim, 
espera-se que o vigia 

a) dirija-se às pessoas falando alto para impor 
respeito, proibindo que abram bolsas ou sacolas 
sem que antes sejam por ele inspecionadas. 

b) mantenha sempre consigo as chaves dos veículos 
sob sua guarda, para abri-los no caso de 
necessidade. 

c) abra as encomendas recebidas para verificar se 
não se trata de artefatos que possam causar danos 
a outras pessoas. 

d) apresente-se às pessoas que transitam no prédio 
sob sua guarda, ouça-as com atenção e com 
firmeza, mas com cortesia, quando tiver que lhes 
impor alguma ordem. 

e) aborde as pessoas à distância mínima de um 
metro, colocando-se sempre em posição que lhe 
permita imobilizá-las, se elas tentarem  alguma 
reação. 

 
35  
Dentre as alternativas abaixo, uma NÃO representa 
atribuição do cargo de vigia. Assinale-a. 

a) Verificar o trancamento de portões, portas e demais 
vias de acesso que possam comprometer a 
segurança do prédio sob sua responsabilidade. 

b) Impedir o acesso de pessoas, que lhe pareçam 
suspeitas, ao edifício sob sua responsabilidade. 

c) Fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas 
dependências do prédio sob sua responsabilidade. 

d) Prestar informações ao público, quando necessário, 
orientando-o para que as pessoas se situem nos 
lugares, devidamente. 

e) Comunicar imediatamente à autoridade superior 
quaisquer irregularidades verificadas no seu turno 
de serviço. 
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36  
Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma 
situação hipotética acerca do dia-a-dia do vigia, 
seguida de uma atitude frente à situação a ser 
analisada. Considerando as regras básicas de 
comportamento profissional, assinale a opção 
CORRETA. 

a) Antônio estava no seu Posto de Serviço em um 
domingo, e um funcionário da Prefeitura Municipal 
de São Luís, sem autorização, solicitou para entrar 
no prédio com o objetivo de procurar um documento 
importante. Nessa situação, o Vigia, mantendo seu 
comportamento profissional, permitiu a entrada do 
funcionário e não observou a saída do mesmo. 

b) Foi solicitado a João, Vigia de uma Repartição 
Pública, que controlasse o fluxo de 
correspondências do setor do almoxarifado, 
recebidas através de meio eletrônico. João analisou 
a situação e negou-se a atender a solicitação do 
Diretor do setor. João agiu corretamente, pois a 
atividade não faz parte de suas atribuições 
profissionais. 

c) Carlos assumiu o Posto de Serviço e necessitou 
afastar-se, temporariamente, do local de trabalho, 
por motivo de saúde de um membro da família. 
Nessa situação, o Vigia fechou o prédio e saiu sem 
pedir autorização do chefe. 

d) Henrique ao chegar ao seu Posto de Serviço, em 
uma Repartição Pública, às 6h, teve o seguinte 
procedimento: sentou, leu uma revista, depois tirou 
uma soneca, pois ainda era cedo e os funcionários 
iniciariam suas atividades às 8h. 

e) Fernando, no seu Posto de Serviço, no momento da 
substituição, soube que seu companheiro de 
trabalho do turno noturno iria faltar ao serviço. 
Nessa situação, Fernando colocou uma pessoa 
qualquer no local do Posto. 

 
37  
Em caso de ocorrência de um acidente fatal o vigia 
deve adotar medidas urgentes. Julgue as afirmativas 
abaixo e marque a opção CORRETA. 
 

I. Comunicar o acidente fatal, de imediato à 
autoridade policial competente. 

II. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente 
fatal, mantendo as características até sua 
liberação pela autoridade policial competente. 

III. Ausentar-se, imediatamente, do prédio, em busca 
do chefe. 

a) somente  II  e  III  estão corretas. 
b) somente  I  e  III  estão corretas. 
c) somente III está correta. 
d) I,  II  e  III  estão corretas. 
e) somente  I  e  II  estão corretas. 

 
 

38  
Para realizar suas tarefas, o vigia conta com vários 
recursos, como lanterna, capa de chuva, maleta de 
ferramentas, conhecimento das plantas do prédio e dos 
locais em que estão os extintores de incêndio, caixa de 
luz, registros de água, alarmes, telefones etc. 
Ao utilizar esses recursos, o vigia deve ser 

a) audacioso. 
b) limitado. 
c) austero. 
d) eficiente. 
e) educado. 
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Em certo dia de serviço, Amâncio Dourado, vigia do 
almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração, 
percebe que alguns elementos estão junto ao muro do 
prédio, do lado de fora, e conversam sobre invadir o 
prédio e dali retirar bens e materiais para vender a 
terceiros. 
Diante do fato, Amâncio Dourado deverá 

a) solicitar ajuda policial, verificar o trancamento de 
portões, portas e janelas do almoxarifado e evitar o 
confronto direto com os possíveis agressores. 

b) esconder-se e esperar que os elementos entrem no 
prédio para lhes dar ordem de prisão por invasão 
de prédio público, e então chamar a polícia. 

c) esconder-se, pois corre risco de vida, já que os 
elementos podem estar armados. 

d) fazer barulho, tossindo, batendo coisas ou falando 
alto para intimidar os possíveis invasores.  

e) verificar o trancamento das portas e janelas do 
almoxarifado e esconder-se em local privilegiado 
para que possa ver os invasores sem ser visto. 
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Dentre as opções abaixo, apenas uma NÃO constitui 
dever do vigia ao assumir seu turno de trabalho. 
Assinale-a. 

a) Receber e conferir o material que lhe esteja sendo 
entregue, como lanterna, equipamento de alarme, 
botas etc. 

b) Verificar com o colega que está lhe passando o 
turno a ocorrência de fatos estranhos que tenham 
ocorrido, como vazamentos de gás e água, falta de 
energia, tentativa de invasão do prédio etc. 

c) Comunicar imediatamente à autoridade superior a 
sua chegada e providenciar para que a autoridade 
policial esteja a postos, caso necessário. 

d) Verificar o trancamento de vias de acesso às áreas 
restritas e às de segurança, que possam ter sido 
abertas pelo seu colega no turno anterior para 
inspeção. 

e) Verificar o correto funcionamento de alarmes e 
equipamentos de filmagem, inclusive trocando 
mídias de gravação, se necessário. 

 
 


