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FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 04/2019 

VIGILANTE PATRIMONIAL 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 20 (vinte) questões, 
Noções de Informática 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte). 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver 
o fiscal. 

erro, notifique 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois 
reclamações posteriores nesse sentido. 

o cargo esteja 
não serão aceitas 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso 

erro, notifique o fiscal. 
observe qualquer 

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, 
o exemplo no próprio cartão de respostas. 

conforme 

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em 
nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

que houver falta de 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

ou marcações 

X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 
o cartão de respostas. 

para marcar 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

Boa Prova! 

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
NOME: ASSINATURA DO CANDIDATO: INSCRIÇÃO: 
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia os textos abaixo para responder as questões 1 a 4. 

Texto 1 

“Os Retirantes”. Cândido Portinari (1944) 

Texto 2 
Último Pau de Arara 

A vida aqui só é ruim 
Quando não chove no chão 
Mas se chover dá de tudo 
Fartura tem de montão 
Tomara que chova logo 
Tomara, meu Deus, tomara 
Só deixo o meu Cariri 
No último pau de arara [...] 

Enquanto a minha vaquinha 
Tiver o couro e o osso 
E puder com o chocalho 
Pendurado no pescoço 
Vou ficando por aqui 
Que Deus do céu me ajude 
Quem sai da terra natal 
Em outro canto não para 
Só deixo o meu Cariri 
No último pau de arara 

Composição: Venâncio/Corumbá/J.Guimarães 

1) De acordo com os textos, assinale a alternativa 
correta. 
a) O tema de ambos os textos são divergentes; o 

primeiro mostra uma realidade semelhante 
àquela apresentada no texto 2. 

b) O tema de ambos os textos são convergentes; 
entretanto a visão é diferente. Enquanto o eu 
lírico do texto 2 deseja ficar, a cena do texto 1 
mostra personagens deixando a terra de 
origem. 

c) O tema de ambos os textos são convergentes; o 
primeiro mostra pessoas sofridas que aparentam 
estar com fome e são esquecidas pelo governo e 
o segundo mostra uma cidade que tem assistência 
pública e pessoas exultantes. 

d) O tema de ambos os textos tem cunho religioso. 
No entanto, verifica-se que o primeiro apresenta 
mais religiosidade que o segundo, comprovada 
pela observação das personagens. 

2) As conjunções são conectores usados para 
construir a coerência e manter a coesão nas 
produções textuais. Nesse sentido, analise os 
termos destacados no texto 2 e assinale a 
alternativa correta quanto aos sentidos 
expressos respectivamente. 

a) Concessão e Conformidade. 
b) Adição e Consequência. 
c) Causa e Explicação. 
d) Tempo e Adversidade. 

3) O período é um enunciado com sentido 
completo construído por uma ou mais orações. 
Estas estabelecem entre si relações de 
coordenação ou subordinação. Analise os 
trechos extraídos do texto 2 e assinale a 
alternativa correta quanto à classificação das 
orações. 

a) “Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o 
osso e puder com o chocalho pendurado no 
pescoço vou ficando por aqui.” Há a presença 
de oração subordinada adverbial temporal. 

b) “A vida aqui só é ruim quando não chove no 
chão”. Há a presença de oração coordenada 
assindética temporal. 

c) “Quem sai da terra natal em outro canto não 
para”. Há a presença de oração subordinada 
adverbial aditiva. 

d) “Mas se chover dá de tudo fartura tem de 
montão”. Há a presença de oração subordinada 
substantiva subjetiva. 

4) No estudo gramatical, verifica-se que há os 
termos essenciais, integrantes e os acessórios 
da oração. Quanto à classificação das 
expressões destacadas, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) “Vou ficando por aqui”. Termo acessório - 
Adjunto adverbial de lugar. 

b) “Tomara, meu Deus, tomara”. Termo isolado, 
sem função sintática com outro – Vocativo. 

c) “Só deixo o meu Cariri no último pau de arara”. 
Termo essencial – Sujeito Simples. 

d) “A vida aqui só é ruim.” Termo essencial – 
Predicado Nominal. 

5) Observe: imergir, compreender, adquirir, 
pretender, conceder, abster. Há substantivos 
que são derivados destes verbos. Nesse 
sentido, assinale a alternativa correta quanto à 
escrita adequada dos termos. 

a) imersão, compreenção, aquisição, pretenção, 
conceção, abstenção. 

b) imersão, compreensão, aquisição, pretensão, 
concessão, abstenção. 

c) imerção, compreensão, aquisição, pretensão, 
concessão, abstenssão. 

d) imerção, compreenção, aquisissão, pretenção, 
conceção, abstensão. 
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6) Palavras homônimas são aquelas que podem 

 ________ 
 _______

_______

 _______

ser pronunciadas da mesma forma, contudo, 
têm significados diferentes. Assinale a 

 

alternativa que preencha correta e, 
respectivamente, as lacunas. 

“Nas últimas eleições, votei na 123. Ao sair, 
olhei para  e vi que havia esquecido o título sobre 
a mesa. Voltei para guardá-lo em minha carteira, 
os olhos por um segundo e pensei: - sei que cumpri meu 
papel de cidadão com bom , fiz minha parte.” 

a) Seção / trás / cerrei / senso. 
b) Sessão / traz / cerrei / senso. 
c) Seção / trás / serrei / censo. 
d) Seção / traz / cerrei / senso. 

7) De acordo com o estudo sobre Acentuação, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A palavra odisseia não é mais acentuada, uma 

vez que ditongos abertos ei, em paroxítonos, 
se enquadram na nova regra. 

(  ) freqüência continua com acento trema e 
circunflexo, pois é uma paroxítona terminada 
em ditongo decrescente. 

(  ) As palavras tambem e alguem deixaram de 
ser acentuadas, uma vez que são oxítonas com 
terminação "em". 

(  ) Não há mais acento diferencial nos pares : 
para/pára, pelo/pêlo; entretanto, ele 
permanece nos pares: por/pôr e pode/pôde. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F. 
b) V, F, F, V. 
c) F, F, F, V. 
d) F, V, V, F. 

8) Os substantivos compostos são aqueles 
formados por mais de uma palavra ou radical. São 
constituídos pelo processo denominado 
"composição", ou seja, formados a partir da 
junção de palavras. Assinale a alternativa em que 
o termo destacado está escrito corretamente. 
a) Ser feliz não é ter uma vida perfeita no seu dia 

a dia, mas reconhecer que vale a pena viver 
apesar de todos os desafios e perdas. 

b) O analista de sistemas André Luis informa que 
comprou um acessório para microondas no 
site da empresa e o prazo de entrega é de até 
cinco dias úteis. 

c) Eu mesma uso mini-saia e vestido curto, então 
isso tudo é uma tremenda hipocrisia. 

d) Nesta cidade, há pouca infra-estrutura 
comercial. A população precisa se dirigir a 
locais distantes para realizar compras. 

9) Hiato é a sequência de duas vogais, em uma 
mesma palavra, que pertencem a sílabas 
diferentes. Podem receber acento, ou não. 
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
com hiato foram acentuadas corretamente. 
a) Bocaiuva, saída, Piauí, enjôo, juízes. 
b) feiura, Baiuca, tuiuiú, abençoo, juiz. 
c) rainha, baínha, saída, ainda, cuíca. 
d) tainha, caída, faísca, cafeina, balaústre. 

10) Analise as frases a seguir e assinale a alternativa 
incorreta quanto ao uso do acento grave. 
a) Ao passarem pela escura rua que beirava a 

linha do trem, propôs à patroa que fossem mais 
cautelosos. 

b) Digo a verdade aos meus velhos amigos e às 
pessoas que me cercam. Creiam que estou à 
disposição para oferecer provas. 

c) Disseram que haveria anistia a todas as 
pessoas. Entretanto, o benefício só foi 
concedido à populações de baixa renda. 

d) Os alunos do colégio principal da cidade foram 
à excursão após terminarem o curso com notas 
excepcionais. 

Leia a charge a seguir para responder as 
questões 11 a 13.

11) De acordo com a charge, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. O humor da charge resulta da conclusão 

que a personagem chega sobre as 
empresas que anunciam produtos na TV. 

II. O pensamento da personagem, no último 
quadrinho, é irrelevante para a mensagem 
da charge. 

III. O uso de aspas sobre algumas palavras, no 
primeiro quadrinho, foi utilizado para 
destacar a fala de alguém, ou seja, é 
exemplo de discurso indireto. 

IV. A expressão “Os malditos”, presente no 
último quadrinho, funciona como sujeito 
composto porque representa muitas 
pessoas e está no plural. 

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

12) Quanto à classificação gramatical das 
expressões extraídas do texto: “use”, 
“compre”, “beba”, “prove”, “coma”, assinale a 
alternativa correta. 
a) são verbos no presente do indicativo. 
b) são verbos no modo imperativo. 
c) são advérbios no pretérito imperfeito. 
d) são advérbios no modo subjuntivo. 
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13) O enunciado a seguir foi extraído do último 
quadrinho: “Os malditos sabem que nós ainda não 
sabemos”. Quanto à classificação gramatical do 
trecho em destaque, assinale a alternativa correta. 
a) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
c) Oração Subordinada Substantiva Apositiva. 
d) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

14) Os sinais de pontuação garantem boa parte da 

__________

coesão e coerência dos enunciados. Eles são 

____________

também uma das qualidades da comunicação 

_________
___________

escrita. Assinale a alternativa incorreta quanto 
ao uso da vírgula. 
a) “Deixar de passar filtro solar ao redor dos olhos 

pode aumentar risco de câncer, diz estudo. 
Pesquisadores do Reino Unido mostram que 
pessoas tendem a deixar área ao redor dos 
olhos desprotegida.” 

b) “A área ao redor dos olhos, é uma das mais 
sensíveis do corpo ao efeito maléfico da luz do 
Sol. O hábito de não passar lá o filtro solar, 
pode estar expondo pessoas ao risco de câncer 
de pele, de acordo uma nova pesquisa.” 

c) “Cientistas descobriram que as pessoas têm 
hábitos diferentes na hora de aplicar no rosto o 
filtro solar. Uma área maior de pele costuma 
ficar desprotegida com o hidratante, 
especialmente ao redor dos olhos, justamente 
onde a pele é mais fina e vulnerável ao câncer.” 

d) “Óculos escuros com fator de proteção 
ultravioleta (UV) podem ajudar a proteger 
essas áreas, segundo os especialistas. Muitos 
hidratantes são vendidos como tendo o fator de 
proteção solar (FPS) de 30 a 50, similar ao do 
filtro solar tradicional.” 

15) Dentro de um enunciado ou texto, as palavras 
devem concordar entre si. Assinale a alternativa 
correta quanto à concordância verbal e nominal. 
a) Devem haver mais suspeitos envolvidos no caso. 

Fazem três meses que a investigação foi iniciada. 
b) Teve uma boa ideia de caracterizar e 

diferenciar o ensaio da crônica, dizendo que um 
e outro se afirma pelo estilo. 

c) Era meio-dia e meia quando eles sós se 
encaminharam para a cidade meio deserta. As 
ruas eram o mais assustadoras possível. 

d) É necessária paciência com os idosos e as 
crianças. Nem um nem outro conseguem fazer 
ações próprias de adultos em pleno vigor físico 
e mental. 

16) Leia atentamente as frases a seguir: 
I. Que tal assistirmos novo filme 

que está no cinema? 
II. Antigamente, os filhos precisavam obedecer 

 seus pais. 
III. Prefiro suco de frutas refrigerante. 
IV. Esta é a refeição mais gosto. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) o / os / do que / que 
b) o / aos / do que / que 
c) ao / aos / a / de que 
d) ao / os / do que / de que 

17) Assinale a alternativa que apresenta correta e, 
respectivamente, a classificação dos tipos 
textuais descritos nas afirmativas a seguir. 
I. Expor um assunto e discutir a problemática 

que nele reside; defender princípios e tomar 
decisões; apresentar opinião e provar 
citando fatos, razões ou justificativas. 

II. Ao comunicar algo sobre um evento da vida 
- uma situação complicada, um sonho, um 
acontecimento – a comunicação geralmente 
assume a forma deste tipo de texto, ou seja, 
apresenta-se uma estória contada de 
acordo com certas convenções. 
(Brockmeier, & Harré, 2003). 

III. Este texto procura representar a elaboração 
de um retrato revelado por meio das 
palavras. Há aspectos importantes: 
características físicas e/ou psicológicas; 
dimensões, localização etc. Não é, por 
norma, um tipo de texto autônomo, 
encontrando-se presente em outros textos. 

a) Descrição, Narração, Prescrição. 
b) Prescrição, Descrição, Dissertação. 
c) Dissertação, Descrição, Prescrição. 
d) Dissertação, Narração, Descrição. 

18) Leia os enunciados nas alternativas abaixo e 
assinale o que não possui erro de pontuação. 
a) O atleta driblou, correu, fintou, chutou e, enfim, 

finalizou com um belíssimo gol. 
b) D. Leopoldina vizinha do 10º andar, esteve 

sumida por dois meses. Apareceu calada e 
com semblante triste. 

c) Ele gritou. – Ganhei na loteria! Todos da rua o 
ouviram e, houve festa o dia inteiro. 

d) Maria venha logo, o almoço está esfriando e, 
não é justo todos ficarem aqui te esperando. 

19) A crase ocorre quando há a fusão de duas 
vogais semelhantes e é representada com o 
uso do acento grave. Assinale a alternativa em 
que o seu uso foi empregado incorretamente. 
a) Utilize, em tua receita, sal e pimenta à gosto. 
b) Sua proposta é igual à do concorrente. 
c) Refiro-me à moça da esquerda, não à da direita. 
d) Preciso que vá àquele mercado e traga os itens 

desta lista. 
20) Observe o enunciado: 

“Paulo abandonou-me Ana Júlia encontre-me às 
8h e contar-te-ei como foi isto.” 

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação 
correta de acordo com a sua justificativa. 
a) “Paulo, abandonou-me Ana Júlia, encontre-me às 

8h e contar-te-ei como foi isto.” Paulo é o sujeito 
deste período e Ana Júlia foi quem abandonou. 

b) “Paulo abandonou-me, Ana Júlia, encontre-me às 
8h e contar-te-ei como foi isto.” Paulo é o sujeito da 
primeira oração e Ana Júlia é um vocativo. 

c) “Paulo, abandonou-me, Ana Júlia, encontre-me 
às 8h e contar-te-ei como foi isto.” Paulo foi 
quem abandonou e Ana Júlia é um aposto. 

d) “Paulo abandonou-me, Ana Júlia encontre-me 
às 8h e contar-te-ei, como foi isto.” Paulo foi 
quem abandonou e Ana Júlia é o complemento 
nominal do verbo “encontre-me”. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
21) Considere o uso de teclas de atalhos para o 

Excel a fim de facilitar e agilizar a interação 
com o usuário e dê valores Verdadeiro (V) ou 

__________

___________
____________

Falso (F) para as afirmativas abaixo. 

( ) CTRL + ENTER: Permite que você mude de 
linha dentro da célula. 

( ) CTRL + PAGE UP ou CTRL + PAGE DOWN: 
Permite a navegação entre as guias 
(Worksheet) da planilha. 

( ) F2: Edita a célula ativa e posiciona o ponto de 
inserção no início do conteúdo da célula. 

( ) CTRL + BARRA DE ESPAÇO: Permite 
selecionar toda as células da linha. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) F, V, F, V 
b) V, V, F, V 
c) F, F, V, V 
d) F, V, F, F

22) Em relação ao sistema MS-Word, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) É possível alterar todas as ocorrências de um 
texto no documento Word pelo comando 
Substituir 

b) É uma ferramenta de edição de Texto, como 
carta, currículo, documento e outros 

c) Não é possível criar e editar Tabelas em seus 
documentos 

d) MS-Word faz parte do pacote Office oferecido 
pela empresa Microsoft 

23) Considere a ferramenta MS-Excel, versão 
português e observe a utilização de algumas 
funções: “ _, retorna a média 
(aritmética) de todas as células em um 
intervalo que satisfazem um determinado 
critério. , soma os argumentos. 

, procura na primeira coluna de 
uma matriz e move-se ao longo da linha para 
retornar o valor de uma célula.” 

Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) MÉDIASE / SOMA / PROCV 
b) MÉDIA / SOMA / PROCV 
c) MÉDIASE / SOMA / REFERENCIA 
d) MÉDIASE / ADICIONA / REFERENCIA 

24) Uma das funcionalidades oferecidas pelo 
Microsoft Excel é o uso de Tabela Dinâmica 
(Pivot Table). Quanto às vantagens oferecidas 
pelo recurso, dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F) para as vantagens oferecidas pelo 
recurso: 

( ) Flexibilidade. 
( ) É possível alternar os valores entre linha e 

coluna em tempo real. 
( ) Ferramenta poderosa para calcular, resumir e 

analisar os dados que lhe permitem ver 
comparações, padrões e tendências nos 
dados. 

Assinale a opção correspondente: 

a) V, V, F 
b) F, F, F 
c) V, F, V 
d) F, F, V

25) Se você está criando ou instalando um firewall 
para proteger seu computador e seus dados, 
informações básicas sobre configurações da 
Internet podem ser muito úteis. As tabelas a 
seguir fornecem os fatos sobre protocolos IP, 
portas e intervalos de endereços. Analise as 
afirmativas abaixo sobre portas e definição e 
dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

( ) HTTP (Web): Protocolo TCP Porta 80 
( ) SMTP (e-mail): Protocolo TCP Porta 26 
( ) POP3 (e-mail): Protocolo TCP / UDP Porta 110 
( ) HTTPS (Web SSL): Protocolo TCP Porta 443 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, F 
b) V, F, F, V 
c) F, V, F, V 
d) V, F, V, V

26) Sobre a definição de firewall, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. Um firewall é um dispositivo de segurança 
da rede que monitora o tráfego de rede de 
entrada e saída e decide permitir ou 
bloquear tráfegos específicos de acordo 
com um conjunto definido de regras de 
segurança. 

II. Um firewall coloca uma barreira entre redes 
internas protegidas e controladas que 
podem ser redes externas confiáveis ou 
não, como a Internet. 

III Um firewall pode ser somente software sem 
opção de Hardware. 

IV. Um firewall de proxy é um dos primeiros 
tipos de firewall e funciona como a 
passagem de uma rede para outra de uma 
aplicação específica. 

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 
b) Apenas a afirmativa I está correta 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV são corretas 
d) Apenas as afirmativas II e IV são corretas 
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27) No MS-Word, 2013, 2016, versão português, os 
recursos: 

I. Criação e manipulação de mala direta. 
II. Comparar e mesclar documentos. 

Podem ser, correta e respectivamente 
acessados no menu: 

a) Referências - Formatar 
b) Correspondências - Revisão 
c) Formatar - Ferramentas 
d) Correspondências - Inserir 

28) Utilize a função PROCV no Excel e analise qual 

_________________

o resultado esperado para o conjunto de 
dados, na utilização da fórmula 
=PROCV(E2;A1:C5;3;FALSO) para preencher a 
célula G2, conforme indicada abaixo. 

 

 

 

 
 

Figura. Conjunto de dados para uso da função PROCV 

Assinale a alternativa correta. 
a) Amarelo 
b) 5 
c) 10 
d) Amarelo / 10

29) Assinale a alternativa incorreta quanto ao 
padrão de rede sem fio 802.11g. 

a) O padrão é compatível com 802.11b 
b) Velocidade de Transmissão de até 54 Mbit/s 
c) Usa autenticação WEP estática 
d) Opera na frequência 2,4 GHz 

30) No editor de texto MS-Word a opção 

“Maiúsculas e Minúsculas” representado pelo 

botão permite opções de formatação 

de texto. A esse respeito, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Todas maiúsculas 
b) Somente a última letra maiúscula 
c) Todas minúsculas 
d) Alternar entre minúscula e maiúscula 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31) Leia, abaixo, o artigo 1°, §1° da Portaria 
3233/2012-DG/DPF. 

“§1° do artigo 1°. As atividades de segurança 
privada serão reguladas, autorizadas e 
fiscalizadas pelo(a) e 
serão complementares às atividades de 
segurança pública nos termos da legislação 
específica.” 

Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Secretária Municipal de segurança privada 
b) Ministério Público 
c) Ministério da Segurança Pública 
d) Departamento de Polícia Federal 

32) Considere as diversas atividades exercidas 
pela segurança privada. Quanto à atividade de 
vigilância patrimonial, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. Atividade de vigilância exercida com a 
finalidade de garantir a incolumidade física 
de pessoas, incluindo o retorno do vigilante 
com o respectivo armamento e demais 
equipamentos, com os pernoites 
estritamente necessários. 

II. Atividade que visa garantir o transporte de 
qualquer tipo de carga ou de valor, incluindo 
o retorno da equipe com o respectivo 
armamento e demais equipamentos, com os 
pernoites estritamente necessários. 

III. Atividade exercida em eventos sociais e 
dentro de estabelecimentos, urbanos ou 
rurais, públicos ou privados, com a 
finalidade de garantir a incolumidade física 
das pessoas e a integridade do patrimônio. 

IV. Atividade de transporte de numerário, bens 
ou valores, mediante a utilização de 
veículos, comuns ou especiais. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão 
corretas 

b) Apenas a afirmativa I está correta 

c) Apenas a afirmativa III está correta 

d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
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33) O exercício da atividade de vigilância 
patrimonial deve observar determinados 
requisitos. A esse respeito, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).

(  ) É requisito provar que os sócios, 
administradores, diretores e gerentes da 
empresa de segurança privada não tenham 
condenação criminal registrada. 

(  ) É requisito contratar, e manter sob contrato, o 
mínimo de 10 vigilantes, devidamente 
habilitados. 

(  ) É requisito comprovar a posse ou a 
propriedade de, no mínimo, um veículo comum, 
com sistema de comunicação ininterrupta com 
a sede da empresa em cada unidade da 
federação em que estiver autorizada. 

(  ) É requisito possuir contrato de seguro de vida 
individual. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, F 
b) F, F, V, V 
c) V, F, F, V 
d) F, V, F, V 

34) É de grande relevância que os direitos 
humanos sejam observados na prática da 
atividade do vigilante patrimonial. Nesse 
sentido, assinale a alternativa correta quanto a 
um dos objetivos da política de segurança 
privada. 

a) A prevenção de eventos culposos 
b) A dignidade da pessoa humana 
c) Inibição do crescimento das empresas que 

atuam no setor 
d) A moralidade 

35) O respeito aos direitos humanos é essencial. 

 

Esses direitos encontram-se previstos na 
Constituição de 1988 e, também, em Tratados 
Internacionais incorporados pelo ordenamento 
jurídico brasileiro. Sobre esses direitos, 
assinale a alternativa correta. 

a) A tortura é permitida para suspeitos de 
terrorismo 

b) A prisão de alguém tem interesse público, por 
isso não se preserva, nesses casos, os direitos 
da personalidade do suspeito 

c) A pessoa detida tem direito à liberdade, mas 
não tem direito, em nenhum caso, à 
indenização 

d) O preso será informado de seus direitos, entre 
os quais o de permanecer calado, sendo-lhes 
assegurada a assistência da família e de 
advogados 

36) A Constituição Federal afirma que, dentre 
outros, constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil (art. 3º): 
“Promover o bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer 
outras formas de discriminação.” (inc IV). Mais 
adiante no inciso XLII do artigo 5º, dispõe 
que: “a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei;” Nesse sentido, a 
Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989, alterada 
pelas Leis 9.459/97 e 12.288/2010, define uma 
série de crimes resultantes de preconceito de 
raça ou de cor. Quanto à prática de crimes que 
podem ser resultantes de preconceito de raça 
e cor, analise as afirmativas e assinale a 
alternativa correta. 

I. Obstar a promoção funcional. 
II. Negar ou obstar emprego em empresa 

privada. 
III. Recusar ou impedir acesso a 

estabelecimento comercial, negando-se a 
servir, atender ou receber cliente ou 
comprador. 

IV. Impedir o acesso ou uso de transportes 
públicos, como aviões, navios barcas, 
barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer 
outro meio de transporte concedido. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

37) Segundo preceitua o parágrafo único, inciso I, 
do artigo 3º do Estatuto do Idoso “é garantido 
ao idoso o atendimento preferencial e 
individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviço à população”. 
Este direito é também assegurado pela Lei nº 
10.048/00 e pelo Decreto n.º 5.296/04 que a 
regulamentou. A respeito da proteção ao idoso, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) O Estatuto do Idoso é destinado a regular o 
direito das pessoas com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos 

b) No transporte público, não se assegura a 
prioridade do idoso no embarque porque a 
regra é por ordem de chegada 

c) O Estatuto do Idoso assegura às pessoas 
idosas serem atendidas antes de qualquer 
outra, depois de concluído o atendimento que 
estiver em andamento em estabelecimentos 
públicos e privados prestadores de serviços à 
população como hospitais, clínicas, 
supermercados, cinemas, teatros, dentre 
tantos outros 

d) É assegurado ao idoso o direito à 
acompanhante, que só poderá ser negado por 
critério médico, e justificadamente 
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38) Nos últimos tempos, tem aumentado a 
preocupação com a prevenção e combate à 
violência contra a mulher. A esse respeito, 
assinale a alternativa correta. 

a) Toda mulher, independentemente de classe, 
raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, 
nível educacional, idade e religião, goza dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e mental e 
seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social 

b) A Lei Maria da Penha, deve ser vista como um 
importante instrumento para que a mulher em 
situação de violência doméstica ou familiar 
possa ter os seus direitos respeitados. 
Contudo, não se verifica a sua aplicação 

c) Antes da publicação da Lei Maria da Penha, 
nos casos de agressões físicas, não dependia 
da vontade da vítima a abertura de inquérito 
policial 

d) Não se trata de forma de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, a violência psicológica, 
apenas a violência física, entendida como 
qualquer conduta que ofenda a integridade ou 
saúde corporal 

39) As relações humanas no trabalho envolvem o 
cuidado com a comunicação interpessoal, o 
atendimento às pessoas com deficiência, o 
comando e subordinação, a disciplina e a 
hierarquia e, a apresentação pessoal. Quanto à 
comunicação interpessoal, assinale alternativa 
correta. 

a) Afasia ocorre por medo ou por sentimento de 
inferioridade. Aja com naturalidade no seu 
ambiente de trabalho, fale de maneira simples 
e natural, observando as outras pessoas 

b) Uma importante forma de comunicação é a 
verbal. Por isso, é a única forma de 
comunicação possível 

c) A fala diz respeito a um sistema constituído por 
elementos que podem ser gestos, sinais, sons, 
símbolos ou palavras 

d) O importante na comunicação interpessoal é o 
cuidado e a preocupação dos interlocutores na 
transmissão dos dados ou das informações em 
questão para que se obtenha o sucesso no 
processo desejado 

40) Sobre a conduta do vigilante no contexto das 
relações humanas no trabalho, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A conduta é a maneira como o vigilante se porta 

e como ele representa a empresa que ele 
trabalha, sendo possível citar como exemplos: 
a honestidade e o zelo 

b) O bom relacionamento social com os colegas é 
importante para a atividade de vigilante 
patrimonial 

c) Asseio pessoal e polidez não são exigências 
básicas para os vigilantes 

d) Respeitar o próximo é uma regra de convivência 

41) Não há um consenso entre os juristas a 
respeito do conceito de crime organizado. 
Pode-se dizer, nesse sentido, que “é o grupo 
que detém a estrutura hierárquico piramidal 
para a prática de infrações penais, contando 
com uma divisão de tarefas entre membros 
restritos, envolvimento direto ou indireto de 
agentes públicos, voltado para a obtenção de 
dinheiro e poder, com domínio territorial 
determinado”. Sobre o sistema de segurança 
pública e o crime organizado, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
I. Destaca-se como característica do 

fenômeno da criminalidade organizada a 
acumulação de poder econômico de seus 
integrantes. 

II. Dentre as modalidades de crime organizado 
cita-se, como exemplo: roubo a bancos, 
lavagem de dinheiro, falsificação de 
produtos e extorsão mediante sequestro. 

III. O alto poder de intimidação é característico 
das organizações criminosas. 

IV. As organizações criminosas atuam com o 
aval estatal, o que lhe possibilita conseguir 
extraordinários lucros. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
d) As afirmativas I, II, III e IV 

42) O homem, há milhares de anos, convive com o 
fogo e aprendeu que ele tanto pode nos trazer 
benefícios, como também causar grandes 
prejuízos, acabando com vidas e destruindo 
patrimônios. Sobre a teoria do fogo, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Combustível é o único elemento pelo qual o 

fogo se propaga 
b) Comburente é o oxigênio encontrado no ar que 

respiramos 
c) Quanto maior a concentração de oxigênio, mais 

intenso será o fogo 
d) O triângulo do fogo é formado por: calor, 

combustível e comburente 
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43) Ao atender uma vítima e ministrar os primeiros 
socorros, o socorrista deverá levar em conta os 
princípios básicos para salvar vidas. Sobre 
primeiros socorros, assinale a alternativa correta. 
a) Os primeiros socorros envolvem apenas uma análise 

primária, necessária para detectar as condições que 
colocam em risco imediato a vida do paciente 

b) Entre os sintomas e sinais do estado de 
choque, encontram-se agitações 

c) Uma das práticas mais eficazes para a 
restauração da respiração é a massagem 
cardíaca externa 

d) Quem presta os primeiros socorros, em caso 
de necessidade e urgência, deve praticar ações 
próprias de médicos 

44) Entre os tipos de vigilância encontram-se: a 
vigilância em geral; a vigilância em bancos; a 
vigilância em shopping centers; a vigilância em 
hospitais; a vigilância em escolas; a vigilância 
na indústria; entre outras. A esse respeito, 
assinale a alternativa correta. 
a) O vigilante em escolas deve ficar atento quanto 

à presença de pessoas estranhas nas 
imediações da escola, pois ocorrências de 
tráfico de entorpecentes são bastante comuns 
nestes locais. Caso perceba tal ação, o 
vigilante deve fazer um boletim de ocorrência 

b) O vigilante em hospitais deve estar atento aos 
locais críticos para segurança como quadro de 
disjuntores, gasometria, pediatria, central de 
segurança e heliponto 

c) Os Shopping Centers que possuem estacionamento 
não são responsáveis pela segurança nesse espaço, 
mas apenas dentro das lojas 

d) A porta giratória de segurança é equipamento 
que deve ser implantado sempre que se tenha 
condições financeiras. Isso porque possui 
apenas efeito psicológico 

45) A disciplina e a conscientização do profissional de 
segurança quanto à sua função são indispensáveis 
para que se possa fazer o controle e a fiscalização 
do imóvel vigiado com a real sensação de 
segurança por todos. Sobre as funções do vigilante 
patrimonial, assinale a alternativa incorreta. 
a) Cabe ao vigilante o efetivo controle de tudo o 

que diz respeito à ordem interna; a regularidade 
das instalações; o controle das entradas 
proibidas; entre outras 

b) A guarita é um posto fixo do qual o vigilante não 
pode se afastar, sob pena de perder o controle 
do acesso ou até mesmo facilitar uma invasão 

c) Por ser a ronda uma diligência para se verificar 
irregularidades, o vigilante deve ser crítico e 
observador ao realizá-la, procurando esforços 
para solucionar as irregularidades constadas. 
Não sendo possível, tem que chamar a 
segurança pública 

d) A ronda é um dos serviços mais importantes dos 
que são realizados pelo profissional de segurança 
na vigilância patrimonial, pois é a atividade que 
permitirá ao vigilante o efetivo controle das 
instalações em geral, bem como da observância 
da circulação interna de pessoas, veículos e 
materiais 

46) Sistemas de proteção são dispositivos e 
atividades implantadas nas empresas para 
compor as medidas de segurança física. Sobre 
seguridade eletrônica, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) A Central de Monitoramento é um serviço que 
consiste em dar atendimento ao cliente através 
do telefone, tanto no auxílio de operação do 
sistema, como em caso de alarme ou pânico 

b) É por meio do procedimento de senha e contra-
senha que se sabe a diferença de um alarme 
falso de um alarme verdadeiro 

c) A Câmera CCD P&B/Color funciona como um 
olho do observador de um determinado local, 
cuja eficiência está atrelada à atenção do 
operador, assim como, com a gravação das 
imagens 

d) Central de Alarme é o equipamento que 
gerencia todos os eventos, (o cérebro do 
sistema), nela são ligados todos os periféricos 
do sistema. É responsável por enviar alguns 
eventos selecionados pelo vigilante para 
Central de Monitoramento e disparar a sirene 
no local, quando houver invasão 

47) A responsabilidade de um Vigilante que chega 
a um local onde houve um crime é muito 
importante. Sobre criminalística, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F).

(  ) Se o policial assumiu a ocorrência, o vigilante 
não atua, podendo apenas auxiliar a pedido 
daquele. Contudo, o vigilante atua 
imediatamente, até a chegada da polícia. 

(  ) O local onde ocorre um crime deve ser 
preservado pelo vigilante, de forma a 
possibilitar à Polícia a coleta das provas 
materiais para a ação penal. 

(  ) Como providência a ser tomada quando ocorre 
um crime ou algum evento crítico, encontra-se 
comunicar ao supervisor imediato (empresa) e 
acionar a polícia. 

(  ) O caráter preventivo do trabalho do vigilante 
consiste na aplicação de regras de observação 
e descrição de pessoas, coisas e fatos em seu 
local de trabalho. Ela serve para ajudar a 
elucidar qualquer crime que venha a ocorrer em 
seu setor. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V, V 

b) F, F, V, V 

c) V, F, F, V 

d) V, V, F, F
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48) Define o manual do vigilante que “segurança é 
um conjunto coordenado de medidas, adotado 
por empresas públicas e privadas para 
preservar e proteger suas instalações”. E, 
também, define que “sistemas de proteção são 
dispositivos e atividades implantadas nas 
empresas para compor as medidas de 
segurança física”. Sobre seguridade 
eletrônica, assinale a alternativa correta. 
a) Os sistemas de Circuito Fechado de Televisão 

é todo sistema de segurança formado por 
câmeras ou micro câmeras, onde são 
monitoradas e gravadas as imagens geradas 

b) Sensor de temperatura é utilizado para detectar 
principio de incêndio, através de fumaça, sua 
aplicação mais comum é em áreas internas, 
locais com materiais de alta combustão, entre 
outros 

c) O sistema de alarme é formado por dois 
elementos: sirene e botão de pânico 

d) O bastão de ronda é um livro eletrônico 
utilizado apenas após o término da atividade de 
ronda 

49) A criminalística estuda o crime depois de 

 

praticado, visando o levantamento de provas 
com o objetivo de identificar o criminoso ou 
criminosos para colaborar com a investigação. 
A esse respeito, assinale a alternativa correta. 
a) A atividade do vigilante não se restringe ao 

local vigiado. Ela vai além do conceito 
“intramuros”. Assim, por exemplo, é dentro e 
fora do prédio e/ou do terreno vigiados 

b) O vigilante que exercer suas atividades numa 
portaria, deve saber identificar apenas pessoas 
e veículos 

c) São características gerais do indivíduo, sem 
muitos detalhes, aquilo que foi visto de 
imediato, como, por exemplo, vestuário, altura 
e idade 

d) Quando se observa uma pessoa com o objetivo 
de posterior identificação, deve-se partir da 
observação geral, já que aspectos 
pormenorizados ficam muito difíceis 

50) No meio policial brasileiro, o gerenciamento de 
crises é um tema relativamente recente. 
Quanto aos princípios básicos sobre crise, 
assinale a alternativa correta. 
a) A imprevisibilidade de uma crise ocorre mesmo 

que uma crise se arraste por vários dias. Neste 
caso, ela determina que as decisões para sua 
solução e a adoção de posturas operacionais 
devem ser rápidas e precisas 

b) Na tomada de decisões, deve-se 
rigorosamente observar apenas dois critérios: 
necessidade e aceitabilidade 

c) A mídia, por conta das Fake News, não é 
considerada fonte de informação em uma crise 

d) A crise tem como característica a necessidade 
de postura organizacional não rotineira. É 
aquela que talvez cause maiores transtornos 
ao processo de gerenciamento 
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