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OPERADOR DE MONITORAMENTO 

 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

 
 1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência, comunique ao fiscal. 

 
 2. O único documento válido para avaliação é a Folha de 

Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 

maneira: ● 

 
 3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, 

incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o 
local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno 
de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

 
 4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-

lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 
O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital. 

 
 5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 

sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do 
envelope de retorno. 

 
 6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 

no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

 
 7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 

constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Instruções 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

   Composição do Caderno 
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ENTENDENDO DIALETOS 
 

Clara Braga 
 

Quem já teve a oportunidade de conviver 
minimamente com uma criança, sabe que o 
processo de aprender a falar pode render boas 
histórias. 

As crianças, antes de desenvolverem 100% 
dessa habilidade, parece que criam um dialeto. E 
engana-se quem acha que o dialeto de todas as 
crianças é igual e que, se você entende o que seu 
sobrinho ou priminho fala, vai entender todas as 
crianças. 

O dialeto da criança é tão complexo que, com 
exceção de poucas palavras que todas parecem 
falar de uma forma igual, só aquela criança fala 
aquela língua e só uma pessoa entende 100% do 
que está sendo dito: o ser que eu chamo de “pãe”. 

“Pãe” seria a mistura do pai e da mãe, pois 
raramente um dos dois entende tudo o que o filho 
está dizendo, eles podem entender a frase toda 
pelo contexto, mas decifrar e compreender 
palavrinha por palavrinha, é um trabalho de grupo. 

Às vezes pode parecer complicada essa coisa 
de não entender o que a criança está querendo 
dizer, mas confiem, em alguns momentos isso 
pode ser bom. 

Outro dia estava em um restaurante com meu 
filho e, como toda criança, ele ficou um tempo 
sentado e depois foi explorar a redondeza. Fui 
acompanhando e, no caminho, encontramos uma 
avó que estava acompanhando a neta enquanto a 
mãe jantava no mesmo restaurante onde 
estávamos. 

A senhora começou a puxar assunto com meu 
filho, na tentativa de aproximar a neta. Meu filho se 
mostrou aberto à aproximação e ia respondendo 
tudo que a senhora perguntava. Lá pelas tantas, 
quando eu já estava surpreendida com a 
quantidade de palavras que a senhora estava 
entendendo do dialeto do meu filho, ele decidiu 
pegar algo com a mão e mostrar para a senhora e 
para a pequena netinha o quão forte ele era. Foi 
então que a senhora soltou a frase: uau, como 
você é forte! 

Ele respondeu com uma de suas frases 
prediletas, aprendida por causa de seu interesse e 
do vício do pai pelo universo dos heróis: Hulk 
esmagaaaaaa! Mas ele não disse com um ar doce, 
ele disse como se estivesse com raiva e de fato 
esmagando o que estava na sua mão, tudo isso 
enquanto olhava bem nos olhos na netinha da 
senhora. 

Eu fiquei um pouco assustada e com receio do 
que viria depois, já dei um riso meio sem graça e 
estava procurando uma desculpa para aquela 
frase nada acolhedora. Porém, os santos do 
dialeto me salvaram. Quando ouviu a frase a 
senhora logo respondeu para meu filho: ah sim, 
você é forte porque come manga! Vou dar muita 
manga para minha netinha, assim ela fica forte 
como você! 

Fiquei aliviada com a interpretação que ela fez 
da frase que, para mim, ele tinha dito com muita 
clareza. Muito melhor uma neta comendo muita 
manga do que traumatizada com um bebê que 
estava prestes a ficar verde e esmagar as coisas 
ao redor. Acho que vou optar por mostrar para ele 
desenhos com frases mais amigáveis, ele está 
indo bem no processo da fala, mas talvez algo 
mais dócil ajude no processo de socialização. 
 
Disponível em: 
<http://www.cronicadodia.com.br/2020/01/entendendo-dialetos-
clara-braga.html>. Acesso em: 04 fev. 2020. 

 
1. De acordo com a interpretação do texto, 

assinale a alternativa correta. 
(A)  O filho chama a narradora de “pãe”, pois ela 

é mãe solteira, ou seja, tem o papel de mãe 
e pai para o menino. 

(B)  Somente o pai e a mãe conseguem entender 
o que os filhos pequenos querem dizer. 

(C)  Não compreender exatamente o que as 
crianças dizem pode ser algo favorável em 
algumas situações.  

(D)  Quando a mãe levou o filho a um 
restaurante, eles encontraram a avó do 
menino, com a qual ele conversou bastante. 

(E)  O menino citado no texto tem dificuldades de 
socialização. 
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2. Considerando o tema, a estrutura e a 
linguagem do texto, é possível afirmar 
que ele é 

(A)  um relato pessoal, pois a narradora conta 
com detalhes como foi a infância de seu 
filho.  

(B)  um artigo de opinião, visto que o objetivo do 
texto, utilizando-se de uma linguagem muito 
formal, é discutir como os dialetos infantis 
são cruciais no processo de socialização das 
crianças.  

(C)  um texto instrucional, o qual informa os 
leitores sobre os processos para 
compreender o que dizem as crianças. 

(D)  uma crônica, que parte de um tema 
corriqueiro, as primeiras falas de uma 
criança, para discutir sobre a complexa 
tarefa de decifrar o que ela quer dizer. 

(E)  uma carta aberta, já que o texto propõe uma 
discussão sobre um assunto que interessa a 
todos. 

  
3. No contexto em que se insere a palavra 

“dialeto” no texto, é correto afirmar que 
ela significa 

(A)  conjunto de palavras que são comuns a 
todos de uma comunidade.  

(B)  variante linguística que caracteriza as 
pessoas residentes em uma região 
específica.  

(C)  compilado de vocábulos que caracteriza 
uma classe social.  

(D) sequência de palavras que diferem 
completamente dos vocábulos originais de 
uma Língua. 

(E) variedades próprias de palavras que 
demonstram uma característica de um grupo 
de pessoas. 

 
4. Assinale a alternativa que apresenta uma 

palavra que NÃO poderia substituir, sem 
alterar o sentido pretendido no texto, o 
vocábulo destacado em “Eu fiquei um 
pouco assustada e com receio do que 
viria depois, já dei um riso meio sem 
graça e estava procurando uma desculpa 
para aquela frase nada acolhedora.”. 

(A)  Afável.  
(B)  Receptiva.  
(C)  Confortável.  
(D)  Simpática. 
(E)  Cortês. 
 
 
 
 
 

5. São acentuadas graficamente, a partir da 
mesma regra, todas as palavras de qual 
das alternativas a seguir? 

(A)  Só, já, avó.  
(B)  Você, bebê, avó. 
(C)  Amigáveis, heróis, dócil.  
(D)  Porém, você, lá. 
(E)  Dócil, vício, está. 
 
6. A conjunção destacada em: “Eu fiquei um 

pouco assustada e com receio do que 
viria depois, já dei um riso meio sem 
graça e estava procurando uma desculpa 
para aquela frase nada acolhedora. 
Porém, os santos do dialeto me 
salvaram.” indica que a oração seguinte 
apresenta 

(A)  algo contrário ao esperado para a situação. 
(B)  uma explicação para o que aconteceu 

anteriormente.  
(C)  uma conclusão para o fato expresso 

anteriormente.  
(D)  uma comparação em relação à frase 

anterior. 
(E)  a condição que potencializou o fato anterior. 
 
7. Assinale a alternativa que apresenta uma 

palavra que possui um encontro e um 
dígrafo consonantal. 

(A)  Complicada.  
(B)  Discussão.  
(C)  Palavrinha.  
(D)  Acolhedora. 
(E)  Surpreendida. 
 
8. Sobre o vocábulo destacado no trecho 

“Fiquei aliviada com a interpretação que 
ela fez da frase que, para mim, ele tinha 
dito com muita clareza.”, assinale a 
alternativa correta. 

(A)  Tem a função de introduzir uma oração 
independente, que tem sentido completo 
quando isolada.  

(B) Faz referência ao termo anterior, 
“interpretação”, tratando-se de um elemento 
coesivo do texto.  

(C)  Introduz uma oração explicativa.  
(D)  Apresenta a conclusão do alívio sentido pela 

narradora. 
(E)  Poderia ser substituído por “porque”, e o 

sentido da frase seria mantido. 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

OPERADOR DE MONITORAMENTO  
4 

9. Em relação à classificação morfológica e 
à função textual dos vocábulos 
destacados, assinale a alternativa 
correta. 

(A)  Em “As crianças, antes de desenvolverem 
100% dessa habilidade, parece que criam 
um dialeto.”,  a palavra destacada é um 
adjetivo, pois caracteriza a forma de falar 
das crianças. 

(B)  Em “A senhora começou a puxar assunto 
com meu filho [...]”, o termo em destaque é 
uma conjunção, já que serve para unir duas 
orações.  

(C)  Na frase “Ele respondeu com uma de suas 
frases prediletas [...]”, a palavra destacada 
é um advérbio, visto que caracteriza “frases”. 

(D)  No trecho “Fiquei aliviada com a 
interpretação que ela fez da frase [...]”, o 
termo em destaque é um adjetivo que 
caracteriza momentaneamente a narradora. 

(E)  No período “Quem já teve a oportunidade de 
conviver minimamente com uma criança, 
sabe que o processo de aprender a falar 
pode render boas histórias.”, o vocábulo é 
um advérbio que indica uma circunstância 
de lugar. 

 
10. As palavras destacadas no trecho “E 

engana-se quem acha que o dialeto de 
todas as crianças é igual e que, se você 
entende o que seu sobrinho ou priminho 
fala, vai entender todas as crianças.”, 
poderiam ser substituídas, mantendo o 
mesmo sentido, respectivamente, por 

(A)  além disso, porque.  
(B)  porém, visto que.  
(C)  assim, embora.  
(D)  embora, caso. 
(E)  além disso, desde que. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. De acordo com os seus conhecimentos 

envolvendo conjuntos, assinale a 
alternativa que com certeza é possível 
afirmar. 

(A) Se o conjunto A tem 2 elementos e o 
conjunto B tem 5 elementos, então A ∪ B tem 
7 elementos. 

(B) Se o conjunto A tem 5 elementos e o 
conjunto B tem 4 elementos, então A ∩ B tem 
4 elementos. 

(C) Se  A = {1, 2, 3} e B = {0, 1, 4, 5}, então A – 
B = {0, 4, 5}. 

(D)    Se A ∩ B = ∅, A tem 3 elementos e B tem 4 
elementos, então A ∪ B tem 7 elementos. 

(E)     Se A = {1} e B = {1, 3, 4}, então B – A = {1}. 
  
12. Considere os números 5,3131131113... e 

0,020020002...; se observarmos a 
sequência lógica de ambos os números, 
qual deverá ser a soma da 25ª casa 
decimal do primeiro número com a 16ª 
casa decimal do segundo número? 

(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
(E) 5 
  
13. Na loja de Mariana determinado produto 

custava, no dia 1 de dezembro, R$ 500,00. 
No dia 15 desse mesmo mês, esse 
produto recebeu um acréscimo de 15% e, 
no dia 26, recebeu um desconto de 20%. 
Considerando essa situação, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O produto passou a custar R$ 575,00 no                  
dia 26. 

(B) O produto passou a custar R$ 460,00 no              
dia 15. 

(C) O produto custava menos no dia 1 do que                               
no dia 26. 

(D) No dia 26, o produto passou a custar o 
mesmo valor que no dia 1. 

(E)     No dia 26, o produto passou a custar menos 
que no dia 1. 
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14. Lucas recebeu uma quantia em dinheiro 
de seu irmão. Ele gastou 2/3 de 3/4 dessa 
quantia, restando um valor de R$ 175,00. 
Diante do exposto, qual era o valor inicial 
que Lucas recebeu? 

(A) R$ 350,00. 
(B) R$ 300,00. 
(C) R$ 250,00. 
(D)     R$ 225,00. 
(E)     R$ 195,00. 
 
15. Considere a proposição composta 

“Bento e Francisco são amigos ou 
Luciana e Maria são amigas” e assinale a 
alternativa que apresenta a negação 
dessa proposição composta. 

(A) “Bento e Francisco são amigos e Luciana e 
Maria são amigas.” 

(B) “Ou Bento e Francisco são amigos ou 
Luciana e Maria são amigas.” 

(C) “Bento e Francisco não são amigos e 
Luciana e Maria não são amigas.”  

(D) “Luciana e Maria são amigas e Bento e 
Francisco não são amigos.” 

(E) “Luciana e Francisco não são amigos ou 
Bento e Maria não são amigos.”  

 

 
 
16. Assinale a alternativa correta sobre a Lei 

Orgânica de Novo Hamburgo. 
(A) São símbolos do Município de Novo 

Hamburgo o brasão, a bandeira, o hino e o 
couro bovino.  

(B) Compete ao Município, no exercício de sua 
autonomia, promulgar leis, expedir decretos 
e atos relativos aos assuntos de seu peculiar 
interesse.  

(C) O Município de Novo Hamburgo é parte 
integrante da República Federativa do Rio 
Grande do Sul. 

(D) São poderes do Município, independentes, o 
Legislativo, o Executivo e o Calçadista.  

(E) As sessões da Câmara Municipal são 
sigilosas e o voto é fechado. 

  
17. É um direito  dos servidores do Município 

de Novo Hamburgo 
(A) salário básico de 50% do valor do salário 

mínimo fixado pela União para os 
trabalhadores urbanos e rurais. 

(B) remuneração do trabalho noturno inferior à 
do diurno. 

(C) licença paternidade por 180 (cento e oitenta) 
dias. 

(D) gozo de férias anuais remuneradas com, 
pelo menos, um terço a mais do que a 
remuneração normal, e pagamento 
antecipado. 

(E) duração do trabalho normal não superior a 
doze horas diárias e setenta e duas 
semanais. 

 
18. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas. 
 

I. Vias públicas são caminhos abertos ao 
trânsito público, de uso comum e 
inalienáveis, ligadas diretamente a 
outros, dentro dos perímetros urbanos e 
suburbanos. 

II. A designação de nomes a bens públicos 
municipais depende da aprovação do 
Poder Legislativo. 

III. É permitido dar nome de pessoas vivas 
às vias públicas e a outros logradouros. 

IV. Todo proprietário de imóvel com frente 
para logradouro pavimentado deverá 
efetuar conservação do passeio. 

 
(A) I, II, III e IV. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas III e IV.  
(D) Apenas I, II e IV.  
(E) Apenas II e IV. 
 
19. Considerando o Código de Posturas de 

Novo Hamburgo, assinale a alternativa 
INCORRETA em relação às estradas. 

(A) As estradas poderão ser construídas ou 
modificadas sem que se façam os estudos 
prévios, projetos e orçamentos. 

(B) As estradas de rodagem são públicas ou 
particulares. 

(C) São públicas as estradas que servem ao 
trânsito habitual a diversos moradores de 
prédios diferentes. 

(D) São particulares os caminhos reservados 
para serventia exclusiva de um ou mais 
moradores de um prédio. 

(E) As estradas públicas são federais, estaduais 
ou municipais. 
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20. Assinale a alternativa correta sobre o 
regime jurídico estatutário dos 
servidores públicos municipais.  

(A) Define-se servidor efetivo aquele que ocupa 
cargo em comissão, declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

(B) Define-se servidor em comissão aquele que 
ingressa no serviço público municipal 
mediante prévio concurso público de provas 
ou de provas e títulos. 

(C) Os cargos públicos municipais são 
acessíveis privativamente aos brasileiros 
natos, que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei. 

(D) O provimento dos cargos em comissão não 
poderá ser procedido com pessoas 
estranhas ao quadro funcional efetivo. 

(E) Os cargos em comissão e as funções de 
confiança são os que, pela natureza da 
fidúcia inerente à função, têm caráter 
provisório quanto ao exercício e precário 
quanto ao desempenho, não gerando para o 
servidor direito à efetividade e estabilidade 
no cargo ou na função. 

 

 
 
21. Considerando a condição de operador de 

monitoramento, assinale a alternativa 
que apresenta conceitos adequados que 
compõem a ética e a disciplina no 
trabalho. 

(A) Cumpre as tarefas com dedicação extrema, 
mas relativiza os prazos estabelecidos em 
razão do perfeccionismo.  

(B) Trata os os demais colegas de trabalho com 
respeito e não tem tolerância com opiniões 
divergentes. 

(C) Mantém uma aparência que não é 
condizente com o local de trabalho e nem 
com a função exercida.  

(D) A hierarquia e a disciplina são relativizadas 
devido à dinamicidade da função e não 
consegue aceitar a discordância dos demais 
companheiros de trabalho, chefia e 
subordinados. 

(E) Nas relações humanas no trabalho, sabe 
que é importante conquistar e conservar a 
cooperação e a confiança dos companheiros 
de trabalho. 

 
 
 
 
 

22. O operador de monitoramento deve saber 
as normas de conduta socialmente 
adequadas no ambiente de trabalho. Em 
relação a tais normas, assinale a 
alternativa correta.  

(A) A pernosticidade e o menoscabo são 
características que devem ser mantidas e 
aprimoradas pelo operador de 
monitoramento.  

(B) É tolerada, nos feriados nacionais em que o 
operador estiver de serviço, a ingestão de 
pequena quantidade de bebida alcoólica 
antes de assumir o serviço, desde que a 
bebida não seja destilada e não comprometa 
o trabalho desempenhado pelo profissional.   

(C) É importante mostrar que os conceitos de 
vigilância, proteção e prevenção são 
relativamente importantes para o trabalho.  

(D) Preservar as condições físicas e de saúde 
não guarda qualquer relação com o serviço 
de monitoramento.  

(E) A responsabilidade é manifestada pela 
honestidade, vivacidade, lealdade e 
inteligência do operador de monitoramento.  

 
23. Sobre o sigilo das informações, o 

operador de monitoramento deve 
considerar: 

(A) manter sigilo parcial a respeito de assuntos 
inerentes à função, especialmente sobre as 
imagens que observar durante o turno de 
serviço. 

(B) manter sigilo total sobre os assuntos 
inerentes à função, incluindo os crimes e as 
contravenções que podem ser informados 
aos órgãos policiais. 

(C) manter sigilo absoluto sobre os assuntos 
inerentes à função, sobretudo comentários a 
respeito de imagens, ocorrências, 
funcionários, tipo de material existente, 
dados da rotina de atividades, inclusive a 
órgãos de imprensa.  

(D) manter sigilo apenas daquilo que a chefia 
considerar especialmente sigiloso. As 
situações que não forem consideradas 
especialmente sigilosas podem ser objeto de 
comentários.  

(E) o sigilo é excepcional, podendo ser 
comentado fora do ambiente de trabalho. 
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24. O sigilo das informações compreende os 
seguintes aspectos do trabalho do 
operador de monitoramento: 

(A) sigilo de imagens, ocorrências, funcionários, 
tipo de material existente, dados da rotina de 
atividades, inclusive a órgãos de imprensa. 

(B) sigilo de imagens, ocorrências, funcionários, 
tipo de material existente, dados da rotina de 
atividades, fatos da vida pessoal do 
operador de monitoramento. 

(C) sigilo de imagens, ocorrências, funcionários, 
tipo de material existente, dados da rotina de 
atividades, inclusive a órgãos de imprensa e 
à chefia.  

(D) sigilo de imagens, ocorrências, funcionários, 
tipo de material existente, dados da rotina de 
atividades, fatos do cotidiano da cidade.  

(E) sigilo de imagens, ocorrências, funcionários, 
tipo de material existente, dados da rotina de 
atividades, inclusive a órgãos de imprensa e 
policiais.  

 
25. São tipos de ocorrências / locais  / 

operações que podem ser objeto de 
monitoramento pelo operador, EXCETO 

 
(A) Operação Drogas – acontece geralmente 

perto de escolas, praças, parques e locais 
de concentração de jovens. Geralmente, 
envolve menores fazendo uso de 
entorpecentes ou de bebidas alcoólicas. 
Essas operações, com o auxílio do 
videomonitoramento, são acompanhadas 
em campo por agentes de segurança e 
envolve geralmente vários órgãos (Polícia 
Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, 
Conselho Tutelar, Juizado da Infância e da 
Juventude e outros órgãos). 

(B) Operação Comércio – acontece, na maioria 
das vezes, em datas especiais em que o 
comércio recebe grande número de 
pessoas. Datas como Páscoa, dia dos 
namorados, dia das mães, dia dos pais, dia 
das crianças e final de ano, por exemplo. 
Nessas datas, é muito comum pessoas 
sofrerem assaltos, roubos, furtos, golpes e 
outros delitos. Por isso, a atenção deve ser 
redobrada e os operadores da central de 
videomonitoramento devem passar por 
treinamento específico para visualizarem 
situações que possam ser suspeitas. 

(C) Operação Furto e Roubo de Veículos – é 
sabido que roubo e furto de veículos causam 
muita insegurança nos cidadãos. Portanto, 
operações dedicadas a esses delitos são 
muito bem vistas pela população, além de 
trazer excelentes resultados. Tratando-se de 

câmeras de videomonitoramento, há dois 
meios para a central de videomonitoramento 
tratar desses delitos, são eles: por meio das 
câmeras com leitura de placas (OCR); e 
também por meio das câmeras fixas ou PTZ. 

(D) Operação Bancos – um delito bastante 
comum é a “saidinha de banco”. Por esse 
motivo, é importante o monitoramento de 
prováveis suspeitos, principalmente em dias 
de pagamento. Geralmente, nesses dias, há 
um aumento na demanda desse tipo de 
ocorrência. Sabendo disso, a central de 
videomonitoramento pode fazer um trabalho 
de acompanhamento de pessoas suspeitas. 

(E) Operação Segurança – tem o objetivo de 
coibir diretamente as ações consideradas 
crimes, contravenções e desordens. Nesse 
caso, o operador de monitoramento 
acompanha as imagens pelo sistema 
objetivando buscar, em locais com muitas 
pessoas, a ocorrência de crimes, 
contravenções e desordens. Pode acionar 
as forças policiais para reprimir 
imediatamente o fato delituoso ou pode 
esperar o melhor momento buscando 
reprimir mais criminosos, contraventores 
e/ou baderneiros.  

 
26. O monitoramento pode ser utilizado para 

ocorrências/operações com foco nos 
diversos serviços públicos. Assinale a 
alternativa que direciona o 
monitoramento para um serviço que NÃO 
é considerado público. 

(A) Operação Trânsito – destina-se, em geral, 
aos agentes de trânsito que podem, por 
meio da central de videomonitoramento, 
controlar o fluxo de veículo em horários de 
pico, bem como controlar tempos de 
semáforos, infrações de trânsito, entre 
outras operações próprias dos agentes de 
trânsito.  

(B) Operação Defesa Civil – na central de 
videomonitoramento, podem existir várias 
agências de interesse no sistema de 
câmeras, onde uma dessas agências pode 
ser a Defesa Civil que, em dias de chuva 
forte ou outro evento climático crítico, pode 
utilizar todo o sistema disponível para, por 
exemplo, monitorar o nível dos rios de forma 
visual ou ainda uma encosta que pode 
desbarrancar etc.  

(C) Operação SAMU/Bombeiros – outras 
agências interessadas na central de 
videomonitoramento são o SAMU e os 
Bombeiros. Ambos utilizam as imagens para 
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avaliar que tipo de atendimento deve ser 
enviado ao local do acidente ocorrido. 

(D) Operação Construção – as construtoras de 
obras públicas podem se valer das imagens 
da central de videomonitoramento com o 
foco na otimização da própria obra, desde 
que não prejudique o serviço público 
prestado por essas centrais de 
videomonitoramento.  

(E) Operação Cerco – tem por objetivo 
direcionar as câmeras de segurança de um 
determinado município para as saídas e as 
entradas de conglomerados de serviços 
(comércio ou serviços públicos), de bairros 
ou de regiões ou, ainda, de todo o município. 
Utilizando agentes de campo, é possível 
sistematicamente verificar veículos e 
pessoas que pretenderem escapar da 
fiscalização policial ou de trânsito.  

 
27. Segundo o Código Civil (Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002), sobre o conceito 
de bens móveis, assinale a alternativa 
correta.  

(A) São considerados bens móveis todas as 
coisas que são suscetíveis à valoração 
econômica, com ou sem movimento próprio, 
mas que não sejam removíveis pela força 
alheia.  

(B) São móveis os bens suscetíveis de 
movimento próprio, ou de remoção por força 
alheia, sem alteração da substância ou da 
destinação econômico-social. 

(C) São considerados bens móveis todas as 
coisas que não são suscetíveis à valoração 
econômica, com ou sem movimento próprio, 
mas que sejam removíveis pela força alheia. 

(D) São móveis os bens não suscetíveis de 
movimento próprio, ou de remoção por força 
alheia, mas com alteração da substância e 
da destinação econômico-social. 

(E) Os materiais destinados a alguma 
construção, enquanto não forem 
empregados no prédio ou edifício, não são 
considerados bens móveis.  

 
28. NÃO são considerados bens de domínio 

público, segundo o Código Civil (Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), 

(A) os bens do domínio nacional pertencentes 
às pessoas jurídicas de direito público 
interno. 

(B) os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças.  

(C) os de uso especial, tais como edifícios ou 
terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, 

estadual, territorial ou municipal, inclusive os 
de suas autarquias. 

(D) os dominicais, que constituem o patrimônio 
das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de 
cada uma dessas entidades. 

(E) os bens pertencentes às empresas 
prestadoras de serviços públicos, como 
aqueles de propriedade dos cartórios de 
registros de pessoa civil e jurídica, registro 
de imóveis e dos tabelionatos a serviço do 
Poder Judiciário.  

 
29. Os bens imóveis, conforme disposição 

prevista no Código Civil (Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002), são: 

(A) o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural 
ou artificialmente. 

(B) os frutos não colhidos. 
(C) as árvores destinadas ao corte. 
(D) os motorhomes e trailers, desde que 

devidamente fixados no terreno. 
(E) os animais de criação, desde que ligados a 

uma específica gleba de terra (solo).  
 
30. As centrais de videomonitoramento 

contam com protocolos que tratam do 
relacionamento entre instituições e 
órgãos para cada tipo de situação 
presenciada pelo operador de 
monitoramento. Assinale a alternativa 
que se incorpora à doutrina que deve ser 
empregada nas centrais de 
videomonitoramento atualmente. 

(A) O que faz um sistema de 
videomonitoramento ter sucesso não é a 
interação entre os órgãos de segurança, 
mas sim a ausência de integração formal, 
vez que a inexistência dos protocolos de 
troca de informação garante a informalidade 
necessária para a atividade de 
monitoramento.  

(B) É importante que a troca de informação 
pertinente a casos em investigação – 
oriundo de qualquer ordem – seja informada 
ao órgão competente, para que seja tomada 
a ação necessária o mais rápido possível. 
Isso garante a agilidade do processo e faz 
jus ao investimento na tecnologia. 

(C) As informações precisam ser repassadas da 
forma mais rápida possível ao órgão 
interessado, independetemente do 
detalhamento dos fatos. 
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(D) As informações podem ser repassadas da 
forma possível e muito rapidamente ao 
órgão interessado, sem a necessidade de 
enviar informações como as características 
do local, indivíduos, destino tomado, entre 
outros.  

(E) Quando se fala em integração, é necessário 
que os órgãos estejam no mesmo local: os 
meios de comunicação disponíveis podem 
ser outros meios de integração (sistemas 
próprios, rádios, telefones etc.). 

 
31. As centrais de videomonitoramento 

servem para diversas finalidades, além 
claro, da prevenção e repressão ao crime. 
São informações que devem ser 
buscadas pelo operador de 
monitoramento, EXCETO 

(A) informações sobre alagamentos. 
(B) informações sobre acidentes. 
(C) informações referentes a furto e roubos em 

andamento. 
(D) informações referentes a crimes que já 

ocorreram e o autor não está visível nas 
imagens das câmeras. 

(E) informações sobre a quantidade de 
consumidores que vão a determinado 
estabelecimento comercial, desde que 
anteriormente protocolizado o pedido dessa 
informação.  

 
32. A recuperação de imagens para 

exportação se dá por motivos de 
monitoramento, quando algo fora do 
cotidiano foi verificado nas imagens e, 
mesmo que não haja nenhuma ação, 
vítima ou solicitante, o operador deve 
fazer o registro e a exportação do vídeo. 
Assinale a alternativa que contempla 
situações que devem ser registradas pelo 
operador de monitoramento. 

(A) Acidentes de trânsito, perigo em via pública, 
eventos ou manifestações, incêndios, 
balões e temporal com alagamentos ou rios 
transbordando.  

(B) Fatos relacionados à intimidade das 
pessoas da cidade que possam ter 
repercussão jurídica na esfera particular. 

(C) Fatos relacionados ao convívio dos cidadãos 
do munícipio e que podem receber efeitos 
jurídicos particulares. 

(D) A movimentação constante de pessoas em 
determinado comércio relacionada com a 
promoção comercial. 

(E) Imagens que contemplem pessoas se 
relacionando intimamente a fim de promover 
a manutenção da ordem pública.  

33. Diante de um fato flagrantemente 
criminoso, ou de desordem ou, ainda, de 
tumulto, o operador de monitoramento 
deve tomar as seguintes atitudes, 
EXCETO 

(A) manter a calma, evitar o pânico e fazer a 
comunicação à Polícia na primeira 
oportunidade. 

(B) prestar a atenção ao que se passa: O quê? 
Quando? Onde? Como? Quem? Quais 
foram as rotas de fuga? 

(C) agir de maneira imparcial. 
(D) tentar intervir na situação para evitar que ela 

se agrave.  
(E) comunicar o fato ao superior imediato ou ao 

responsável local (Supervisor, Gerente, 
Diretor). 

 
34. Em qual das seguintes situações o 

Operador de Monitoramento pode estar 
cometendo o crime de violação de sigilo 
funcional, previsto no Decreto Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal Brasileiro) – Art. 325, revelando 
fato de que tem ciência em razão do cargo 
e que deva permanecer em segredo, ou 
facilitar-lhe a revelação? 

(A) Quando uma cópia da imagem 
disponibilizada foi de forma legal, evitando 
seu extravio da central de 
videomonitoramento para outros fins. 

(B) Quando não são permitidas as imagens que 
podem ser gravadas diretamente da tela do 
computador via celular, câmera ou outro 
equipamento eletrônico. 

(C) Quando algumas imagens que saírem da 
central de videomonitoramento não 
apresentem um solicitante formal, e não 
conste uma pessoa que autorize essas 
solicitações e, ainda, não possuam o registro 
da saída da cópia dessas imagens. 

(D) Quando a recuperação de imagem, seja do 
sistema, seja de imagens exportadas, se dá 
diante de uma solicitação de imagens para 
os casos de inquérito policial, processos 
judiciais, corregedoria etc. 

(E) Quando a solicitação ocorre de forma oficial 
pela autoridade requisitante, geralmente por 
meio de ofício, que deve ser autorizado pela 
pessoa responsável pela guarda das 
imagens e só após haverá o fornecimento de 
cópia da imagem solicitada em mídia 
específica e devidamente registrada. 
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35. Sobre os equipamentos necessários ao 
exercício do cargo de operador de 
monitoramento, asssinale a alternativa 
correta. 

(A) Fibra: Limitação de banda e de velocidade; 
menor qualidade; instalação mais rápida; 
menor custo; sujeita a intempéries do tempo; 
custo de manutenção maior.  

(B) Dome: Faz a leitura de caracteres. Usada 
para infração de trânsito e também para ler 
placas de veículos e com isso fazer o 
controle de veículos com registro de roubo, 
furto e outros delitos. 
Câmera com OCR: É a cúpula que envolve 
uma câmera que pode ser fixa ou PTZ. São 
menos suscetíveis ao vandalismo. 

(C) Podem ser incorporados às câmeras 
PTZ: Estabilizador Eletrônico de Imagem; 
Presets; E-flip; Auto-flip e Auto-tracking.  
Podem ser incorporadas às câmeras PTZ 
e câmeras fixas: Máscara de Privacidade e 
IVA – Análise Inteligente de Vídeo e Análise 
Forense.  

(D) Câmera Fixa: Possui movimentos 
horizontais e verticais além de zoom. Pode 
ser do tipo dome ou não. 
Câmera PTZ: Ideal para controle de fluxo de 
pessoas e veículos e locais fechados. 

(E) Rádio: Estabilidade; maior velocidade e 
tráfego de dados; melhor qualidade; 
instalação mais demorada; custo maior; 
manutenção menor.  

 
36. Atualmente existem no mercado alguns 

tipos de câmeras destinadas ao 
monitoramento CFTV (Circuito Fechado 
de Televisão). As principais são: 

(A) Câmera DSLR (entrada, semiprofissional e 
profissional).  

(B) Câmera FIXA, PTZ e OCR. 
(C) Câmera MODULAR. 
(D) Câmera VHC. 
(E) Câmera MONOCOLOR.  
 
37. As Centrais de Monitoramento são uma 

realidade em diversos municípios do 
país, havendo objetivos que devem ser 
buscados por essas centrais. Assinale a 
alternativa que define alguns dos 
objetivos da Central de Monitoramento. 

(A) É de responsabilidade da Central de 
Monitoramento também realizar backup de 
imagens importantes para investigação 
policial ou até mesmo para controle de 
ocorrências. 
 

(B) É de responsabilidade da Central de 
Monitoramento observar desafetos políticos 
do Chefe do Executivo e do Chefe do 
Legislativo municipal, objetivando registrar 
fatos de interesse de ambos. 

(C) É de responsabilidade da Central de 
Monitoramento registrar imagens de eventos 
particulares para posteriomente 
comercializá-las.  

(D) É de responsabilidade da Central de 
Monitoramento fiscalizar a existência de 
animais selvagens soltos na rua e de 
animais domésticos no interior das 
residências com o objetivo de preservar a 
Ordem Pública.  

(E) É de responsabilidade da Central de 
Monitoramento atender pedidos particulares 
com foco na verificação de fatos particulares 
e íntimos das pessoas residentes no 
município, desde que solicitado pelas 
autoridades.  

 
38. O CFTV (Circuito Fechado de Televisão) é 

composto de vários conceitos. Qual dos 
seguintes conceitos está relacionado 
com a ideia de CFTV e Central de 
Monitoramento? 

(A) Todo sistema de segurança formado por 
câmeras ou microcâmeras em que são 
monitoradas e gravadas as imagens 
geradas pode ser chamado de um sistema 
de circuito fechado de televisão.  

(B) Em uma central de videomonitoramento, é 
dispensável que os papéis estejam muito 
bem-definidos. Nesse sentido, a estrutura 
organizacional não necessariamente deve 
estar alinhada com os objetivos da operação 
final. 

(C) O CFTV é o ramo da segurança eletrônica 
que menos cresce na atualidade, sendo 
cada vez mais substituído pelos recursos 
humanos, menos sucestíveis a erros e mais 
vantajoso do ponto de vista econômico.  

(D) CFTV hoje não é mais sinônimo de controle, 
conforto e segurança. Ainda é necessário 
estar fisicamente em diversos locais para 
saber o que está acontecendo, pois só 
desse modo há plena convicção dos fatos. 

(E) Praticamente não existem vantagens em um 
sistema CFTV, visto que não pode ser 
instalado em lugares sem a presença 
humana e dificilmente será discreto.  
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39. Em relação às noções básicas dos 
sistemas de ALARMES, assinale a 
alternativa correta.  

(A) Sensor Infravermelho Passivo: tem como 
finalidade proteger locais específicos, 
através de uma combinação de imãs, tais 
como: portas, janelas, alçapão, portões. Sua 
especificação é determinada pelo local que 
será instalado, podendo ser do tipo blindado, 
aparente, de embutir e industrial. 

(B) Botão de Pânico fixo: tem como objetivo 
proteger o perímetro e os acessos, através 
de uma cerca eletrificada (Alta Voltagem e 
Baixa Amperagem). Uma central de choque 
emite choque pulsativo em toda fiação, o 
disparo ocorrerá quando houver o corte da 
tensão, que pode ocorrer no rompimento dos 
fios ou aterramento da fiação. Suas 
aplicações mais comuns são: muros, 
grades, fachadas, locais altos e longe do 
alcance das crianças. 

(C) Sensor Magnético: como o próprio nome diz, 
sua utilização está restrita a essa situação, é 
o contato imediato entre o usuário e a central 
de monitoramento, confirmado através de 
uma senha e contrassenha. Geralmente fixo 
em locais diversos como mesas e balcões. 

(D) Sirene eletrônica: tem como objetivo 
disparar em caso de invasão e criar uma 
situação de pânico, elemento surpresa no 
invasor, através do ruído sonoro que gira em 
torno de 120 decibéis. 

(E) Sensor de fumaça:  é utilizado para detectar 
princípio de incêndio, através do fogo. Sua 
aplicação mais comum é em áreas externas 
(colocados em postes), pátios e locais com 
materiais de alta combustão, cozinhas 
industriais, depósitos e outros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Um sistema de alarme nada mais é do que 
um tipo de sistema de segurança 
eletrônica com o objetivo de proteger o 
patrimônio. São conceitos de 
equipamentos que compõe o sistema de 
alarme, EXCETO 

(A) sua aplicação consiste em proteger as áreas 
periféricas. Funciona como uma barreira 
invisível composta por um duplo feixe, onde 
uma parte emite o raio infravermelho 
(transmissor) e a outra recepciona 
(receptor). 

(B) é um equipamento usado para proteção de 
áreas internas, locais fechados, sem 
variação de temperatura e movimento, pois 
captam calor em movimento. Seu alcance 
gira em torno de 12m de distância e 85º de 
abertura horizontal e vertical. Esse 
equipamento pode funcionar com ou sem fio 
através de um receptor de sinais. 

(C) serve para visualizar várias câmeras de 
forma sequencial, ou seja, uma após outra, 
no tempo de intervalo definido pelo 
operador. Quanto à quantidade de câmeras, 
pode variar de quatro até oito câmeras e, em 
alguns casos até doze, conforme a 
instalação. 

(D) com característica comum aos demais 
sensores passivos, a diferença é que ele 
está imune à presença de animais de até 15 
kg e preparado contra rastejo de pessoas. 

(E) esse equipamento tem como objetivo 
recepcionar os eventos emitidos pelos 
botões portáteis e sensores sem fio, 
transmitindo para a central de alarme os 
eventos ocorridos dentro dos sistemas. Seu 
alcance varia de acordo com seu fabricante 
e a existência de barreira física. 

 


