
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA-RJ
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2020

CADERNO DE PROVA
QUESTÕES OBJETIVAS

VIGILANTE

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, dispostas da seguinte 

forma:

a) De 01 a 10 – Língua Portuguesa;

b) De 11 a 15 – Noções de Informática;

c) De 16 a 25 – Legislação;

d)	De	26	a	40	–	Conhecimentos	Específicos.

2.	Confira	se	a	quantidade	e	a	ordem	das	questões	do	seu	Caderno	de	Prova	estão	de	acordo	
com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente 
qualquer	 divergência,	 comunique	 imediatamente	 ao	 fiscal	 de	 sala	 para	 que	 ele	 tome	 as	
providências	cabíveis.

3.	Para	 cada	 uma	das	 questões	 objetivas,	 são	 apresentadas	 5	 (cinco)	 opções	 de	 resposta.	
Apenas	uma	opção	responde	corretamente	à	questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas.

5. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o seu cartão de respostas. Os rascunhos 
e as marcações assinaladas no Caderno de Prova não serão considerados na avaliação.

6.	Quando	 terminar,	chame	o	fiscal	de	sala,	entregue	este	caderno	de	provas	e	o	cartão	de	
respostas.

7. O candidato poderá retirar-se do local da aplicação, levando consigo o caderno de provas, 
somente a partir dos últimos 60 (sessenta) minutos do tempo destinado à realização do 
Concurso Público.
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Sempre me intriga a notícia de que alguém foi preso “em 
atitude suspeita”. É uma frase cheia de significados. Existiriam 
atitudes inocentes e atitudes duvidosas diante da vida e das 
coisas e qualquer um de nós estaria sujeito a, distraidamente, 
assumir uma atitude que dá cadeia! 

— Delegado, prendemos este cidadão em atitude suspeita. 
— Suspeita. 
— Compreendo. Bom trabalho, rapazes. E o que é que ele 

alega? 
— Diz que não estava fazendo nada e protestou contra a 

prisão. 
— Humm. Suspeitíssimo. Se fosse inocente não teria medo 

de vir dar explicações. 
— Mas eu não tenho o que explicar! Sou inocente! 
— É o que todos dizem, meu caro. A sua situação é preta. 

Temos ordem de limpar a cidade de pessoas em atitudes 
suspeitas. 

— Mas eu só estava esperando o ônibus! 
— Ele fingia que estava esperando um ônibus, delegado. 

Foi o que despertou a nossa suspeita. 
— Ah! Aposto que não havia nem uma parada de ônibus 

por perto. Como é que ele explicou isso? 
— Havia uma parada sim, delegado. O que confirmou a 

nossa suspeita. Ele obviamente escolheu uma parada de 
ônibus para fingir que espera o ônibus sem despertar suspeita. 

— E o cara-de-pau ainda se declara inocente! Quer dizer 
que passava ônibus, passava ônibus e ele ali fingindo que o 
próximo é que era o dele? A gente vê cada uma… 

— Não senhor, delegado. No primeiro ônibus que apareceu 
ele ia subir, mas nós agarramos ele primeiro. 

— Era o meu ônibus, o ônibus que eu pego todos os dias 
para ir pra casa! Sou inocente! 

— É a segunda vez que o senhor se declara inocente, o que 
é muito suspeito. Se é mesmo inocente, por que insistir tanto 
que é? 

— E se eu me declarar culpado, o senhor vai me considerar 
inocente? 

—Claro que não. Nenhum inocente se declara culpado, 
mas todo culpado se declara inocente. Se o senhor é tão 
inocente assim, por que estava tentando fugir? 

— Fugir, como? 
— Fugir no ônibus. Quando foi preso. 
— Mas eu não tentava fugir. Era o meu ônibus, o que eu 

tomo sempre! 
— Ora, meu amigo. O senhor pensa que alguém aqui é 

criança? O senhor estava fingindo que esperava um ônibus, em 
atitude suspeita, quando suspeitou destes dois agentes da lei 
ao seu lado. Tentou fugir e… 

— Foi isso mesmo. Isso mesmo! Tentei fugir deles. 
— Ah, uma confissão! 
— Porque eles estavam em atitude suspeita, como o 

delegado acaba de dizer. 
— O quê? Pense bem no que o senhor está dizendo. O 

senhor acusa estes dois agentes da lei de estarem em atitude 
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suspeita? 
— Acuso. Estavam fingindo que esperavam um ônibus e na 

verdade estavam me vigiando. Suspeitei da atitude deles e 
tentei fugir! 

— Delegado… 
— Calem-se! A conversa agora é outra. Como é que vocês 

querem que o público nos respeite se nós também andamos 
por aí em atitude suspeita? Temos que dar o exemplo.  
O cidadão pode ir embora. Está solto. Quanto a vocês… 

— Delegado, com todo o respeito, achamos que esta 
atitude, mandando soltar um suspeito que confessou estar em 
atitude suspeita é um pouco… 

— Um pouco? Um pouco? 
— Suspeita. 

(Luis Fernando Veríssimo) 

Questão 01  
“Atitude suspeita” significa atitude 
(A) corriqueira. 
(B) duvidosa. 
(C) negativa. 
(D) simples. 
(E) certa. 

Questão 02  
Dizer que se é inocente é uma atitude suspeita porque 
(A) se a pessoa é inocente, ela não precisará explicar nada. 
(B) todo inocente precisa sempre afirmar sua inocência 
(C) ninguém tem coragem de assumir suas culpas. 
(D) ninguém produz prova contra si mesmo. 
(E) todo culpado se declara inocente. 

Questão 03  
“E o cara-de-pau ainda se declara inocente!” (L.26) 
A palavra destacada nessa frase faz o plural da mesma forma que 
(A) Beija-flor. 
(B) Pé-de-moleque. 
(C) Obra-prima. 
(D) Guarda-chuva. 
(E) Bem-te-vi. 

Questão 04  
No texto desta prova predomina 
(A) a linguagem vulgar. 
(B) a linguagem regional. 
(C) discurso indireto. 
(D) discurso direto. 
(E) discurso indireto livre. 

Questão 05  
“Se é mesmo inocente, por que insistir tanto que é?” (L.34-35) 
A frase sublinhada apresenta uma ideia de 
(A) condição. 
(B) concessão. 
(C) causa. 
(D) comparação. 
(E) finalidade. 
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Questão 06  
Assinale a opção em que as três palavras são acentuadas pela 
mesma razão. 
(A) Notícia – próximo – saúde 
(B) Alguém – nós – público 
(C) Ônibus – também – família 
(D) Vocês – está – avô 
(E) Está – possível– júri 

Questão 07  
O texto “Atitude Suspeita” possui 
(A) 6 personagens. 
(B) 5 personagens. 
(C) 4 personagens. 
(D) 3 personagens. 
(E) 2 personagens. 

Questão 08  
Assinale a opção em que a forma verbal da frase está flexionada 
no tempo passado. 
(A) “E o que é que ele alega” (L. 8-9) 
(B) “Sou inocente” (L. 14). 
(C) “Tentei fugir deles.” (L. 49) 
(D) “O cidadão pode ir embora.” (L. 63) 
(E) “A conversa agora é outra” (L. 60). 

Questão 09  
A característica principal do texto é 
(A) o humor. 
(B) a violência. 
(C) o mistério. 
(D) o segredo. 
(E) a confissão. 

Questão 10  
“Humm. Suspeitíssimo. Se fosse inocente não teria medo de vir 
dar explicações” (L. 12-13). 
Nessa frase há um adjetivo flexionado no grau 
(A) comparativo de superioridade. 
(B) comparativo de igualdade. 
(C) superlativo relativo de superioridade. 
(D) comparativo de inferioridade. 
(E) superlativo absoluto sintético. 

 

Noções de Informática  

Questão 11  
Entre os dispositivos de hardware empregados na configuração 
de microcomputadores e notebooks, um é utilizado na entrada 
do processamento, com a função de executar a digitalização de 
um documento e transferir as informações a um computador, por 
meio de um processo de varredura no texto e captação dos 
reflexos obtidos, através de impulsos elétricos. 
Esse dispositivo é conhecido por 
(A) mouse. (B) plotter. 
(C) isostick. (D) scanner. 
(E) laserjet. 

Questão 12  
Por definição, sistema operacional constitui um programa ou um 
conjunto de programas, cuja função é servir de interface entre o 
computador e o usuário, com as funções de gerenciamento do 
processamento, dos dados, dos dispositivos de entrada e saída e 
da memória. No contexto das chamadas distros, o Linux em si é o 
kernel do sistema, ou seja, um software que o usuário não vê, 
mas que é o núcleo responsável por controlar as interações entre 
o hardware e outros programas da máquina. 
Sempre que um aplicativo recebe ou envia dados, é o kernel que 
traduz essas informações ao processador e outros componentes 
eletrônicos do computador. 
São exemplos de sistemas operacionais Linux, as seguintes 
distros: 
(A) Ubuntu e Fedora. 
(B) Fedora e Android. 
(C) Android e Debian. 
(D) Debian e Mozilla. 
(E) Mozilla e Ubuntu. 

Questão 13  
No Windows 10 BR, um funcionário da Câmara Municipal de 
Mangaratiba que exerce as funções de vigilante, acessou o 
gerenciador de pastas e arquivos do sistema, conhecido por 
Explorador de Arquivos. Em dado instante, ele selecionou a pasta 
ARQUIVOS no disco C:/ e executou o atalho de teclado Ctrl + A. 
Com relação aos objetos armazenados na pasta ARQUIVOS, essa 
ação teve por significado  
(A) ocultar. 
(B) mover. 
(C) copiar. 
(D) excluir. 
(E) selecionar. 

Questão 14  
No que diz respeito aos conceitos básicos da Web, atualmente é 
comum usar um programa de correio eletrônico com o objetivo 
de trocar mensagens de e-mail. Exemplificando, nas 
infraestruturas conhecidas por WebMail em português, como o 
Gmail, os e-mails provenientes da internet e direcionadas a um 
determinado usuário, são armazenadas, por padrão, em uma 
caixa postal conhecida por 
(A) Web. 
(B) Mails. 
(C) Entrada. 
(D) Correio. 
(E) Mensagens. 
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Questão 15  
Com relação à Gestão e Tecnologia da Informação e do 
Conhecimento, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 
(   ) DADOS é qualquer estruturação ou organização do 

conhecimento. É um bem comum ao qual todo cidadão tem 
direito e deve ter acesso, levando à socialização da 
informação, das oportunidades e do poder. 

(   ) INFORMAÇÃO constitui um conjunto de registros soltos, 
aleatórios, sem quaisquer análise. São códigos que 
constituem a matéria prima dos dados, é o dado não tratado 
sem relevância. Ela representa o significado de um sistema 
que isoladamente não pode transmitir uma mensagem ou 
representar algum conhecimento.  

(   ) CONHECIMENTO é a informação processada e transformada 
em experiência pelo indivíduo. É a capacidade que o 
processamento da informação, adicionado ao repertório 
individual, oferece ao indivíduo, para ele agir e prever o 
resultado dessa ação. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, V e F. 
(B) F, F e V. 
(C) V, F e V. 
(D) F, V e F. 
(E) V, F e F. 
 

Legislação  

Questão 16  
O servidor da administração pública direta, colocado à disposição 
da administração pública indireta ou fundacional, quando do 
deferimento de sua aposentadoria, tem direito de incorporar aos 
seus proventos a complementação de vencimentos que esteja 
recebendo. 
Nesse sentido, assinale a opção que indica a condição para que 
isso ocorra. 
(A) Ter trabalhado por cinco anos. 
(B) Ter trabalhado por seis anos, mesmo que intermitente em 

outros setores. 
(C) Ter trabalhado por oito anos consecutivos. 
(D) Ter trabalhado por oito anos, mesmo que intermitente em 

outros setores. 
(E) Ter trabalhado por dez anos consecutivos. 

Questão 17  
Uma vez diplomado e tomado posse, o vereador passa a exercer 
o seu mandato legislativo perante a Câmara Municipal de 
Mangaratiba.  
Assinale a opção que apresenta a situação em que o vereador 
poderá sofrer perda de mandato. 
(A) Se deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual; a 

dois terços das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença 
comprovada, licença ou missão autorizada pela Câmara 
municipal. 

(B) Se se utilizar do mandato para a prática de atos  corruptos ou 
infringir as regras do Código de postura do município. 

(C) Se sofrer condenação criminal - em sentença confirmada em 
segunda instância. 

(D) Se tiver sido condenado por crimes contra a honra. 
(E) Se fixar residência fora do município. 

Questão 18  
Todo prefeito de uma cidade possui obrigações regidas pela Lei 
Orgânica do Município. Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Mangaratiba, cabe ao prefeito  
(A) fazer publicar os atos oficiais. 
(B) permitir ou autorizar, na forma da lei, a cessão onerosa de 

bens municipais para terceiros. 
(C) contrair empréstimos e realizar prestações e operações de 

crédito, mesmo sem a anuência da Câmara. 
(D) tratar com outros municípios próximos a disponibilização ou 

cessão de áreas do próprio município de Mangaratiba. 
(E) convocar, a qualquer momento, a Câmara quando algum 

interesse da administração exigir. 

Questão 19  
Todo servidor público possui um conjunto de direitos e deveres 
indicados em Lei. 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, o 
servidor tem direito 
(A) à  licença sem vencimento para viajar. 
(B) à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo 

em 70% à do normal. 
(C) à incidência da gratificação adicional por tempo de serviço 

sobre o valor dos vencimentos e demais complementos. 
(D) à licença especial para adotantes, nos termos fixados em lei. 
(E) à licença-casamento, sem prejuízo do salário, com duração de 

nove dias. 

Questão 20  
Toda obra ou todo serviço público deve obedecer a um plano 
previamente elaborado. No caso do município de Mangaratiba, 
esse plano deve conter, obrigatoriamente, 
(A) a indicação do melhor local para efetuar a obra pública. 
(B) a indicação da fonte de recursos, exceto em caso de serviço 

de urgência.  
(C) a consulta popular sobre a obra pública a ser realizada, 

juntada ao plano prévio. 
(D) os prazos para o seu início e para a sua conclusão, assim 

como a indicação dos servidores que fiscalizarão a obra. 
(E) os projetos técnicos de sua execução. 

Questão 21  
Para atender aos critérios que visam assegurar as funções sociais 
da cidade e da propriedade, o prefeito do município adota 
instrumentos tributários, financeiros e jurídicos. 
Para isso, de acordo com a Lei Orgânica de Mangaratiba, o 
município deve recorrer ao seguinte instrumento jurídico: 
(A) Comoriência. 
(B) Concessão de uso especial para fins de moradia. 
(C) Extinção do uso. 
(D) Limitação administrativa. 
(E) Usucapião. 
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Questão 18  
Todo prefeito de uma cidade possui obrigações regidas pela Lei 
Orgânica do Município. Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Mangaratiba, cabe ao prefeito  
(A) fazer publicar os atos oficiais. 
(B) permitir ou autorizar, na forma da lei, a cessão onerosa de 

bens municipais para terceiros. 
(C) contrair empréstimos e realizar prestações e operações de 

crédito, mesmo sem a anuência da Câmara. 
(D) tratar com outros municípios próximos a disponibilização ou 

cessão de áreas do próprio município de Mangaratiba. 
(E) convocar, a qualquer momento, a Câmara quando algum 

interesse da administração exigir. 

Questão 19  
Todo servidor público possui um conjunto de direitos e deveres 
indicados em Lei. 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, o 
servidor tem direito 
(A) à  licença sem vencimento para viajar. 
(B) à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo 

em 70% à do normal. 
(C) à incidência da gratificação adicional por tempo de serviço 

sobre o valor dos vencimentos e demais complementos. 
(D) à licença especial para adotantes, nos termos fixados em lei. 
(E) à licença-casamento, sem prejuízo do salário, com duração de 

nove dias. 

Questão 20  
Toda obra ou todo serviço público deve obedecer a um plano 
previamente elaborado. No caso do município de Mangaratiba, 
esse plano deve conter, obrigatoriamente, 
(A) a indicação do melhor local para efetuar a obra pública. 
(B) a indicação da fonte de recursos, exceto em caso de serviço 

de urgência.  
(C) a consulta popular sobre a obra pública a ser realizada, 

juntada ao plano prévio. 
(D) os prazos para o seu início e para a sua conclusão, assim 

como a indicação dos servidores que fiscalizarão a obra. 
(E) os projetos técnicos de sua execução. 

Questão 21  
Para atender aos critérios que visam assegurar as funções sociais 
da cidade e da propriedade, o prefeito do município adota 
instrumentos tributários, financeiros e jurídicos. 
Para isso, de acordo com a Lei Orgânica de Mangaratiba, o 
município deve recorrer ao seguinte instrumento jurídico: 
(A) Comoriência. 
(B) Concessão de uso especial para fins de moradia. 
(C) Extinção do uso. 
(D) Limitação administrativa. 
(E) Usucapião. 

 

 

Questão 22  
Em cada regimento interno de alguma câmara municipal são 
descritas as competências privativas da Mesa da Câmara dos 
Vereadores. 
No Regimento Interno da Câmara Municipal de Mangaratiba, 
uma dessas competências é 
(A) enviar ao prefeito municipal, até o primeiro dia de maio, as 

contas do exercício anterior. 
(B) deliberar sobre a convocação de sessões ordinárias na 

Câmara. 
(C) determinar, no início da legislatura, o arquivamento das 

proposições não apreciadas na legislatura anterior. 
(D) propor ao plenário, projetos de resoluções que criem, 

transformem e extingam cargos, empregos ou funções da 
Câmara municipal, bem como fixem as correspondentes 
remunerações mensais, incluindo complementações e 
gratificações. 

(E) proceder à redação final das resoluções e leis. 

Questão 23  
Todo vereador de uma câmara municipal possui os seus deveres 
descritos no seu regimento interno. 
Faz parte dos deveres do vereador pertencente à Câmara 
Municipal de Mangaratiba: 
(A) manter o decoro parlamentar. 
(B) exercer a contento o cargo que seja conferido na Mesa ou em 

comissões, podendo escusar-se apenas por motivos 
especificamente pessoais. 

(C) comparecer às sessões pontualmente, salvo por questões 
pessoais, devidamente comprovadas; e participar das 
votações, salvo quando se encontre impedido. 

(D) desempenhar fielmente o mandato político, atendendo ao 
interesse público e às diretrizes da Mesa. 

(E) Conhecer e observar este Regimento Interno e a Lei Orgânica 
Municipal em conjunto com as normas do seu Estado. 

Questão 24  
A remuneração dos vereadores sempre está disposta no 
regimento interno de uma câmara municipal, havendo a 
indicação de como será a remuneração fixa e a variável. 
Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Mangaratiba, assinale a opção que apresenta uma regra de 
remuneração. 
(A) A verba de representação do presidente da Câmara não 

poderá exceder a 1/3 (um terço) da que for fixada para o 
prefeito municipal. 

(B) É vedado a qualquer outro vereador receber verba de 
representação. 

(C) No recesso, a remuneração dos vereadores será parcial. 
(D) A remuneração dos vereadores será atualizada em época 

distinta e na proporção da fixada para o prefeito. 
(E) Poderá ser prevista remuneração para as sessões 

extraordinárias na Câmara, podendo, nesse caso, ultrapassar 
o limite previsto na Constituição Federal. 

Questão 25  
Todo cidadão pode acompanhar as sessões de uma câmara 
municipal. 
Para que isso ocorra, o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Mangaratiba estabelece a seguinte regra: 
(A) O cidadão não poderá gravar a sessão do plenário. 
(B) O cidadão não poderá manifestar apoio ou desaprovação em 

relação ao que se passa em plenário. 
(C) Para pedir a palavra, o cidadão poderá se dirigir à Mesa, 

somente quando for permitido. 
(D) Caso o cidadão esteja portando arma, deverá deixá-la 

acautelada em local próprio dentro da Câmara. 
(E) O cidadão não poderá levar qualquer roupa que indique 

alguma filiação partidária. 
 

Conhecimentos Específicos 

Leia o texto a seguir: 
“No mundo globalizado atual, em que as culturas e mazelas 
sociais – com suas inevitáveis consequências ampliam-se a todos 
os campos da atividade humana, a segurança sobressai como 
uma das principais necessidades do homem no seu convívio 
social”.  
O Brasil adota a teoria do monopólio estatal da força para 
constituir a garantia de segurança interna e liberdade. A 
autodefesa está adstrita à legítima defesa, estado de 
necessidade, exercício regular de direito, ou, por fim, como 
medida preventiva, a contratação de segurança privada. As 
atividades de segurança privada, com números cláusulos, são 
reguladas, controlados e fiscalizadas pela Polícia Federal. A 
segurança privada é subsidiária e complementar à segurança 
pública e subordina-se aos princípios da necessidade, adequação 
e proporcionalidade. Fora de controle, corre-se o risco de se 
perder de vista a distinção entre o público e o privado no domínio 
da segurança interna, bem como poderão surgir “milícias 
populares”, para grupos divergentes defenderem interesses 
próprios ou uns contra os outros, “exércitos particulares” para 
guardar áreas de domínio do crime, ou o combate da 
criminalidade por ‘iniciativa privada. ¹’ 
A profissão de vigilante possui regramento próprio no 
ordenamento jurídico brasileiro, onde há a definição dos 
requisitos mínimos para o exercício da função, os direitos e 
deveres, assim como as atividades a serem desempenhadas. 
Dentre tais atribuições podemos destacar a de organizar o 
estacionamento e fiscalizar a entrada e estada de visitantes do 
local de trabalho, retirando os desrespeitosos quando assim 
necessário, verificar a segurança do local e seu entorno, assim 
como outras que lhe forem atribuídas. 
Desta forma, podemos perceber que o exercício da função de 
vigilante é de suma importância para o bom funcionamento e 
segurança do local onde prestará seus serviços. 

(Fonte: Manual do Vigilante. Brasil. Sitio eletrônico: www.pf.gov.br) 
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Questão 26  
No atendimento ao público, ao desempenhar sua função, o 
vigilante deverá fazer uso de boas maneiras e de bons costumes. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) Por ser funcionário público, o vigilante não precisa ser flexível 

e tolerante com o público. 
(B) Dar atendimento prioritário a pessoas com deficiências, aos 

idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a 
gestantes, a lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos 
obesos. 

(C) Não há lei regulando o atendimento prioritário. 
(D) Dar atendimento prioritário a pessoas com deficiências, aos 

idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a 
gestantes e às pessoas com crianças de colo. 

(E) Dar atendimento prioritário somente a autoridades 
Municipais, Estaduais e Federais. 

Questão 27  
Sobre as técnicas de vigilância preventiva, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O vigilante deve estar alerta a tudo e a todos, tendo controle 

da situação local, por meio da inspeção visual em todo o local 
de segurança. 

II. A atuação do vigilante é, prioritariamente, de caráter 
preventivo, de modo a inibir, dificultar e impedir qualquer 
ação delituosa, mostrando-se dinâmico nas suas atitudes. 

III. Para que possam atuar com segurança preventiva, os 
vigilantes devem, além de ter aptidão física e mental para 
exercerem sua função, ser capazes de avaliar atitudes e 
comportamentos, prever cenários, inspecionar regularmente 
as dependências da empresa, controlar o fluxo e monitorar a 
movimentação de pessoas, agir adequadamente durante 
tumultos e manifestações, deliberar sobre pequenos 
problemas, entre outras atividades. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 28  
Com relação ao uniforme do vigilante, com base na Portaria  
nº 3.233/12, assinale a afirmativa correta. 
(A) O modelo de uniforme dos vigilantes será aprovado, mesmo 

quando semelhante aos utilizados pelas Forças Armadas, 
pelos órgãos de segurança pública federal e estadual e pelas 
guardas municipais. 

(B) O uniforme deverá conter os seguintes elementos: apito com 
cordão; emblema da empresa e plaqueta de identificação do 
vigilante, autenticada pela empresa, com validade de seis 
meses, constando o nome, o número da Carteira Nacional de 
Vigilante – CNV e fotografia colorida em tamanho 3x4 e a 
data de validade. 

(C) O uniforme será o mesmo para todos os vigilantes do 
território nacional, independente das condições climáticas do 
lugar em que o vigilante prestar serviço. 

(D) A empresa que prestar serviços de vigilância em indústrias, 
em usinas, em portos, em aeroportos, nos navios fundeados 
em águas nacionais ou em outros estabelecimentos, que 
venham impor riscos à incolumidade física de seus vigilantes, 
está isenta de adotar, além do uniforme, equipamentos de 
segurança necessários ao desempenho do trabalho. 

(E) O uniforme do vigilante é obrigatório e de livre utilização fora 
do local de serviço. 

Questão 29 
João, vigilante de uma instituição municipal, no exercício de suas 
funções, depara-se com um grupo de jovens visivelmente 
embriagados. Estes jovens começam a causar problemas na 
entrada da Câmara, trazendo perigo à integridade dos demais 
cidadãos ali presentes. 
Dessa forma, João decide solicitar apoio junto à Polícia Militar. 
Para isso, João deverá ligar para o número de telefone 
(A) 190. (B) 193. 
(C) 192. (D) 199. 
(E) 151. 

Questão 30  
No desempenho da função de vigilante, pode-se observar a 
organização e limpeza do ambiente quando: 
(A) o controle de entrada e saída dos veículos é desordenado. 
(B) o ambiente físico é saudável, limpo e organizado. 
(C) há elevado número de acidentes de trabalho. 
(D) não há a devida fiscalização quanto à entrada e à saída de 

visitantes. 
(E) o vigilante não porta os equipamentos necessários para o 

desempenho de suas atividades. 

Questão 31  
O seguinte conceito: “Tem por objetivo evitar que uma 
ocorrência indesejável ocorra. Ela pode ser realizada através do 
emprego, antecipado e ostensivo de agentes da segurança 
pública ou de segurança privada, de planejamento, políticas, 
normas e procedimentos, e de sistemas eletrônicos de 
segurança.”, refere-se à vigilância 
(A) ostensiva. (B) repressiva. 
(C) preventiva. (D) protetiva. 
(E) indiligente. 

Questão 32  
Para combater um incêndio, é necessária a utilização de métodos 
adequados e, para isso, é fundamental conhecer as 
características que definem os combustíveis. 
A tabela a seguir apresenta as cinco classes de incêndio: 

Classe Tipo 

A Materiais fibrosos 

B Combustíveis líquidos ou gases 

C Materiais energizados 

D Metais pirofóricos 

K Banha, gordura e óleos voltados ao cozimento 

Com relação à extinção do incêndio, levando em consideração as 
classes, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Os combustíveis da Classe B, D e K devem ser apagados por 

abafamento. 
(   ) O combustível da Classe A deve ser apagado por 

resfriamento. 
(   ) O Combustível da Classe C  deve ser apagado por agentes 

extintores que não conduzam eletricidade. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e V. 
(B) F, F e V. 
(C) F, V e F. 
(D) V, F e V. 
(E) V, V e V. 
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Questão 26  
No atendimento ao público, ao desempenhar sua função, o 
vigilante deverá fazer uso de boas maneiras e de bons costumes. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) Por ser funcionário público, o vigilante não precisa ser flexível 

e tolerante com o público. 
(B) Dar atendimento prioritário a pessoas com deficiências, aos 

idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a 
gestantes, a lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos 
obesos. 

(C) Não há lei regulando o atendimento prioritário. 
(D) Dar atendimento prioritário a pessoas com deficiências, aos 

idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a 
gestantes e às pessoas com crianças de colo. 

(E) Dar atendimento prioritário somente a autoridades 
Municipais, Estaduais e Federais. 

Questão 27  
Sobre as técnicas de vigilância preventiva, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. O vigilante deve estar alerta a tudo e a todos, tendo controle 

da situação local, por meio da inspeção visual em todo o local 
de segurança. 

II. A atuação do vigilante é, prioritariamente, de caráter 
preventivo, de modo a inibir, dificultar e impedir qualquer 
ação delituosa, mostrando-se dinâmico nas suas atitudes. 

III. Para que possam atuar com segurança preventiva, os 
vigilantes devem, além de ter aptidão física e mental para 
exercerem sua função, ser capazes de avaliar atitudes e 
comportamentos, prever cenários, inspecionar regularmente 
as dependências da empresa, controlar o fluxo e monitorar a 
movimentação de pessoas, agir adequadamente durante 
tumultos e manifestações, deliberar sobre pequenos 
problemas, entre outras atividades. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 28  
Com relação ao uniforme do vigilante, com base na Portaria  
nº 3.233/12, assinale a afirmativa correta. 
(A) O modelo de uniforme dos vigilantes será aprovado, mesmo 

quando semelhante aos utilizados pelas Forças Armadas, 
pelos órgãos de segurança pública federal e estadual e pelas 
guardas municipais. 

(B) O uniforme deverá conter os seguintes elementos: apito com 
cordão; emblema da empresa e plaqueta de identificação do 
vigilante, autenticada pela empresa, com validade de seis 
meses, constando o nome, o número da Carteira Nacional de 
Vigilante – CNV e fotografia colorida em tamanho 3x4 e a 
data de validade. 

(C) O uniforme será o mesmo para todos os vigilantes do 
território nacional, independente das condições climáticas do 
lugar em que o vigilante prestar serviço. 

(D) A empresa que prestar serviços de vigilância em indústrias, 
em usinas, em portos, em aeroportos, nos navios fundeados 
em águas nacionais ou em outros estabelecimentos, que 
venham impor riscos à incolumidade física de seus vigilantes, 
está isenta de adotar, além do uniforme, equipamentos de 
segurança necessários ao desempenho do trabalho. 

(E) O uniforme do vigilante é obrigatório e de livre utilização fora 
do local de serviço. 

Questão 29 
João, vigilante de uma instituição municipal, no exercício de suas 
funções, depara-se com um grupo de jovens visivelmente 
embriagados. Estes jovens começam a causar problemas na 
entrada da Câmara, trazendo perigo à integridade dos demais 
cidadãos ali presentes. 
Dessa forma, João decide solicitar apoio junto à Polícia Militar. 
Para isso, João deverá ligar para o número de telefone 
(A) 190. (B) 193. 
(C) 192. (D) 199. 
(E) 151. 

Questão 30  
No desempenho da função de vigilante, pode-se observar a 
organização e limpeza do ambiente quando: 
(A) o controle de entrada e saída dos veículos é desordenado. 
(B) o ambiente físico é saudável, limpo e organizado. 
(C) há elevado número de acidentes de trabalho. 
(D) não há a devida fiscalização quanto à entrada e à saída de 

visitantes. 
(E) o vigilante não porta os equipamentos necessários para o 

desempenho de suas atividades. 

Questão 31  
O seguinte conceito: “Tem por objetivo evitar que uma 
ocorrência indesejável ocorra. Ela pode ser realizada através do 
emprego, antecipado e ostensivo de agentes da segurança 
pública ou de segurança privada, de planejamento, políticas, 
normas e procedimentos, e de sistemas eletrônicos de 
segurança.”, refere-se à vigilância 
(A) ostensiva. (B) repressiva. 
(C) preventiva. (D) protetiva. 
(E) indiligente. 

Questão 32  
Para combater um incêndio, é necessária a utilização de métodos 
adequados e, para isso, é fundamental conhecer as 
características que definem os combustíveis. 
A tabela a seguir apresenta as cinco classes de incêndio: 

Classe Tipo 

A Materiais fibrosos 

B Combustíveis líquidos ou gases 

C Materiais energizados 

D Metais pirofóricos 

K Banha, gordura e óleos voltados ao cozimento 

Com relação à extinção do incêndio, levando em consideração as 
classes, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) Os combustíveis da Classe B, D e K devem ser apagados por 

abafamento. 
(   ) O combustível da Classe A deve ser apagado por 

resfriamento. 
(   ) O Combustível da Classe C  deve ser apagado por agentes 

extintores que não conduzam eletricidade. 
As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e V. 
(B) F, F e V. 
(C) F, V e F. 
(D) V, F e V. 
(E) V, V e V. 

 

 

Questão 33  
De acordo com a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, a 
profissão de vigilante tem como objetivo profissional garantir a 
incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio da 
organização à qual presta serviço. 
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 
I. O vigilante deve estar devidamente uniformizado apenas em 

serviço. 
II. O vigilante deve se manter adstrito ao local sob vigilância, 

observando as peculiaridades das atividades. 
III. O vigilante deve comunicar, ao seu superior hierárquico, 

quaisquer incidentes ocorridos no serviço, bem como 
quaisquer irregularidades relativas ao equipamento que 
utiliza. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 34  
Sabemos que a ronda faz parte das atribuições do vigilante. 
Considerando que nos termos do art. 18 da Portaria  
nº 33.233/2012, a vigilância patrimonial é exercida nos limites do 
imóvel vigiado e as rondas são classificadas como  
(A) fixas e alternadas. (B) internas e externas. 
(C) públicas e particulares. (D) simples e complexas. 
(E) internas e periféricas. 

Questão 35  
De acordo com a Portaria nº 3.233/2012, para o exercício da 
profissão, o vigilante deverá atender aos requisitos a seguir,  
a exceção de um. Assinale-o. 
(A) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. 
(B) Possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas. 
(C) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
(D) Ter sido aprovado em exames de saúde e de aptidão 

psicológica. 
(E) ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de 

certidões negativas de antecedentes criminais. 

Questão 36  
Os Direitos Humanos são princípios internacionais que servem 
para proteger, garantir e respeitar o ser humano. Devem 
assegurar às pessoas o direito de levar uma vida digna, sendo 
eles representados pela liberdade, igualdade e fraternidade entre 
todos. 
Quanto à violação dos Direitos Humanos, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa.  
(   ) A pobreza e as desigualdades globais, o conflito armado e a 

violência, os abusos, a discriminação, a intolerância, as 
torturas físicas ou psicológicas e a escravidão são exemplos 
de violação dos Direitos Humanos. 

(   ) Somente o conflito armado e a violência, os abusos e a 
discriminação são exemplos de violação dos Direitos 
Humanos. 

(   ) Somente a pobreza e as desigualdades globais são exemplos 
de violação dos Direitos Humanos 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e F. (B) V, V e F. 
(C) F, V e V. (D) F, F e V. 
(E) F, V e F. 

Questão 37  
Sobre o controle de acesso de pessoas ao estabelecimento sob  
vigilância e responsabilidade do vigilante, assinale a afirmativa 
que representa uma postura inaceitável.  
(A) Quando os visitantes não possuírem horário agendado com o 

visitado, deve-se atentar para a ordem de chegada, evitando 
perturbações. 

(B) A abordagem aos visitantes deve ser feita preferencialmente 
a distância, procurando obter e confirmar todos os dados 
necessários ao efetivo controle do acesso. 

(C) Na abordagem aos visitantes, deve-se analisar e avaliar a(s) 
pessoas(s) pela aparência apresentada. 

(D) Sempre se deve anunciar o visitante ao visitado e, sendo 
autorizado seu acesso, o correto é certificar-se de quem 
partiu a autorização. 

(E) Deve-se fazer a identificação pessoal, exigindo a 
apresentação de documento emitido por órgão oficial com 
foto. 

Questão 38  
São diligências que o vigilante realiza para verificar 
irregularidades, cuja finalidade é cobrir os espaços vazios 
existentes entre pontos fixos de segurança. 
O fragmento acima se refere à descrição do conceito de 
(A) inspeções. 
(B) postos fixos. 
(C) postos de controle. 
(D) rondas. 
(E) auditorias. 

Questão 39  
A segurança pública é o estado de normalidade que permite o 
usufruto de direitos e o cumprimento de deveres, constituindo 
sua alteração ilegítima uma violação de direitos básicos, 
geralmente acompanhada de violência, que produz eventos de 
insegurança e criminalidade. De acordo com o art. 144 da 
Constituição Federal, a Segurança Pública é dever do Estado 
Brasileiro, compartilhada entre os Governos Federal, Estadual e 
Municipal. 
As opções a seguir apresentam órgãos responsáveis pela 
Segurança Pública, a exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Polícia Federal. 
(B) Polícia Civil. 
(C) Polícia Militar. 
(D) Forças Armadas. 
(E) Corpo de Bombeiros Militar. 

Questão 40  
De acordo com o art. 98 do Código Civil, são públicos os bens do 
domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público interno; todos os outros são particulares, seja qual for à 
pessoa a que pertencerem. 
Assinale a opção que apresente apenas Bens Públicos. 
(A) Ruas e Praças. 
(B) Residência e Parques. 
(C) Residência e Empresa Particulares. 
(D) Bares e Restaurantes. 
(E) Empresas Particulares e Praças. 




