PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
EDITAL 001/2018

CARGO 134

Data e Horário da Prova

VIGIA

Domingo, 02/09/2018, às 14h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablete eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Altos – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 20

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

Sonho de vida melhor acaba nas palafitas
1

A história é a mesma para a maioria dos habitantes da Invasão de Novos Alagados, situada no

2

Subúrbio Ferroviário de Salvador: vieram do interior da Bahia em busca de oportunidades de emprego e

3

melhores condições de vida. O cenário é formado por inúmeras palafitas construídas sobre o manguezal

4

do Estuário do Rio do Cobre e precários barrancos assentados sobre áreas aterradas com entulho e lixo.

5

Os seus cerca de 14 mil habitantes, segundo dados da Companhia de Desenvolvimento da Região

6

Metropolitana (Conder), são na maioria biscateiros, marisqueiros, pescadores, feirantes, empregadas

7

domésticas, lavadeiras. A favela ficou conhecida como Novos Alagados, pois as características das suas

8

habitações - palafitas sobre mangues - são bastante semelhantes às da antiga invasão dos Alagados, que

9

se tornou um símbolo da miséria e da gravidade do problema habitacional no país.

10

A insalubridade e a pobreza absoluta também são uma herança do nome de origem. Novos

11

Alagados, para onde migraram muitos dos antigos moradores dos Alagados, é hoje considerada uma das

12

áreas de maior pobreza de Salvador: a renda familiar média, para 35% dos moradores, é inferior a um

13

salário mínimo, conforme expõe o Cadastro Socioeconômico Novos Alagados (AVSI/Conder).
Jornal A Tarde de Salvador.
01)

Sobre o texto, NÃO se pode depreender que
o título

(A)

está intimamente relacionado com o texto,
remetendo o leitor para as condições
precárias de vida da comunidade de que trata
a reportagem.
(B) revela um tom pessimista, compatível com o
da matéria apresentada, e também um caráter
de desesperança.
(C) desperta a atenção dos leitores para uma
situação social degradante.
(D) destaca a postura paternalista do redator, que
mostra a dificuldade de realização de um
sonho banal por parte das pessoas mais
simples.
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02)

Apenas uma alternativa sintetiza as ideias
contidas nos parágrafos do texto. Marque-a.

(A)

História do surgimento do Subúrbio
Ferroviário de Salvador.
(B) Causas do problema habitacional na capital
da Bahia.
(C) Situação socioeconômica do local em foco.
(D) Defesa de uma postura política visando a
melhores condições de vida do lugar.
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03)

Sobre os elementos linguísticos do texto, é
correto o que se afirma em:

(A)

A descrição “14 mil” (L.5) é forma de grafia
ordinal de numeração.
(B) As vírgulas em “biscateiros, marisqueiros,
pescadores,
feirantes,
empregadas
domésticas, lavadeiras. ” (L.6/7) separam
termos que exercem a mesma função
sintática.
(C) O termo “antigos” (L.11) exerce função
sintática de predicativo.
(D) A expressão “conforme” (L.13) indica modo.

07)
(A)

“uma herança do nome de origem” (L.10).
(B) “o
Cadastro Socioeconômico Novos
Alagados (AVSI/Conder)” (L.13).
(C) “sobre o manguezal do Estuário do Rio do
Cobre” (L.3/4).
(D) “segundo
dados da Companhia de
Desenvolvimento da Região Metropolitana
(Conder)” (L.5/6).
08)

04)

“O cenário é formado por inúmeras palafitas...”
(L.3).
Sobre essa frase, é correto afirmar:
(A) “é formado” é uma forma verbal que se
apresenta na voz passiva e sua transposição
para a ativa implica a observância da
correlação modo-temporal para preservar o
sentido original do contexto.
(B) “cenário” é acentuado por ser proparoxítona
terminada em ditongo.
(C) “por inúmeras palafitas” é expressão que
completa o sentido da forma adjetiva
“formado”.
(D) “palafitas”
é adjetivo com função
predicativa.
05)

A forma verbal “ficou” (L.7) indica uma
ação:

(A)

hipotética.
(B) habitual.
(C) momentânea.
(D) concluída.
06)

(A)
(B)
(C)
(D)

Exerce a mesma função sintática que a
expressão “como Novos Alagados” (L.7) o
termo:
“história” (L.1).
“aterradas” (L.4).
“mesma” (L.1).
“melhores” (L.3).
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Exerce função de sujeito a expressão:

O termo “a um salário mínimo” (L. 12/13)
exerce a mesma função sintática que a
expressão:

(A)

“às da antiga invasão dos Alagados” (L.8).
(B) “dos habitantes” (L.1).
(C) “do interior da Bahia” (L.2).
(D) “no país” (L.9).
09)

Os termos “pobreza” (L.12) e “ moradores”
(L.11) têm como base na sua formação
primária

(A)

Um verbo adjetivo e um adjetivo.
(B) Um substantivo e um verbo.
(C) Um adjetivo e um substantivo.
(D) Um adjetivo e um verbo.
10)

Na oração “vieram do interior da Bahia.”
(L.2), o sujeito é:

(A)

Indeterminado.
(B) Oculto.
(C) Simples e composto.
(D) Simples e determinado.
11)

A alternativa em que está correta a afirmação
que se faz sobre o termo é a:

(A)

“sobre” (L.4) expressa noção de lugar com
valor de “abaixo de”.
(B) “também” (L.10) expressa o sentido de
inclusão.
(C) “segundo” (L.5) expressa noção de ordem.
(D) “bastante” (L.8) indica noção de quantidade.
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12)

A alternativa em que o termo transcrito
constitui um caracterizador do substantivo é:

(A)

“dos habitantes” (L.1).
(B) “do interior” (L.2)
(C) “bastante” (L.8).
(D) “Cadastro” (L.13).
13)

Identifique a proposição verdadeira:

16)

(A)

“familiar” (L.12).
(B) “Inferior” (L.12).
(C) “muitos” (L.11).
(D) “áreas” (L.12).
17)

(A)

A palavra “Subúrbio” (L.2) é acentuada pela
mesma razão da palavra “construídas” (L.3).
(B) Na palavra “também” (L.10), o encontro
“mb” constitui, quanto ao papel fonológico,
um encontro consonantal.
(C) Na palavra “história” (L.1), o encontro “hi”
constitui exemplo de dígrafo.
(D) Na palavra “herança” (L.10), o “-h”
representa uma consoante brasileira.
14)

Assinale a alternativa que apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente,
um hiato e um dígrafo, do ponto de vista da
gramática normativa.

(A)

“história” (L.1), “maior” (L.12), “melhores”
(L.3).
(B) “seus” (L.5), “média” (L.12), “semelhantes”
(L.8).
(C) “país” (L.9), “construídas” (L.3), “absoluta”
(L.10).
(D) “origem” (L.10), “maioria” (L.1), “símbolo”
(L.9).
15)

“O cenário é formado por inúmeras palafitas”
(L.3).
(B) “Os seus cerca de 14 mil habitantes (...) são
na maioria biscateiros” (L.5/6).
(C) “as características das suas habitações (...)
são bastante semelhantes” (L.7/8).
(D) “A insalubridade e a pobreza absoluta
também são uma herança do nome de
origem.” (L.10).
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As palavras “áreas” (L.12), “maior” (L.12) e
“média” (L.12) são, respetivamente:

(A)

proparoxítona, oxítona e paroxítona.
(B) paroxítona, oxítona e paroxítona.
(C) paroxítona, paroxítona e proparoxítona.
(D) paroxítona, oxítona e proparoxítona.
18)

Marque a alternativa cuja separação silábica
da palavra esteja CORRETA:

(A)

“ma-io-ria” (L.1).
(B) “se-mel-han-tes” (L.8).
(C) “fa-mi-liar” (L.12).
(D) “mai-or” (L.12).
19)

O termo “onde” (L.11) retoma

(A)

“Novos Alagados” (L.10/11).
(B) “nome de origem” (L.10).
(C) “uma herança” (L.10).
(D) “absoluta” (L.10).
20)

Possui predicado verbal a oração destacada
em:

(A)

Marque a alternativa que apresenta um
ditongo nasal.

Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “tornou “ (L.9) e a
composta:

(A)

Tivesse tornado.
(B) Tinha tornado.
(C) Tem tornado.
(D) Teria tornado.
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MATEMÁTICA

(A)

1

QUESTÕES DE 21 A 25

(B)

1

(C)

1

(D)

1

25)

Em uma escola, foi fixado rodízio para a
limpeza de determinado setor. A escala
determina que o funcionário A trabalhe nesse
setor a cada 4 dias, o B a cada 6 dias e o C a
cada 8 dias. Se hoje eles trabalharam juntos
nesse setor, então depois de quantos dias
trabalharão juntos novamente?

21)

Dados os números 70 e 80, é correto afirmar
que o máximo divisor comum (MDC) entre
esses números:

(A)

Está compreendido entre 2 e 8.
(B) É múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo.
(C) É múltiplo de 4.
(D) Está compreendido entre 9 e 12.
22)

Laura demora 40 minutos para digitalizar um
processo. Em determinado dia, ela trabalhou
das 9 horas até as 17 horas, parando durante
2 horas para o almoço. Sabendo que, nesse
dia, ela se dedicou exclusivamente para as
digitalizações, quantos processos foram
digitalizados?

2

3

4

5

(A)

24.
(B) 32.
(C) 36.
(D) 48.

(A)

6.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 12.
23)

Paulo tinha 12 bolas de gude e Carlos tinha 8.
Paulo deu algumas de suas bolas de gude para
Carlos. Após essa doação, é possível que
Paulo e Carlos fiquem, respectivamente, com
quantas bolas de gude?

(A)

14 e 6.
(B) 10 e 8.
(C) 12 e 10.
(D) 9 e 11.
24)

Uma frota possui 36 veículos dos quais 22
são movidos a gasolina, 12 a diesel e 2 a
etanol. A fração correspondente aos veículos
movidos a diesel é:
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CONHECIMENTOS LOCAIS

29)

QUESTÕES DE 26 A 30
26)

A quem compete cumprir e fazer cumprir as
prescrições do Código de Posturas do
município de Altos?

(A)

Ao governo do Piauí e aos seus cidadãos.
(B) Ao prefeito do Piauí e aos seus cidadãos.
(C) Ao prefeito e aos servidores municipais.
(D) A Assembleia Legislativa e aos servidores
municipais.
27)

De acordo com o Estatuto do Servidor
Público Municipal do município de Altos, é
um requisito básico para investidura em
cargo público:

O provimento de cargo efetivo do pessoal do
magistério é acessível aos brasileiros ou
equiparados, atendidos os pré-requisitos de
qualificação e idade. Qual a idade mínima
exigida?

(A)

18 (dezoito) anos
(B) 21 (vinte e um) anos
(C) 30 (trinta) anos
(D) 35 (trinta e cinco) anos
30)

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimento efetivo no
município de Altos ficará sujeito a estágio
probatório de:

(A)

12 (doze meses)
(B) 36 (trinta e seis meses)
(C) 18 (dezoito meses)
(D) 24 (vinte e quatro meses)

(A)

O gozo dos direitos políticos.
(B) A nacionalidade brasileira ou estrangeira.
(C) Idade mínima de 21 anos.
(D) Aptidão profissional e relacional.
28)

No município de Altos, qual das propriedades
listadas abaixo é isenta do IPTU?

(A)

Propriedades localizadas na zona urbana de
Altos.
(B) Propriedades sobre imóveis sem edificações.
(C) Propriedades onde se instalem indústrias
produtivas que originem retorno fiscal para o
município de Altos.
(D) Propriedade de associações comunitárias,
desportivas, recreativas e de assistência
social, sem fins lucrativos.

CARGO: 134 – VIGIA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31)

A comunicação só pode ser considerada
eficaz quando:

(A)

O decodificador intercepta a mensagem
eficientemente.
(B) O feedback é independente.
(C) A compreensão do receptor coincide com o
significado pretendido pelo emissor.
(D) O ruído é neutro.
32)

Que nome se dá a um sistema constituído por
elementos que podem ser gestos, sinais, sons,
símbolos ou palavras, usados para
representar conceitos de comunicação,
ideias, significados e pensamentos?

(A)

Fala.
(B) Linguagem.
(C) Empatia.
(D) Ética.
33)

Assinale a alternativa incorreta quanto à
postura profissional de um vigia:

(A)

O bom relacionamento social com os colegas,
demais colaboradores do local onde se exerce
a atividade e público em geral, bem como, a
postura do vigilante são exigências
constantes. Entretanto, alguns locais,
considerados especiais, considerados de alta
visibilidade, o trato social deve ser por
demais aprimorado, devido às características
desses locais.
(B) É importante para o vigilante observar a
forma de tratar as pessoas, evitando adotar
atitudes que possam causar constrangimento
ou discriminação, procurando se informar
com os superiores sobre o manual de
procedimentos a serem adotados durante a
jornada de trabalho.
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QUESTÕES DE 31 A 60
(C)

A convivência entre o comando e seus
subordinados deve ser respeitosa e cordial.
Deve ter dignidade, eficiência e eficácia.
(D) O que se espera do vigia é a pronta, porém
involuntária obediência a todas as ordens
superiores, porque os seus superiores
costumam não transmitir instruções e ordens
que refletem as normas da empresa.
34)

Nas situações de relacionamento durante o
trabalho, o bom vigia:

(A)

É calmo e sempre enérgico.
(B) Trata a todos com cordialidade, dependendo
do comportamento da pessoa.
(C) Sabe que as relações de trabalho são pessoais.
(D) Assume seus erros e jamais invoca a
autoridade superior para justificá-los.
35)

No quadro abaixo, relacione a coluna 1 com
a coluna 2 e, em seguida, assinale a
alternativa correta:

COLUNA 1
(1) Liderança

(2) Subordinação

(3) Disciplina

(4) Hierarquia

COLUNA 2
( ) É o estado de um indivíduo
que não tem liberdade para
tomar
suas
próprias
decisões.
( ) É o exato cumprimento das
obrigações de cada um,
com a observância rigorosa
do prescrito nas normas
internas da organização.
( ) É a graduação das diferentes
categorias de funcionários
ou membros de uma
organização.
(
) É a arte de influenciar
pessoas a fazer algo de boa
vontade em prol do bem
comum.

(A)

(2); (3); (4); (1)
(B) (4); (3); (2); (1)
(C) (3); (4); (1); (2)
(D) (4); (3); (1); (2)
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36)

Julgue se as afirmações abaixo sobre o Livro
de Ocorrência são verdadeiras e, em seguida,
assinale a alternativa correta:

I.

O Livro de Ocorrências da segurança
patrimonial é um documento de valor
jurídico, mas é um registro histórico que
fornece informações sobre o posto de serviço.
II. O Livro de Ocorrências serve como meio de
consulta para tirar dúvidas sobre orientações
passadas.
III. O Livro de Ocorrências serve como meio de
pesquisa e prova nos processos de
investigação interna.

38)

“Para haver a ocorrência de um ato criminoso, são
necessários três elementos complementares: o
indivíduo motivado, a técnica e a oportunidade,
que devem estar presentes no mesmo local e
espaço de tempo.”
(A)

Teoria das Esferas Concêntricas.
(B) Zoneamento de Área Protegida.
(C) Triângulo do Crime.
(D) Teoria das Janelas Quebradas.
39)

(A)

Somente as afirmações II e III são
verdadeiras.
(B) Somente a afirmação I é verdadeira.
(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
37)

Sobre o Livro de Ocorrências, não é correto
afirmar que:

Assinale a alternativa que se refere ao
conceito descrito abaixo:

De acordo com o conceito apresentado na
questão anterior, na situação hipotética
descrita abaixo, qual seria a técnica?

“Um
bandido
percebe
uma
senhora
desacompanhada, deslocando-se a pé, em uma rua
movimentada com um colar aparentemente
valioso no pescoço e falando ao celular”.
(A)

(A)

O vigia que passa o serviço e o vigia que
recebe o serviço deverão assinar o livro no
ato da passagem de serviço.
(B) O Livro de Ocorrências deverá ser redigido
de tal forma que não dificulte qualquer
modificação posterior.
(C) O livro de ocorrências deve ser considerado
um documento sigiloso e de acesso restrito as
partes interessadas e autorizadas.
(D) O conteúdo do livro de ocorrência dependerá
das características e particularidades do posto
de serviço e das atividades desenvolvidas no
estabelecimento.
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Uma senhora, desacompanhada e desatenta
(usando celular) com um colar à mostra.
(B) Existência, na rua onde caminha a senhora,
de um delinquente propenso a uma ação
criminosa.
(C) Coragem e força necessária para quebrar o
colar e condições físicas para deixar o local
correndo.
(D) A inexistência de segurança em via pública.
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40)

Assinale a alternativa que se refere ao texto
abaixo:

“Um bem ou local que aparente e evidencie ser
bem cuidado, onde seja perceptível a preocupação
com a ordem, com o zelo e com a vigilância
do bem ou o local em questão, menor será a
probabilidade da ocorrência de um delito contra
ele. A motivação para ação criminosa contra um
bem ou local adequadamente cuidado, zelado e
vigiado é menor em relação a um outro bem ou
local, onde seja evidenciado um certo descuido
em relação aos cuidados básicos de manutenção,
controle de acesso e vigilância.”
(A)

Triângulo do Crime.
(B) Zoneamento de Área Protegida.
(C) Teoria das Janelas Quebradas.
(D) Teoria das Esferas Concêntricas.
41)

A abordagem de um criminoso, que é
geralmente um esquema a longo prazo, em
que
um
indivíduo
constrói
um
relacionamento para ganhar a confiança e,
finalmente, as informações da vítima, referese a que tipo de abordagem?

(A)

Intimidação.
(B) Bajulação.
(C) Persuasão.
(D) Assistência.
42)

Através da identificação pessoal, é realizado
o reconhecimento das pessoas que
necessitam ter acesso a uma organização. No
Brasil, a identificação civil é atestada por
qualquer dos seguintes documentos abaixo,
exceto:

43)

Nas alternativas abaixo, quanto ao processo
de identificação de uma pessoa para o
controle de entrada em um estabelecimento,
assinale aquela que está incorreta:

(A)

Para autorização de acesso a um
estabelecimento público ou privado, o vigia
deve reter o documento da pessoa
identificada, passando-lhe o crachá de
identificação, e devolver o respectivo
documento pessoal somente na saída.
(B) O vigia deve, no ato de identificação de uma
pessoa,
conferir
o
documento
de
identificação pessoal, verificando data de
expedição e data de validade.
(C) No processo de identificação de uma pessoa,
ao checar um documento de identificação
pessoal, o vigilante deverá observar com
cuidado alguns detalhes para confirmar a
autenticidade do documento e, em caso de
dúvida, deve solicitar outro documento para
confrontar com os dados duvidosos.
(D) O órgão expedidor é um dos dados que deve
ser checado no documento de identidade
pessoal apresentado no processo de
identificação de uma pessoa.
44)

Vários tipos de dispositivos de bloqueio
podem ser utilizados para a atividade de
controle de acesso. Assinale a alternativa que
se refere ao dispositivo de bloqueio descrito
abaixo:

“São dispositivos de bloqueio utilizados para
controlar locais onde há um grande fluxo de
veículos, como portarias, estacionamentos e
pedágios, como substituta dos portões, pois libera
o fluxo com maior rapidez, fator muito importante
nesses casos.”

(A)

Carteira de identificação funcional.
(B) Passaporte.
(C) Carteira profissional.
(D) Título de eleitor.
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(A)

Catracas Eletrônicas.
(B) Cancelas Automáticas.
(C) Portas Eletrônicas.
(D) Eclusas.
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45)

Qual tipo de dispositivo de bloqueio no
controle de acesso refere-se a uma porta que
só pode ser aberta com a outra fechada?

(A)

49)

Eclusas.
(B) Catracas Eletrônicas.
(C) Cancelas Automáticas.
(D) Torniquetes.

(A)

46)

50)

Assinale a alternativa que preenche a lacuna
do texto abaixo:

______________
de
uma
instituição
é_____________, que por sinal é o mais
importante componente do sistema de segurança.
(A)

Os meios metodológicos de proteção; a
estratégia.
(B) Os meios eletrônicos de proteção; a
tecnologia.
(C) Os meios de proteção física; a barreira
perimetral.
(D) A força de resposta; o ser humano.
47)

Assinale a alternativa que é um meio
metodológico de proteção:

(A)

Sistemas de radiocomunicação.
(B) Sistemas de iluminação de proteção.
(C) Sistemas de identificação de pessoal.
(D) Sistemas de combate a incêndio.
48)

Prevenir.
(B) Intervir.
(C) Controlar.
(D) Detectar.

Caráter Preventivo.
Caráter Corretivo.
(C) Caráter Preditivo.
(D) Caráter Passivo.
(B)

51)

O histórico de um relatório de ocorrência
deve seguir um roteiro de elaboração, de
forma que o leitor encontre respostas para
algumas perguntas. Na pergunta: “Por que
aconteceu?”, espera-se:

(A)

Explicar os fatos que antecederam, sem
suposições.
(B) Informar de que maneira o fato aconteceu.
(C) Especificar o fato ocorrido.
(D) Estabelecer em que lugar aconteceu o fato.
52)

(A)
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A atuação do vigia, de modo a inibir,
dificultar e impedir qualquer ação delituosa,
mostrando-se dinâmico nas suas atitudes, é
de:

(A)

Os objetivos da segurança patrimonial é
assegurar, exceto:

Pessoas.
(B) Informações.
(C) Propriedade.
(D) Lucros.

Das metas que devem ser contempladas no
planejamento de um projeto de segurança,
qual delas se refere a responder às agressões?

Medidas de Segurança são medidas
necessárias para garantir a funcionalidade do
sistema preventivo de segurança. Elas podem
ser estáticas ou dinâmicas. Assinale a
alternativa que se refere a uma medida de
segurança dinâmica:

(A)

Portas giratórias detectoras de metais.
(B) Aparelhos de controle de acesso com base na
biometria.
(C) Circuito fechado de TV.
(D) Contato
telefônico
com
empresas
fornecedoras e prestadoras de serviços para
confirmar dados de funcionários.
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53)

Que nome se dá a ação humana que visa
abalar
a
ordem
interna
de
um
estabelecimento, provocando danos e
sinistros que atingem a produção e o bom
andamento do serviço?

(A)

Corrupção.
(B) Imoralidade.
(C) Sabotagem.
(D) Imprudência.
54)

Sobre Patrimônio Histórico, assinale a
alternativa correta:

(A)

Os locais para suas manifestações, suas
criações artísticas e criações diversas, como
exemplos podemos destacar, as composições
musicais, a poesia, renomadas obras de
pintura, arquitetura ou escultura.
(B) Um bem móvel, imóvel ou natural, que
possua valor significativo para uma
sociedade, podendo o valor ser de natureza
estética, artística, documental, científica,
social, espiritual, ecológica ou histórica.
(C) Refere-se a qualquer espaço territorial e será
mais do que o simples somatório dos valores
patrimoniais presentes, tanto naturais como
culturais. Tais valores não surgem isolados,
mas sim em um contexto paisagístico que
lhes dá sentido e nos permite compreendê-los
na sua dinâmica temporal e espacial –
origem, evolução, estado atual e tendências
futuras.
(D) Compreende a porção do patrimônio material
para o qual os métodos de arqueologia
fornecem conhecimentos primários. Engloba
todos os vestígios da existência humana e
interessa todos os lugares onde há indícios de
atividades humanas, não importando quais
sejam elas, estruturais e vestígios
abandonados, de todo tipo, na superfície, no
subsolo ou sob as águas, assim como o
material a eles associados.
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55)

Sobre o controle da entrada e saída de
veículos, não é correto afirmar que:

(A)

É conveniente que, caso seja autorizado o
acesso, o veículo adentre apenas com o
condutor, de modo que os demais ocupantes
desembarquem e acessem pela entrada de
pedestres.
(B) Caso o estabelecimento não disponha de
clausura e, em se tratando de veículo com
compartimento fechado (baú), é viável que se
determine seu ingresso de ré, de modo que
seja aberto o baú antes da abertura do portão.
(C) Deve-se evitar de fazer a abordagem à
distância, e bem próximo do veículo e do
condutor, obter e confirmar todos os dados e,
também evitar a perda de tempo em ligar para
a empresa dos ocupantes do auto para fazer a
confirmação, antes do ingresso no
estabelecimento.
(D) Deve-se fazer a inspeção visual com atenção
voltada às características do veículo e
ocupantes, bem como o comportamento e
atitude dos ocupantes.
56)

Qual a única forma de controle e melhor
forma de produção de provas para diversas
finalidades, no controle de entrada e saída de
pessoas, materiais e veículos?

(A)

A expertise do vigia.
(B) A memória e experiência do profissional de
vigilância.
(C) O registro de dados.
(D) As testemunhas das ocorrências.
57)

Que tipo de Ronda são aquelas realizadas no
espaço compreendido entre a área construída
e as barreiras perimetrais?

(A)

Rondas Esporádicas.
(B) Rondas Periféricas.
(C) Rondas Aleatórias.
(D) Rondas Internas.
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58)

O pronome de tratamento Vossa Excelência
deve ser usado para as autoridades abaixo,
exceto:

(A)

Prefeitos Municipais.
(B) Juízes.
(C) Deputados Estaduais.
(D) Vereadores.
59)

Qual o nome da ação conjugada ou isolada
realizada por profissionais, em indivíduos
praticantes de atos suspeitos?

(A)

Ronda.
(B) Ocorrência.
(C) Intervenção.
(D) Abordagem.
60)

Assinale a alternativa incorreta, quanto à
atuação de um vigia em uma situação de
roubo:

(A)

Manter a calma, evitar o pânico e fazer a
comunicação à polícia somente após ter
verificado o local, levantado e ouvido as
testemunhas e as pessoas envolvidas na
ocorrência.
(B) Fazer contato com o plantão policial.
(C) Reagir somente se houver oportunidade total
de sucesso, lembrando-se que a atuação do
vigia é preventiva, de modo a evitar o fator
surpresa.
(D) Preservação do local para permitir à polícia
científica a análise e levantamentos devidos.
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