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TARDE03

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com os enunciados das 50 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-
RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a  caneta esferográ-
fica transparente de tinta na cor preta,.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a  caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta,
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de
marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior -
BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08    - SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA quando terminar o tempo estabelecido.

09    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10    - Quando terminar, entregue ao fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento.

11    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS e
30 (TRINTA) MINUTOS, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o CARTÃO-RESPOSTA.

12   - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das
mesmas, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1
Reclusão é a prisão em regime fechado, na qual o crimino-
so permanece em estabelecimento penal de segurança
média ou máxima. De acordo com o Código Penal, em qual
dos crimes abaixo o apenado NÃO permanece recluso?
(A) Uso de documento falso. (B) Receptação.
(C) Incêndio. (D) Furto.
(E) Ameaça.

2
A respeito da Lei no 10.826, de 22/12/2003, que estabele-
ce normas para o uso de armas de fogo, por parte dos
vigilantes, analise as afirmações a seguir.

I – Poderão ser utilizadas armas de fogo somente quan-
do em efetivo serviço ou, fora dele, com autorização
da direção da empresa.

II – Armas de fogo deverão estar sempre acompanha-
das do Certificado de Registro de Armas de Fogo
(CRAF), e da autorização de porte de arma, em nome
da pessoa autorizada ao porte.

III – Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas
adjacências, em via pública ou em direção a ela, pode
gerar uma pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa.

IV – Deixar de observar as cautelas necessárias, impe-
dindo que outras pessoas se apoderem de arma de
fogo que esteja sob sua posse, pode gerar uma pena
de 1 a 2 anos de detenção e multa.

V – Possuir, ou manter sob sua guarda, arma de fogo de
uso permitido, em desacordo com a determinação
legal, sujeita o infrator a pena de 1 a 3 anos de re-
clusão e multa.

São corretas APENAS as afirmações
(A) I e II. (B) III e IV.
(C) IV e V. (D) II, III e IV.
(E) III, IV e V.

3
O vigilante está diante de um elemento que acaba de inva-
dir sua instalação protegida, e que se encontra acuado pela
segurança, armado e ameaçando matar reféns. O vigilan-
te, então, desfere certeiro disparo com seu revólver, fazen-
do-o cair. De acordo com a Lei no 7.102, de 20/06/83, que
estabelece as normas para o serviço de segurança priva-
da, e o art. 23 do Código Penal, exclui-se o crime de lesão
corporal, que estabelece
(A) o estado de necessidade.
(B) o exercício regular do direito.
(C) a legítima defesa.
(D) a imputabilidade penal.
(E) todos os excludentes da ilicitude.

4
Os direitos humanos estão citados no art. 5o da Constitui-
ção Federal, que faz determinações em relação aos direi-
tos e deveres individuais do cidadão. Nessa perspectiva,
analise as determinações a seguir.

I – Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamen-
to desumano ou degradante.

II – O preso tem direito à identificação dos responsáveis
por sua prisão ou seu interrogatório policial.

III – A prática do racismo constitui crime passível do pa-
gamento de fiança e sujeito à pena de reclusão.

IV – É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter político extremista.

V – A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o
réu.

São corretas APENAS as determinações
(A) I e II. (B) I, II e V.
(C) II, III e IV. (D) III, IV e V.
(E) I, III, IV e V.

5
A ação penal pública ocorre quando o fato criminoso fere o
interesse jurídico, devendo ser iniciada independente da
vontade das pessoas envolvidas. Dentre os crimes previs-
tos no Código Penal, NÃO está sujeito a uma ação penal
pública a
(A) omissão de socorro.
(B) omissão de cautela na guarda e condução de animais.
(C) calúnia.
(D) violação de correspondência.
(E) atividade lesiva ao meio ambiente.

6
Uma arma de fogo, encontrada no local do crime e que con-
tenha digitais, deverá ser arrolada na investigação do fato
criminoso. Encontrado o autor e confirmada a utilização des-
sa arma na ação, ela será anexada ao processo como
(A) vestígio. (B) prova testemunhal.
(C) prova material. (D) prova documental.
(E) indício material.

7
Diante da ocorrência de um roubo em sua área de atua-
ção, o vigilante deverá coletar com a vítima informações
sobre o criminoso que, passadas à autoridade policial,
permitam a confecção de um retrato falado, para sua
posterior prisão. Nessa perspectiva, analise as seguintes
informações:

I – dados de qualificação;
II – aspectos físicos específicos;
III – caracteres distintivos;
IV – aspectos físicos gerais;
V – informações de destaque corporal.

São necessárias à montagem de um retrato falado
APENAS as informações
(A) I e V. (B) II e III.
(C) I, II e V. (D) I, IV e V.
(E) II, III e IV.
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8
É norma da Petrobras realizar inspeções nas pessoas e
veículos que adentram ou saem das suas instalações.
Havendo determinação escrita, estabelecida no Plano Ge-
ral de Segurança, para a realização de busca ligeira, ela
será realizada em
(A) veículos, no porta-luvas, sobre e sob os bancos e no

porta-malas.
(B) veículos, observando a cor, o modelo e a placa.
(C) pessoas, confrontando a foto da identidade com o por-

tador.
(D) pessoas, apalpando levemente as partes de seu corpo.
(E) bolsas e pacotes conduzidos, que devem ser abertos.

9
Tendo que redigir um Registro de Ocorrência (RO) sobre
determinado fato delituoso, em sua área de responsabili-
dade, o vigilante buscará, com a vítima, informações sobre
os fatos ocorridos. A entrevista é a técnica operacional em
que o vigilante coleta informações sobre os fatos ocorri-
dos. Analise as seguintes etapas:

I – ataque ao objetivo;
II – aproximação;
III – ataque aos pontos fortes;
IV – dispensa;
V – interrogatório.

Fazem parte da técnica de entrevista APENAS as etapas
(A) I e V. (B) II e V.
(C) V e IV. (D) II, III e I.
(E) II, V e IV.

10
Os vigilantes que utilizam bastões ou cassetetes devem
conhecer os pontos vulneráveis do corpo humano e jamais
deverão desferir golpes que possam matar ou causar da-
nos permanentes às pessoas. No corpo humano, NÃO se
considera ponto vulnerável a(os)
(A) virilha.
(B) panturrilha.
(C) lateral do pescoço.
(D) parte superior da clavícula.
(E) artelhos.

11
Quando o vigilante, na portaria de uma instalação, tem a
determinação escrita para apalpar e observar o interior de
bolsas e pertences das pessoas que adentram nessa ins-
talação, ele realiza uma revista tecnicamente classificada
como
(A) rápida. (B) simples.
(C) ligeira. (D) circunstanciada.
(E) completa.

12
O art. 70, da Portaria no 387/06, autoriza a utilização de
algemas pelas empresas de segurança patrimonial quan-
do em efetivo serviço. Considere as seguintes justificati-
vas para o uso de algemas:

I – por motivo de saúde (conter um doente mental vio-
lento, por exemplo);

II – para atender à política de segurança da empresa,
na contenção de entradas não autorizadas;

III – com o objetivo de impedir que um indivíduo cause
danos a si mesmo ou a terceiros, ou, então, para
que não produza danos materiais;

IV – de forma ostensiva, com o objetivo de desestimular
ações contra a segurança da empresa;

V – como medida de proteção contra fuga.

São consideradas legais APENAS as justificativas
(A) I e IV. (B) I, III e IV.
(C) I, III e V. (D) II, IV e V.
(E) III, IV e V.

13
Veículos com desconhecidos em seu interior, na porta de
uma empresa, podem indicar um possível roubo ou se-
questro em andamento; uma residência com entrada e
saída de várias pessoas com quentinhas, à noite, pode
indicar um local de cativeiro de sequestro. Trata-se de de-
talhes que pressupõem a ocorrência de um fato criminoso,
denominados
(A) indícios. (B) vestígios.
(C) provas. (D) atividades suspeitas.
(E) atitudes suspeitas.

14
A iluminação de proteção é uma das medidas estáticas
utilizadas para que o vigilante
(A) acione o dispositivo de alarme do Corpo da Guarda.
(B) acione os alarmes visíveis e audíveis em caso de falta

de energia contínua ou de reserva.
(C) possa ter condições de observar pessoas que tentem

se infiltrar ou se evadir por qualquer ponto.
(D) mantenha sua guarita acesa à noite para sinalizar sua

presença aos transeuntes.
(E) permaneça alerta no período noturno quando situado

em um ponto fixo.

15
Barreiras são obstáculos na área da instalação protegida
e têm por objetivo dificultar a entrada ou a saída de pessoal,
material ou veículos não autorizados. Ao se decidir pela
implantação de uma barreira artificial, permanente e opa-
ca, o chefe da segurança poderá optar por um(a)
(A) canal em volta da instalação.
(B) muro de tijolos de barro.
(C) gradil em barras de ferro.
(D) tapume de compensado naval.
(E) concertina de arame farpado.
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16
Há uma atividade de segurança que é realizada no perí-
metro interno da instalação, fora das áreas construídas,
tais como estacionamentos, jardins, passarelas e outras
áreas livres por onde circulam pessoas e veículos. Ela tam-
bém poderá se tornar um reforço aos diversos postos, aten-
dendo às suas solicitações, e será realizada por um vigi-
lante, dois vigilantes ou um vigilante e um cão, em deslo-
camentos a pé, montado ou motorizado. Trata-se da(o)
(A) ronda externa.
(B) ronda interna.
(C) ronda perimetral.
(D) ronda móvel.
(E) posto móvel.

17
Todos os veículos pertencentes à empresa estão sujeitos
às normas estabelecidas por ela, no Plano Geral de Segu-
rança. Assim, um determinado veículo, ao sair da instala-
ção, deverá estar acompanhado de uma ficha de autoriza-
ção de saída. Com relação a essa ficha, considere os se-
guintes itens:

I – identificação do veículo e placa;
II – nome do condutor e destino;
III – identificação dos ocupantes do veículo;
IV – hodômetro, hora de saída e de chegada;
V – habilitação do condutor do veículo.

Devem constar efetivamente da ficha de autorização de
saída APENAS os itens
(A) I e III.
(B) I, II e IV.
(C) II, III e IV.
(D) II, IV e V.
(E) III, IV e V.

18
Antes de assumir o serviço, o vigilante deverá cumprir uma
sequência de providências que, com certeza, muito facili-
tarão o desenvolvimento de suas atividades e que consti-
tuirão motivo de confiança para aqueles que o observarem
em serviço. O procedimento que NÃO diz respeito às pro-
vidências para assunção do serviço do vigilante é
(A) manter o uniforme limpo e passado, constando de to-

dos os itens.
(B) ter sempre na cabeça a cobertura (gorro), retirando-a

somente à mesa, para as refeições.
(C) ter sempre consigo: relógio, bloco de notas, caneta e

uma relação dos telefones de interesse para o serviço.
(D) evitar o uso de adornos que chamem a atenção, visto

que o que deve atrair a atenção é o uniforme.
(E) utilizar, sempre, equipamentos que causem conforto e

praticidade, nas 12 horas de permanência no posto de
serviço.

19
Os incêndios em edificações podem ocorrer tanto em imó-
veis residenciais como em comerciais ou industriais, tendo
as mais diversas causas; entretanto, procedimentos de com-
bate devem obedecer, sempre, a uma sequência. Nessa pers-
pectiva, analise os procedimentos a seguir.

1 – Comunicação imediata ao responsável pelo imóvel
e aconselhamento quanto à evacuação de todos os
moradores, funcionários ou visitantes.

2 – Início do combate às chamas, até a chegada dos
bombeiros, caso não exista brigada de incêndio no
imóvel.

3 – Avaliação do foco de incêndio, do tipo de material
em combustão e da possibilidade de expansão.

4 – Chegada dos bombeiros para assumir a operação
de combate ao fogo e socorro às vítimas, enquanto
os vigilantes cuidam do isolamento.

5 – Comunicação do fato ao Corpo de Bombeiros, infor-
mando o tipo de imóvel, tipo de incêndio, combustí-
vel envolvido, perigo de propagação, etc.

A sequência correta de procedimentos é:
(A) 1, 3, 5, 2 e 4
(B) 1, 3, 5, 4 e 2
(C) 3, 1, 5, 2 e 4
(D) 3, 5, 1, 2 e 4
(E) 5, 1, 3, 2 e 4

20
Em 1972 a Refinaria Duque de Caxias foi vítima de um
incêndio de grandes proporções que ceifou vidas e cau-
sou prejuízos materiais. Na ocasião, os bombeiros joga-
ram água sobre tanques de combustível, com o objetivo
de impedir que a temperatura do óleo diesel, ali deposita-
do, chegasse a 280 ºC e se inflamasse, mesmo sem o
contato com as chamas externas. Os bombeiros tentaram
evitar uma queima espontânea do combustível, que ocor-
re na temperatura de
(A) ignição. (B) inflamação.
(C) fulgor. (D) irradiação.
(E) combustão.

21
Os extintores, assim como e os locais onde ficam instalados
devem ser marcados com um sinal indicativo da classe de
incêndio para o qual o extintor é indicado. De acordo com
as classes de incêndio existentes, são encontrados sinais
indicativos. Qual descrição de sinal está associada
corretamente à respectiva classe?
(A) A – triângulo verde contendo a letra A
(B) B – círculo azul contendo a letra B
(C) B – triângulo vermelho contendo a letra B
(D) C – triângulo verde contendo a letra C
(E) C – quadrado vermelho contendo a letra C
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22
Uma mangueira plástica fora de validade, utilizada em um
botijão contendo Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), rompe-
se e os gases emanados do botijão inflamam-se. O usuário,
ao perceber o fato, poderá adotar os seguintes
procedimentos de extinção do foco de incêndio: fechar a
válvula de registro do botijão ou, com um pano molhado,
cobrir a parte rompida, na saída dos gases, extinguindo o
fogo existente. Esses métodos de extinção de incêndio
são denominados, respectivamente,
(A) abafamento e resfriamento.
(B) isolamento e resfriamento.
(C) resfriamento e contenção.
(D) isolamento e abafamento.
(E) resfriamento e isolamento.

23
Os incêndios são classificados de acordo com os materiais
combustíveis e suas capacidades de inflamação. Nessa
perspectiva, quais combustíveis estão associados
corretamente à respectiva classe?
(A) Classe A – madeira, papel, plástico e tintas
(B) Classe B – materiais elétricos energizados
(C) Classe C – gasolina, óleo diesel e tiner
(D) Classe D – sódio, magnésio e potássio
(E) Classe E – explosivos militares (TNT, PETN)

24
Um vigilante, ao reagir a um assalto na instalação sob sua
proteção, é atingido por um disparo de arma de fogo no
membro superior direito. Do ferimento flui grande quantidade
de sangue cor vermelho vivo, em jatos e de forma pulsante.
Diante do quadro, o socorrista deverá, utilizando uma
compressa, exercer pressão sobre o local do ferimento, sem,
contudo, impedir a circulação sanguínea da
(A) veia subclávia.
(B) veia braquial.
(C) artéria femural.
(D) artéria braquial.
(E) artéria carótida.

25
Em casos de acidente ou mal súbito, antes da chegada do
médico, da ambulância ou de qualquer profissional
qualificado da área de saúde, é preciso prestar os primeiros
socorros, que têm por objetivo principal
(A) conduzir a vítima, imediatamente, para o hospital mais

próximo.
(B) empregar, adequadamente, as técnicas de salvamento.
(C) preservar a vida da vítima.
(D) providenciar o socorro especializado para cada caso.
(E) evitar o agravamento das lesões existentes.

26
Deparando-se com uma cena de atropelamento, em ave-
nida de grande fluxo de veículos, o vigilante, conhecedor
das técnicas de primeiros socorros, prontifica-se a prestar
ajuda à vítima. Analise os procedimentos que ele deverá
adotar.

1 – Solicitar a presença do socorro especializado.
2 – Avaliar os riscos existentes, tanto vigentes como

iminentes.
3 – Infundir confiança na vítima se ela estiver consciente.
4 – Evitar remover a vítima.
5 – Usar todas as medidas de autoproteção.

A ordem correta dos procedimentos que o vigilante deverá
adotar é:
(A) 1, 3, 5, 4 e 2
(B) 1, 3, 5, 2 e 4
(C) 2, 5, 3, 4 e 1
(D) 3, 4, 1, 2 e 5
(E) 3, 4, 5, 2 e 1

27
Um shopping center era alvo de constantes investidas de
criminosos de uma comunidade próxima. Para acabar com
o problema, o estabelecimento adotou uma prática das re-
lações humanas que envolve a troca de favores, ao firmar
convênio com a associação de moradores para contratar
100 novos funcionários e oferecer cestas básicas à comu-
nidade. Estabeleceu-se entre o mais forte e o mais fraco
uma
(A) integração.
(B) negociação.
(C) convergência.
(D) aproximação.
(E) mitigação.

28
Liderança é o processo que consiste em influenciar pesso-
as para que atuem voluntariamente em prol dos objetivos
de uma instituição. Alguns líderes podem ser reverencia-
dos de forma doentia, gerando uma obediência cega, que
pode conduzir ao extremismo. Esse tipo de liderança é de-
nominado
(A) democrático.
(B) carismático.
(C) dogmático.
(D) autocrático.
(E) laissez faire.
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29
Ao sinal de uma chamada telefônica, o vigilante, em seu
posto de serviço deverá adotar procedimentos que sejam
esclarecedores e não comprometam a imagem da empre-
sa para a qual presta serviço, agindo de modo que
(A) venha a atender apenas se tiver o treinamento ade-

quado para tal.
(B) dê tratamento cordial e tente resolver o problema, sem

se identificar.
(C) identifique-se e tente resolver o problema apresentado.
(D) forneça as informações solicitadas sobre o trabalho

desenvolvido pela empresa.
(E) faça a identificação do posto e de quem atende ao te-

lefone, dê o tratamento cordial e encaminhe a ligação,
se for o caso.

30
Veículos visitantes são aqueles que não pertencem à em-
presa e estão sujeitos às normas de segurança e controle.
Assim, ao se deparar com um veículo que tenha necessi-
dade de adentrar na instalação, o vigilante adotará os se-
guintes procedimentos, EXCETO
(A) pedir um documento dos ocupantes do veículo.
(B) fazer a inspeção visual do veículo, na saída.
(C) anotar os dados dos ocupantes e do veículo.
(D) conferir e recolher a autorização assinada, assim como

os crachás, na saída.
(E) reter um documento de identificação pessoal.

31
Ao chegar um veículo para entrega de material, o vigilante
de serviço deverá, além dos procedimentos adotados para
controle de veículos visitantes, providenciar um outro vigi-
lante para acompanhar a conferência do material, de acor-
do com o contido na nota fiscal, acompanhar o veículo,
desde a entrada até a saída da área da instalação, e, em
seguida,
(A) providenciar um vigilante para receber o material e as-

sinar a nota de entrega.
(B) receber o material, assumindo a responsabilidade pela

conferência e assinatura da nota de entrega.
(C) consultar o motorista sobre o material a ser entregue

para saber se está em condições de fazer o recebi-
mento.

(D) contatar a pessoa responsável pelo recebimento do
material e pela assinatura da nota de entrega.

(E) consultar a empresa de segurança para saber dos pro-
cedimentos a serem adotados.

32
Um visitante que necessite adentrar na instalação protegida
poderá ser obrigado a submeter-se aos procedimentos de
revista estabelecidos no Plano Geral de Segurança. Sendo a
visita do sexo feminino, conduzindo bolsa em que caiba uma
variedade de objetos, o vigilante do sexo masculino deverá
(A) conduzi-la para local reservado para proceder a revista.
(B) realizar a revista ali mesmo, para não ter que abando-

nar o posto.
(C) dispensar a revista, evitando causar constrangimento.
(D) providenciar outro vigilante para proceder a revista.
(E) providenciar uma vigilante feminina para proceder à

revista.

33
Um visitante é autorizado por alto funcionário da empresa
a adentrar na instalação. O mesmo conduz consigo uma
caixa contendo eletroeletrônico, adquirido momentos an-
tes, em loja popular, envolto em caixa de papelão fechada.
Com relação ao material conduzido pelo visitante, analise
os procedimentos que o vigilante deverá adotar.

1 – Receber o comprovante de retenção na saída.
2 – Fazer a retenção do material em local apropriado

(escaninho).
3 – Verificar a necessidade da entrada do material.
4 – Entregar o comprovante de retenção.
5 – Fazer a entrega do material.

A sequência correta de procedimentos é
(A) 3, 4, 2, 1 e 5
(B) 3, 4, 2, 5 e 1
(C) 3, 2, 1, 4 e 5
(D) 3, 2, 4, 1 e 5
(E) 3, 2, 1, 5 e 4

34
Cada categoria profissional está sujeita a normas que
abrangem relacionamentos com a sociedade em geral, com
os poderes públicos e com os colegas. Esse conjunto de
princípios e deveres proposto às categorias profissionais é
denominado
(A) atributos profissionais.
(B) legislação trabalhista.
(C) deveres profissionais.
(D) ética profissional.
(E) regulamentação profissional.

35
O vigilante deve aperfeiçoar seu caráter para o perfeito exer-
cício da cidadania, com base no fortalecimento dos valores
éticos, morais e espirituais. A capacidade de fazer escolhas
em razão de motivos e razões internas denomina-se
(A) autodeterminação. (B) autoconsciência.
(C) perseverança. (D) objetividade.
(E) motivação.
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36
Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamen-
to, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e
as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de
livre circulação, estacionamento e parada, observando-se
que
(A) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação

vermelha intermitente poderá ser empregado como pri-
oridade de trânsito, de acordo com as necessidades.

(B) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de ilumina-
ção amarela intermitente só poderá ocorrer quando da
efetiva prestação de serviço de urgência.

(C) os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro, deverão
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o
veículo desligar a sirene.

(D) todos os condutores deverão deixar livre a passagem
pela faixa da esquerda da via, parando, se necessário,
quando os dispositivos estiverem acionados para indi-
car a proximidade dos veículos.

(E) todos os condutores deverão deixar livre a passagem
pela faixa do centro, indo para a direita ou para a es-
querda da via e parando, se necessário, quando os
dispositivos estiverem acionados para indicar a proxi-
midade dos veículos.

37
Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer
preceito do Código de Trânsito, sendo o infrator sujeito às
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada
artigo. No caso de estacionar veículo afastado a mais de
um metro do meio-fio (calçada), o condutor praticou qual
tipo de infração e está sujeito a qual penalidade?

38
Um vigilante, ao assumir o posto de serviço, observou que
a quantidade de munições reserva excedia o estabelecido
no art. 76 da Portaria no 387/DPF/MJ. Sua arma de serviço
era um revólver calibre 38, com capacidade para 05 tiros.
Qual quantidade de cartuchos poderia haver em seu cinto
de guarnição, como munição reserva?
(A) 02 a 05
(B) 04 a 08
(C) 05 a 10
(D) 06 a 12
(E) 10 a 15

39
O art. 70 da Portaria no 387/06, do DPF/MJ, permite às
empresas de segurança patrimonial e às que possuem
serviço orgânico de segurança, a utilização, conforme as
características da área vigiada, de carabinas calibre 38,
em seus serviços. Assim, para a passagem da carabina de
serviço, o vigilante adotará os seguintes procedimentos:

1 – Escolher um local fora das vistas do público, com
segurança, e que não ofereça a possibilidade de ri-
cochete, caso ocorra um disparo acidental.

2 – Recolher os cartuchos ejetados com a mão esquer-
da em concha.

3 – Passar a arma (aberta) e, após a verificação, passar
a munição.

4 – Manter a boca da arma voltada para baixo e, com a
mão direita, levar a alavanca do ferrolho para a fren-
te.

5 – Repetir a ação quantas vezes forem necessárias,
até esvaziar totalmente a arma.

A sequência correta de procedimentos é
(A) 1, 3, 4, 2 e 5
(B) 1, 4, 2, 5 e 3
(C) 1, 4, 3, 2 e 5
(D) 4, 1, 2, 5 e 3
(E) 4, 1, 3, 2 e 5

40
Pontaria é a superposição do olho do atirador no aparelho
de pontaria da arma (alça e massa de mira) e no alvo a ser
atingido (mosca). Um dos elementos constantes da ponta-
ria é a linha de visada, que
(A) se encontra abaixo do alvo a ser atingido.
(B) se encontra acima do alvo a ser atingido.
(C) sai do alvo a ser atingido, passa pela massa de mira e

vai até o olho do atirador.
(D) sai do olho do atirador, passa pela alça de mira e vai

até a massa de mira.
(E) sai do olho do atirador, passa pelo aparelho de ponta-

ria da arma e se prolonga até o alvo.

41
O conjunto de equipamentos estabelecido com o objetivo
de receber e retransmitir os sinais de radiofrequência emi-
tidos pelos aparelhos que compõem a rede-rádio, aumen-
tando a capacidade de alcance das comunicações é a es-
tação
(A) impulsora de sinais.
(B) receptora de sinais.
(C) rádio móvel.
(D) rádio.
(E) repetidora.

Infração Penalidade
(A) grave multa
(B) média multa
(C) média remoção do veículo
(D) leve multa
(E) leve remoção do veículo
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42
O “Código Q”, composto por três letras, iniciadas com a
letra Q, representa uma mensagem para cada combina-
ção estabelecida. Se o operador desejar que o vigilante de
determinado veículo entre em contato e transmita sua lo-
calização, utilizará os seguintes códigos:
(A) QRM e QAP
(B) QTH e QUF
(C) QSO e QTH
(D) QTX e QRU
(E) QRA e QSO

43
Rede-rádio é o conjunto de aparelhos sintonizados na
mesma radiofrequência, controlados por uma central-rá-
dio. Para um adequado funcionamento da rede, uma das
normas para recepção das mensagens é
(A) considerar a comunicação iniciada após a transmis-

são do “câmbio final”.
(B) interromper a transmissão caso deixe de entender al-

gum item da mensagem.
(C) manter o microfone próximo à boca, a uma distância

aproximada de 10 centímetros.
(D) manter a tecla de comando liberada para a recepção

da mensagem.
(E) transmitir a mensagem de forma clara, precisa e conci-

sa simultaneamente ao atendimento da chamada.

44
Um vigilante comentou com um amigo os horários em que
os valores da empresa seriam entregues ao carro-forte,
para o transporte até a agência bancária, vindo o mesmo a
ser assaltado dias mais tarde. Esse acontecimento está
relacionado ao art. 154 do CPB, que indica a punição do
vigilante por ele ter
(A) salvaguardado assuntos sigilosos.
(B) burlado a ética profissional.
(C) infringido as normas da empresa.
(D) apresentado comportamento antiprofissional.
(E) violado um segredo profissional.

45
O Decreto no 4.553, de 27 de dezembro de 2002, trata da
salvaguarda de assuntos e documentos de interesse do
Estado e da sociedade. O conjunto de medidas adotadas
para a preservação do conhecimento produzido denomi-
na-se
(A) ética profissional.
(B) segurança da informação.
(C) manutenção das informações.
(D) normas de segurança.
(E) compartimentação.

46
O uso de crachás magnéticos, por indivíduos, e a implan-
tação de catracas de leitura ótica, por andares ou departa-
mentos, facilita o controle de acesso nas áreas sensíveis
da empresa. O Controle de Acesso abrange medidas de
controle
(A) sobre todas as pessoas, no interior da empresa, que

só podem circular nos locais determinados no seu cra-
chá.

(B) sobre as pessoas da empresa que só podem circular
nos locais determinados no seu crachá.

(C) das pessoas em visita à empresa, que só podem circu-
lar nos locais determinados no seu crachá.

(D) na área da empresa, visando a dificultar o acesso de
pessoas estranhas.

(E) das normas para circulação nos locais confidenciais
da empresa.

47
O gerente de segurança do edifício da Empresa X recebe,
em sua sala, a visita do gerente de pessoal da empresa.
Por norma de segurança, retira os documentos da gerên-
cia, que estavam sobre a mesa e que poderiam gerar
curiosidade por parte do visitante. O gerente de segurança
adotou o procedimento de segurança da informação –
Compartimentação – que significa a(o)
(A) necessidade de conhecer, apenas, aquilo que é de seu

interesse.
(B) autorização para conhecer, apenas, aquilo que é de

sua alçada.
(C) maneira de manter a inviolabilidade dos conhecimen-

tos.
(D) comportamento de cada servidor que detém conheci-

mento.
(E) comportamento do detentor de conhecimento protegido.

48
Ao se confeccionar o Plano Geral de Segurança, uma das
preocupações será a classificação sigilosa do documento
que, dependendo de seu conteúdo, poderá colocar em ris-
co a vida dos vigilantes e as atividades da empresa. Na
empresa, cada funcionário recebe uma Credencial de Se-
gurança que estabelece a autorização para
(A) acessar documentos até o nível ultra-secreto.
(B) acessar documentos até o nível secreto.
(C) acessar documentos até o nível confidencial.
(D) ter acesso às informações, de acordo com o interesse

do funcionário.
(E) ter acesso a locais e documentos, dentro de seu nível

hierárquico.
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49
De acordo com o art. 117, da Portaria nº 387/2006 do Mi-
nistério da Justiça, o vigilante possui direitos assegura-
dos, no desempenho de suas atividades profissionais. Um
dos direitos do vigilante é
(A) manter porte federal de arma, desde que trajando o

uniforme da empresa.
(B) receber gratuitamente do empregador as peças do

uniforme autorizado pela Polícia Federal.
(C) receber materiais e equipamentos em perfeito funciona-

mento, inclusive armas e munições para uso pessoal.
(D) receber seguro de vida para si e seus familiares, por

atos decorrentes do serviço.
(E) obter garantia de prisão especial, desde que esteja tra-

balhando como vigilante patrimonial, transportador de
valores, escolta armada ou segurança pessoal .

50
Ao prestar serviço militar obrigatório, José Olegário obteve
a classificação de perito atirador nas armas curta e longa.
Após sair do Exército, buscou uma escola de segurança
para realizar curso de formação de agente de segurança
patrimonial, sendo recusado por insuficiência etária. De
acordo com o art. 109 da Portaria no 387/06, do DPF, o
candidato só poderá realizar o curso se tiver
(A) autorização judicial para tal.
(B) idade superior a 18 anos, desde que tenha prestado

serviço militar.
(C) idade igual ou superior a 18 anos.
(D) idade superior a 20 anos.
(E) idade igual ou superior a 25 anos.


