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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) 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 40 (quarenta) 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 2 (duas) 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; 
tablet 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. 

 

 

 

 

CARGO 
 

VIGIA 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 13/10/2019, às 09h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

Afirmação equivocada é amplamente divulgada nas redes. Apesar de não ameaçar reserva de oxigênio do 1 

planeta, devastação da Floresta Amazônica pode ter consequências desastrosas para o clima global e a biodiversidade. 2 

Um equívoco amplamente divulgado: "A Amazônia – o pulmão do planeta que produz 20% do nosso oxigênio 3 

– arde em chamas", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, em sua conta no Twitter. O jogador Cristiano 4 

Ronaldo também endossou a afirmação de que a floresta na América do Sul seria responsável pela produção de 20% do 5 

oxigênio global. 6 

A Amazônia é, de fato, um ecossistema importante para todo o mundo, mas chamá-la de pulmão do planeta é 7 

equivocado. A suposição de que faltaria oxigênio no mundo devido às queimadas da floresta não é correta, afirma Niklas 8 

Höhne, professor da Universidade de Wageningen, na Holanda, especialista em redução de gases do efeito estufa. Os 9 

incêndios, porém, são perigosos para o clima. 10 

Florestas, incluindo a Amazônica, absorvem dióxido de carbono (CO2) da atmosfera e, através da fotossíntese, 11 

convertem esse CO2 em moléculas de açúcar ou glicose, que se espalham pela planta, e em oxigênio, que é devolvido 12 

à atmosfera. À noite não há liberação de oxigênio, mas apenas de CO2 através da respiração das plantas. No balanço, 13 

mais CO2 é consumido do que produzido, porque ele é armazenado pela floresta. 14 

Por ser um sistema complexo com muitas plantas e micróbios, a Amazônia produz menos oxigênio do que, por 15 

exemplo, campos, como os pampas e savanas. Ao mesmo tempo, florestas e solos absorvem dióxido de carbono, embora 16 

os oceanos armazenem uma quantidade maior. 17 

"As florestas e os solos absorvem em todo o mundo cerca de um terço das emissões de CO2 produzidas por 18 

humanos, sendo a Amazônia responsável por um sexto desse montante, ou seja, a Amazônia absorve 5% das emissões 19 

provocadas pela ação humana", afirma Höhne, que integra também o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 20 

Climáticas (IPCC). 21 

Segundo uma análise do Instituto de Pesquisa sobre o Impacto Climático de Potsdam (PIK), a Floresta 22 

Amazônica armazena em sua biomassa e solo entre 290 bilhões e 440 bilhões de toneladas de CO2, ou seja, entre 290 23 

e 440 gigatoneladas, por isso é tão importante para o clima da Terra. 24 

Apesar de não impactar na quantidade de oxigênio, a situação é alarmante. Höhne ressalta que a destruição da 25 

floresta tem efeitos devastadores. "O desmatamento transformou a Amazônia num grande emissor de CO2. As emissões 26 

chegam a até uma ou duas gigatoneladas de CO2 por ano. Isso é muito se considerado que as emissões de gases do 27 

efeito estufa global são cerca de 50 gigatoneladas", acrescenta. 28 

De acordo com a especialista em Amazônia do PIK, Kirstin Thonike, 20% dos 5,3 milhões de quilômetros 29 

quadrados da floresta já foram desmatados. Essa área é maior do que toda a União Europeia (UE), que possui 4,4 30 

milhões de quilômetros quadrados. "Essa perda levou a um aquecimento de 0,8 °C e 0,9 °C na região, além de aumentar 31 

o período da seca", afirma Thonike. 32 
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Os incêndios são devastadores para a biodiversidade e para os moradores da região, incluindo os povos 33 

indígenas. 34 

De acordo com Höhne, se a Amazônia continuar sendo desmatada, pode-se chegar a um limite irreversível, 35 

causando uma mudança em todo o clima da região que será irreparável. O especialista teme que ocorra uma diminuição 36 

significativa na quantidade de chuvas e que a Região Amazônica seque. "Assim, não é só a Amazônia que está em 37 

perigo, mas também todo o abastecimento de água da região, incluindo a cidade de São Paulo, onde vivem cerca de 20 38 

milhões de pessoas", ressalta. 39 

"Começa a chover cada vez mais tarde no outono. Se continuar assim, resultará em uma extinção em larga 40 

escala. A quantidade de carbono liberada nesse processo seria tão grande que afetaria diretamente o clima", destaca 41 

Thonike. A essa altura, então, os efeitos da devastação da floresta seriam sentidos em todo o mundo.42 

43 
 

FONTE: https://www.dw.com/pt-br/a-amaz%C3%B4nia-%C3%A9-realmente-o-pulm%C3%A3o-do-mundo/a-
50228818 
 

01) No texto, o autor 
 

(A) deixa subtendido que o destino da região amazônica 
depende muito mais da ação de seus habitantes do que 
propriamente medidas advindas das autoridades. 

(B) considera a possibilidade de acabar de vez com todo e 
qualquer poluente da Floresta Amazônica como forma 
de evitar a morte do planeta Terra pelo efeito estufa. 

(C) mostra a região amazônica como extremamente 
poluída em razão da grande quantidade CO2 que libera 
na atmosfera. 

(D) deixa evidenciado que a já destruição da floresta 
amazônica tem resultado o aquecimento local que  vai 
se acelerar em escala mais intensa  se o processo de 
desmatamento continuar. 

 

02) A análise dessa matéria permite concluir que a única 
informação com respaldo no texto é a que afirma que 
o autor 

 

(A) faz uso em excesso da ressignificação de alguns 
termos na construção de sentidos da mensagem que 
transmite. 

(B) faz uso de marcas linguísticas evidenciadoras de sua 
presença no discurso que constrói. 

(C) faz uso da interferência de outros enunciadores sobre 
o tema em busca da comprovação para o ponto de vista 
que defende. 

(D) procura demonstrar que não é urgente a intervenção do 
Estado na questão em apreço a fim de evitar maiores 
complicações futuras sobre o destino da Amazônia. 

 
 

03) A leitura do texto admite como síntese do assunto de 
que ele trata a ideia expressa pelo provérbio. 

 

(A) “Tudo na vida quer tempo e medida”. 

(B) “O que não tem remédio, remediado está”. 

(C) “Deus ajuda aos que se ajudam”. 

(D) “Quem semeia o vento colhe a tempestade”. 
 

04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 
correto o que se afirma em 

 

(A) A expressão  “apesar de”  (L.1) exprime ideia de 
condição. 

(B) O termo “Segundo” (L.22) exprime ideia de número 
sequencial. 

(C) A expressão verbal “pode” (L.35) sugere hipótese. 

(D) O termo “só” (L.37) pertence à mesma classe 
morfológica de “grande” (L.41). 

 

05) De referência ao texto, pode-se afirmar: 
 

(A) “A palavra “apenas” (L.13) indica ênfase. 

(B) A construção vocabular “por exemplo” (L.15/16) 
exprime reformulação do que foi afirmado. 

(C) A expressão “ou seja” (L.23) antecede uma retificação 
do que foi dito anteriormente. 

(D) A expressão “mas também” (L.38) expressa ideia de 
adição. 
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06) Marque a alternativa em que ocorrem, 
respectivamente, ditongo, dígrafo e hiato. 

 

(A) “equivocada” (L.1) – “nosso” (L.3) e “dióxido” 
(L.11). 

(B) “absorvem” (L.11) – “tempo” (L.16) e 
“biodiversidade” (L.33). 

(C) “seria” (L.5) – “espalham” (L.12) e “especialista” 
(L.29). 

(D) “oxigênio” (L.3) – “dióxido” (L.11) e “essa” (L.42). 
 

07) Há, respectivamente, uma relação de causa e efeito em 
 

(A)  “Amazônia produz menos oxigênio do que, por 
exemplo, campos, como os pampas e savanas.” 
(L.15/16). 

(B) “Apesar de não impactar na quantidade de oxigênio, a 
situação é alarmante.” (L.25). 

(C) “Se continuar assim, resultará em uma extinção em 
larga escala.” (L.40/41). 

(D) “A quantidade de carbono liberada nesse processo 
seria tão grande que afetaria diretamente o clima” 
(L.41). 

 

08) A alternativa em que o termo transcrito tem função 
predicativa é  

 

(A) “pulmão” (L.7). 

(B) “Climáticas” (L.21). 

(C) “indígenas” (L.34). 

(D) “no outono” (L.40). 
 

09) O termo “embora” (L.16) inicia uma declaração 
 

(A) explicativa. 

(B) conclusiva. 

(C) comparativa. 

(D) concessiva. 
 

10) Há predicado verbal em 
 

(A) “a floresta na América do Sul seria responsável pela 
produção de 20% do oxigênio global.” (L.5/6). 

(B) “A Amazônia é, de fato, um ecossistema importante 
para todo o mundo” (L.7). 

(C) “ele é armazenado pela floresta.” (L.14). 

(D) “Os incêndios são devastadores” (L.33). 
 
 

11) Há exemplo de oração sem sujeito na alternativa 
 

(A) “arde em chamas” (L.4). 

(B) “que se espalham pela planta” (L.12). 

(C) “pode-se chegar a um limite irreversível” (L.35). 

(D) “Começa a chover cada vez mais tarde no outono.” 
(L.40). 

 

12) A alternativa em que a expressão verbal na oração 
apresenta-se com valor de futuro é 

 

(A) “Afirmação equivocada é amplamente divulgada nas 
redes” (L.1). 

(B) “Amazônica pode ter consequências desastrosas” 
(L.2). 

(C) “As emissões chegam a até uma ou duas gigatoneladas 
de CO2 por ano.” (L.26/27). 

(D) “O especialista teme” (L.36). 
 

13) Há correspondência entre a forma verbal simples 
“levou” (L.31) e composta na alternativa 

 

(A) tem levado. 

(B) tinha levado. 

(C) teria levado. 

(D) terá levado. 
 

14) No texto, é correto afirmar 
 

(A) “amplamente” (L.1) tem valor superlativo. 

(B) Os travessões das linhas 3/4 isolam um aposto e, por 
tal razão, não podem ser substituídos por vírgulas. 

(C) Do ponto de vista das regras de acentuação gráfica 
formal, “dióxido” (L.11) é acentuado pela razão de 
“micróbios” (L.15). 

(D) A expressão “mas também” (L.38) expressa ideia de 
oposição. 

 

15) Exerce a mesma função sintática de “do planeta” (L.3) 
a expressão 

 

(A) “de gases” (L.9). 

(B) “da floresta” (L.25/26). 

(C) “de carbono” (L.41). 

(D) “da floresta” (L42). 
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16) Alessandro fornece água todo sábado em carro pipa 
para a localidade Marquês, a capacidade do tanque e 
de 15.000 litros, sabendo que a localidade tem 200 
habitantes. Quantos litros de água serão distribuídos 
por pessoas? 

 

(A) 50 Litros por pessoa; 

(B) 70 Litros por pessoa; 

(C) 75 Litros por pessoa; 

(D) 80 Litros por pessoa; 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Priscila comprou 100.000 unidades de fraudas, sendo 
que cada pacote tem 20 unidades cada. Quantos 
pacotes de fraudas foram comprados? 

 

(A) 2.000 pacotes de fraudas; 

(B) 3.000 pacotes de fraudas; 

(C) 4.000 pacotes de fraudas; 

(D) 5.000 pacotes de fraudas; 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) Rogéria gasta R$ 0,31 centavos por salgadinho, quanto 
custa se ela produzir 7.000 salgadinhos?  

(A) R$ 2.170,00; 

(B) R$ 2.480,00; 

(C) R$ 2.100,00; 

(D) R$ 2.500,00; 
 
 
 
 
 
 
 

19) Alex percorreu 2 km em 50 minutos, usando da mesma 
performasse, quanto tempo ele gastaria para percorrer 
10 km? 

 

(A) 2 horas e 10 minutos; 

(B) 4 horas e 10 minutos; 

(C) 6 horas e 10 minutos; 

(D) 8 horas e 10 minutos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Roberval viajou de Teresina para Fortaleza e percorreu 
600 km, seu veículo consumiu 40 litros de 
combustível, ao abastecer o valor do litro de 
combustível custava R$ 4,31 o litro. Qual foi o valor 
do abastecimento? 

 

(A)  R$ 160,00; 

(B)  R$ 172,00; 

(C)  R$ 172,40; 

(D)  R$ 173,60; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) As diretivas a respeito do comportamento profissional 
ético podem ser bem resumidas em alguns princípios 
basilares. O princípio da diligência diz que: 

 

(A) Não se deve acumular funções incompatíveis. 

(B) Agir com zelo e escrúpulo em todas funções. 

(C) Deve-se guardar segredo sobre as informações que 
acessa no exercício da profissão. 

(D) Relegar a ambição pessoal para buscar o interesse da 
justiça. 

 

22) Além do vencimento próprio do cargo que ocupa, o 
servidor público tem direito a receber vantagens. 
Dentre essas vantagens, os valores devidos ao servidor 
em virtude de deslocamento ou viagens a serviço, é 
denominado de: 

 

(A) Indenizações. 

(B) Gratificações. 

(C) Bônus. 

(D) Compensações. 
 

23) Quanto aos Direitos e Deveres dos servidores 
públicos, salienta que os regimes jurídicos modernos 
impõem uma série de deveres aos servidores públicos 
como requisitos para o bom desempenho de seus 
encargos e regular funcionamento dos serviços 
públicos. Um dos deveres dos servidores públicos é: 

 

(A) A interdisciplinaridade. 

(B) A contemporaneidade 

(C) O pragmatismo. 

(D) A urbanidade. 
 

24) Assinale a alternativa que se refere a uma 
característica dos serviços prestados pelo órgão que 
atende através do número de telefone público de 
emergência 197: 

 

(A) Cuidar do patrulhamento das rodovias estaduais, 
monitorando o tráfego de veículos. 

(B) Policiamento ostensivo e preservação da ordem 
pública. 

(C) Investigação e elucidação dos crimes praticados em 
seu território, elaboração de boletins de ocorrência de 
qualquer natureza 

(D) Coordenar as atividades do Instituto de Criminalística 
(IC), Instituto Médico-Legal (IML) e, na maioria das 
vezes, do Instituto de Identificação (II) da unidade da 
federação à qual faz parte. 

 

25) É através da comunicação que o ser humano convive 
e, portanto, o seu estudo é de fundamental importância 
para as Relações Humanas. Quando uma comunicação 
se estabelece de forma não positiva, dizemos que há: 

 

(A) Feedback das mensagens emitidas. 

(B) Codificação das mensagens emitidas. 

(C) Descodificação das mensagens emitidas. 

(D) Filtragens nas mensagens emitidas. 
 

26) Em situações rotineiras durante o trabalho, o bom 
profissional de vigilância: 

 

(A) Pondera sobre seus erros e se necessário, invoca a 
autoridade superior para justificá-los. 

(B) Sabe que as relações de trabalho são impessoais. 

(C) É calmo, nunca é irônico e nem enérgico. 

(D) Se necessário, hostiliza o público a fim de cumprir 
suas obrigações. 

 

27) Assinale a afirmação abaixo que não é verdadeira 
quanto à comunicação das ocorrências durante o 
trabalho do vigia:  

 

(A) O Livro de Ocorrência não é um documento de valor 
jurídico, mas deve receber atenção quanto a linguagem 
utilizada e quanto a caligrafia e ortografia, para que 
assegure veracidade, a clareza e a importância dos 
fatos ocorridos. 

(B) O Relatório de Ocorrência de Segurança Patrimonial 
deve ser armazenado de forma sigilosa e possuir 
acesso restrito. 

(C) São exemplos de informações que devem ser 
documentadas no Livro de Ocorrência a troca de turno, 
os materiais e veículos que são de responsabilidade do 
vigia. 

(D) No Relatório de Ocorrência de Segurança Patrimonial 
deve conter as seguintes informações: número do 
relatório, dados do emitente, registro, data e hora, local 
da ocorrência, anexo(s), descrição da ocorrência, e 
pareceres de supervisores. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) O Livro Ocorrência de Segurança Patrimonial deve 
ser escrito em um livro apropriado para esse fim, 
modelo: 

 

(A) Livro Razão. 

(B) Livro Diário. 

(C) Livro Registro Ata. 

(D) Livro de Registro de Prestação de Serviços. 
 

29) Indicado para princípios de incêndio na Classe “B”, 
também podendo ser utilizado para combater um 
incêndio de Classe “A”, porém com menor eficácia. A 
que tipo de extintor de incêndio, refere-se a afirmação 
anterior: 

 

(A) Extintor de incêndio tipo gás carbônico 

(B) Extintor de incêndio tipo pó químico 

(C) Extintor de incêndio tipo espuma química 

(D) Extintor de incêndio de água pressurizada. 
 

30) Quanto a forma de atuação, as medidas de segurança 
física, podem ser divididas em ativa e passivas. 
Assinale a alternativa abaixo que se refere a uma 
medida de segurança física passiva: 

 

(A) Vigilantes. 

(B) Alambrados. 

(C) Catracas eletrônicas. 

(D) Sensores detectores de presença. 
 

31) Através da identificação pessoal, é realizado o 
reconhecimento das pessoas que necessitam ter acesso 
a uma organização. Essa identificação pode ser feita 
por meio dos seguintes documentos, com exceção: 

 

(A) Da carteira profissional. 

(B) Do passaporte. 

(C) Da carteira de expedidas pelos órgãos fiscalizadores 
de exercício profissional. 

(D) Do crachá de empresa. 
 

32) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 
seguida assinale a alternativa correta: 

 
I. A legislação brasileira considera ilícito o 

procedimento de reter a documentação de uma 
pessoa para autorização de acesso a um 
estabelecimento público ou privado. 

II. Para a segurança patrimonial, o uso do crachá de 
identificação, por todas as pessoas que tem acesso a 

organização, é de extrema importância, Permite 
ao vigia, durante uma ronda interna, diferenciar um 
colaborador da empresa de um visitante, e certificar 
se de que essa pessoa tem autorização para 
permanecer no interior da organização e estar na área 
onde se encontra. 

III. No processo de identificação de uma pessoa, ao 
checar um documento de identificação pessoal, o 
vigi deve 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. 

 

(A) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(B) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
 

33) A Portaria de acesso de um estabelecimento é parte 
integrante do sistema de segurança física, tem como 
finalidade dar tratamento as necessidades de acesso ao 
local. Assinale a alternativa no qual a o termo descrito 
não é correto para completar o sentido da frase abaixo 
no que diz respeito aos objetivos das portarias: 

 
____________ a recepção, identificação e o atendimento de 

pessoas no estabelecimento. 
 

(A) Descriminar. 

(B) Padronizar. 

(C) Centralizar. 

(D) Potencializar. 
 

34) Uma equipe de trabalho gera uma sinergia positiva por 
meio do esforço coordenado, por isso, não é o mesmo 
que um grupo de trabalho. Assinale a alternativa que 
se refer a uma característica de uma equipe de 
trabalho: 

 

(A) Atividades e tarefas estritamente definidas. 

(B) Ênfase nas habilidades interdisciplinares 
(interpessoal). 

(C) Ênfase nas habilidades técnicas. 

(D) Coordenadores determinam o trabalho. 
 

35) Todo o fato que exige intervenção dos profissionais de 
segurança, por intermédio de ações ou operações, 
caracteriza: 

 

(A) Um risco. 
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(B) Uma abordagem. 

(C) Uma ocorrência. 

(D) Uma ronda. 
 

36) Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao 
vazamento de gás: 

 

(A) Deve-se desligar a luz, fonte de energia elétrica. 

(B) Em vazamento de botijões de gás sem chama, há 
perigo de explosão do botijão ao fechar o registro, por 
isso deve-se abrir as janelas imediatamente para forçar 
a ventilação e providenciar a presença dos bombeiros. 

(C) Não é aconselhável carregar o botijão em vazamento 
sem chama, levando-o para local aberto. 

(D) No caso de Vazamento de Gás com Chama, deve-se 
fechar o registro e gás, e retirar todo o material 
combustível que esteja próximo do fogo. 

 

37) Ver as coisas da perspectiva dos outros quebra 
estereótipos tendenciosos e assim leva a tolerância e a 
aceitação das diferenças. Dentro das relações 
humanas, a afirmação anterior se refere a: 

 

(A) Sinergia. 

(B) Liberalismo. 

(C) Empatia. 

(D) Simpatia. 
 

38) Para garantir a funcionalidade do sistema preventivo 
de segurança de um estabelecimento, são estabelecidas 
medidas de segurança estáticas e dinâmicas. Assinale 
a alternativa abaixo que se refere a uma mediada de 
segurança dinâmica: 

 

(A) Circuito Fechado de TV. 

(B) Identificação pessoal. 

(C) Sistemas de alarmes. 

(D) Detectores de metais. 
 

39) Em um sistema de alarme, uma senha e uma contra 
senha são necessários para a confirmação de um 
contato imediato entre o usuário e a central de 
monitoramento, realizado por meio de: 

 

(A) Botão de Pânico Fixo. 

(B) Sirene Eletrônica. 

(C) Botão de Pânico Móvel. 

(D) Cerca Pulsativa. 
 

40) O único pronome de tratamento utilizado na 
comunicação com agentes públicos federais, 
independentemente do nível hierárquico, da natureza 
do cargo ou da função ou da ocasião, é: 

 

(A) Vossa Senhoria. 

(B) Vossa Excelência. 

(C) Senhor. 

(D) Doutor. 


