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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, 24/11/2019, 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 
 

O Desafio dos 10 anos é a nova febre entre usuários das redes sociais de todo o mundo. A 1 
brincadeira consiste em publicar uma foto atual ao lado de uma tirada há dez anos e compará-las. Houve 2 
quem embarcasse no meme só para relembrar os cliques do passado, houve quem aproveitasse a onda 3 
para fazer piadas e houve também quem enxergasse no desafio bem mais do que uma brincadeira inocente 4 
criada para entreter. 5 

As teorias mais compartilhadas dizem que o Desafio dos 10 anos teria sido criado para ensinar 6 
algoritmos de Inteligência Artificial sobre características do envelhecimento humano. Mas será que essa 7 
possibilidade é real? E, se sim, existe algum risco para quem já participou? Consultamos os especialistas 8 
em cibersegurança do dfndr lab, laboratório de segurança digital da PSafe, para saber se o novo desafio 9 
da internet poderia mesmo ser mais que um simples meme. 10 

Emilio Simoni, Diretor do dfndr lab, explica que até o momento, a equipe do dfndr lab não 11 
encontrou nenhuma evidência de que o Desafio dos 10 anos seja mais que uma simples brincadeira que 12 
viralizou nas redes sociais: “Tudo o que vimos nas buscas relacionadas a um suposto uso deste desafio 13 
para o treinamento de algoritmos de Inteligência Artificial são apenas especulações”. No entanto, Simoni 14 
ressalta que não seria surpresa se alguém de fato utilizasse as fotos dos participantes do desafio com essa 15 
finalidade. “Do ponto de vista técnico, isso é possível. Existem modelos matemáticos capazes de aprender 16 
padrões de imagens, utilizando técnicas de Inteligência Artificial”. 17 

Na noite do dia 16, o Facebook se manifestou sobre o caso através de sua conta oficial no Twitter: 18 
“O Desafio dos 10 anos é um meme criado por usuários de nossa plataforma, e que teve início de forma 19 
espontânea, sem que tivéssemos nenhum envolvimento. Esse desafio é uma evidência de como as pessoas 20 
se divertem no Facebook, e só”, disse em resposta a um usuário da rede. 21 

A capacidade de identificar características humanas como um olho, uma boca ou uma expressão 22 
de felicidade – algo que para seres humanos é tão simples e intuitivo – é ainda um desafio para as 23 
máquinas. Simoni esclarece que os algoritmos de Inteligência Artificial são capazes de detectar essas 24 
características em fotografias através da observação de padrões. 25 

“Atualmente já existem tecnologias especializadas no reconhecimento e interpretação de 26 
imagens em bases com muitos arquivos de fotos. Os algoritmos observam características específicas dessa 27 
base para aprender e realizar conclusões, como, por exemplo, estimar como as pessoas podem ficar após 28 
envelhecer. Ao ter acesso a imagens de pessoas de 10 anos atrás e atualmente, esses algoritmos seriam 29 
capazes de realizar estimativas mais precisas”, explica Simoni. 30 

Alguns aplicativos e sites conhecidos do público, como Facebook e Google Fotos, são capazes 31 
inclusive de identificar quem é a pessoa que aparece em uma imagem e marcá-la automaticamente na 32 
foto. Tecnologia similar também é aplicada por autoridades internacionais, com objetivo de identificar 33 
suspeitos de crimes em imagens capturadas por câmeras de segurança. 34 
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De acordo com o especialista em privacidade do dfndr lab, Frank Vieira, os riscos são similares 35 
para os que postam fotos em suas redes sociais de forma pública e para os que participam do Desafio dos 36 
10 anos. “As fotos públicas ficam disponíveis para todos na internet, não apenas para o seu grupo de 37 
contatos, como alguns tendem a imaginar. Por isso os riscos são semelhantes, uma pessoa mal 38 
intencionada pode pegar uma foto pública e utilizar de forma inadequada e até criminosa”, alerta Vieira. 39 

 
POR  THAISY PECSEN – FONTE: https://www.psafe.com/blog/desafio-dos-10-anos-pode-ameacar-
sua-privacidade/ 
40 

41 

01) De acordo com o texto,  a IA (Inteligência 
Artificial)  

 

(A) dispensa a presença humana para atuar, uma 
vez que é autossuficiente.  

(B) detém informações do mecanismo humano, 
capazes de o auxiliar em diferentes situações. 

(C) os algoritmos conseguem traduzir  as 
emoções, mesmo que já se tenham passados 
10 anos. 

(D) concorre com a inteligência humana nas 
descobertas científicas pela sua capacidade 
lógica.  

 

02)  “Esse desafio é uma evidência de como as 
pessoas se divertem no Facebook, e só” 
(L.20/21). 

 

Considerando-se a intervenção de outro 
enunciador, a função do vocábulo “só” não tem o 
efeito de 
(A) contrapor a posição assumida pelo 

enunciador. 
(B) maximizar o efeito da fala que a precede. 
(C) reforçar o discurso do enunciador. 
(D) ratificar a primeira assertiva. 
 

03) Há predicado verbal em 
 

(A) “O Desafio dos 10 anos é a nova febre entre 
usuários das redes sociais de todo o mundo.” 
(L.1). 

(B) “essa possibilidade é real?” (L.7/8). 
(C) “isso é possível.” (L.16). 
(D)  “Tecnologia similar também é aplicada por 

autoridades internacionais” (L.33). 

04) Há correspondência entre a forma verbal 
simples “encontrou” (L.12) e composta na 
alternativa 

 
(A) tinha encontrado. 
(B) teria encontrado. 
(C) tem encontrado. 
(D) terá encontrado. 
 
05) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo 

transcrito em 
 
(A) “uma”, em “A brincadeira consiste em 

publicar uma foto atual” (L.1/2) individualiza 
o termo “foto” 

(B) “cibersegurança” (L.9) é um neologismo 
composto a partir de uma aglutinação. 

(C) “mais” (L.6) expressa a mesma ideia que 
“mais” (L.12). 

(D) “ainda”, em “é ainda um desafio para as 
máquinas” (L.23/24) indica inclusão. 

 
06) Mantém equivalência de sentido com o 

fragmentos transcrito, preservando a 
coerência da argumentação textual, a 
reestruturação indicada em 

 
(A) “para ensinar algoritmos de Inteligência 

Artificial sobre características do 
envelhecimento humano.” (L.6/7) – porque 
ensinavam algoritmos de Inteligência 
Artificial sobre características do 
envelhecimento humano. 
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(B) “de aprender padrões de imagens,” (L.16/17) 
-  de que aprendessem padrões de imagens.  

(C) “utilizando técnicas de Inteligência 
Artificial” (L.17) – se utilizassem técnicas de 
Inteligência Artificial. 

(D) “Ao ter acesso a imagens de pessoas de 10 
anos atrás e atualmente” (L.29) – tendo 
acesso a imagens de pessoas de 10 anos atrás 
e atualmente. 

 
07)  “A capacidade de identificar características 

humanas como um olho, uma boca ou uma 
expressão de felicidade – algo que para seres 
humanos é tão simples e intuitivo – é ainda 
um desafio para as máquinas.” (L.22/24). 

 
Os travessões que aparecem nesse período 
exercem a mesma função que 
(A) a vírgula que introduz a oração “houve quem 

aproveitasse a onda” (L.3). 
(B) as vírgulas usadas para isolar a expressão  

“laboratório de segurança digital da PSafe” 
(L.9). 

(C) os dois pontos usados antes de “Tudo o que 
vimos nas buscas relacionadas a um suposto 
uso deste desafio” (L.13). 

(D) as aspas usadas nas linhas 37 e 39. 
 
08) O vocábulo “se” em “para saber se o novo 

desafio da internet poderia mesmo ser mais 
que um simples meme.” (L.9/10, tem o 
mesmo valor morfológico que a palavra 
“que” em 

 
(A) “que o Desafio dos 10 anos teria sido criado” 

(L.6). 
(B) “que o Desafio dos 10 anos seja” (L.12). 
(C) “que vimos nas buscas relacionadas a um 

suposto uso deste desafio” (L.13). 
(D) “que aparece em uma imagem” (L.32). 
 
 
 
 

09) No texto, 
 
(A) “febre” (L.1) sugere doença. 
(B) “embarcasse” (L.3) tem como derivação 

primitiva  da palavra barco, mantendo o 
sentido originário no contexto em que se 
insere. 

(C) Os vocábulos “o”, em “o Desafio” (L.12),  e 
“o”, em “Tudo o que vimos” (L.13) 
pertencem à mesma classe morfológica. 

(D) “só” (L.3) e “apenas” (L.14) expressam o 
mesmo valor semântico. 

 
10) Exerce a mesma função sintática de “de 

Inteligência” a expressão 
 
(A) “das redes” (L.1). 
(B) “de algoritmos” (L.14). 
(C) “dos participantes” (L.15). 
(D) “de padrões” (L.25). 
 
11) A conjunção “No entanto,” (L.14), em 

relação ao período anterior, expressa uma 
ideia de  

 
(A) Adição. 
(B) Ressalva. 
(C) Conclusão. 
(D) Explicação. 
 
12) Exerce a mesma função sintática de 

“modelos” (L.16) o termo 
 
(A) “foto” (L.2). 
(B) “real” (L.8). 
(C) “noite” (L.18). 
(D) “algoritmos” (L.29). 
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13) Há a ocorrência de  ditongo, dígrafo e 
encontro consonantal, respectivamente, na 
alternativa 

 
(A) “dizem” (L.6) – “mundo” (L.1) – “através” 

(L.25). 
(B) “teorias” (L.6) – “acesso” (L.29) – “alerta” 

(L.39). 
(C) “Houve” (L.3) – “explica” (L.11) – 

“técnicas” (L.17). 
(D) “início” (L.19) – “pessoas” (L.28) – “conta” 

(L.18). 
 
14) O vocábulo “se”, em “E, se sim” (L.8), 

expressa, no contexto em que se encontra, 
ideia de 

 
(A) Adição. 
(B) Dúvida. 
(C) Condição. 
(D) Negação. 
 
15) Sobre os elementos linguísticos usados no 

texto, é correto o que se afirma em 
 
(A) A forma verbal “há” (L.2) pode ser 

substituída pela correlata do verbo fazer, 
porém, esta deve se flexionar no plural 
“fazem”. 

(B) O termo “até” (L.11) indica, no contexto em 
que está, acréscimo. 

(C) A expressão “por usuários” (L.19)  funciona 
como agente da ação verbal. 

(D) “existem” (L.26) é uma forma verbal 
anunciadora da indeterminação do sujeito da 
oração. 
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16) Cristiane realizou uma festa e comprou 5 
caixas com 24 garrafas de cerveja. Cada 
garrafa custa R$ 4,75. Quanto ela gastou na 
compra das 5 caixas de cerveja? 

 
(A) R$ 480,00; 
(B) R$ 500,00; 
(C) R$ 550,00; 
(D) R$ 570,00; 
 
17) Raiane foi a feira com R$ 100,00 para as 

compras. Ela comprou R$ 15,00 de tomate, 
R$ 10,00 de cebola, R$ 3,00 de cheiro verde 
e R$ 5,00 de abobara. Quanto sobrou de troco 
das compras que ela realizou? 

 
(A) R$ 70,00;  
(B) R$ 67,00;  
(C) R$ 65,00; 
(D) R$ 62,00; 
 
18) Moises realizou uma aquisição de 2.000 

copias de uma poesia. O Custo por cópia e de 
R$ 0,05 centavos. Quanto ele gastou na 
aquisição dessas cópias? 

 
(A)  R$ 100,00 
(B)  R$ 110,00 
(C)  R$ 120,00 
(D)  R$ 150,00 
 
19) Henrique ao realizar um churrasco para cada 

1 kg de carne ele convida 4 pessoas. Ele 
convidou 160 pessoas, quantos quilos de 
carne serão necessários? 

 
(A)  40 kg; 
(B)  45 kg; 
(C)  48 kg; 
(D)  50 kg; 
 

20) Regina irá percorrer 450 km, até o primeiro 
abastecimento ela percorreu 300 km. Quanto 
Regina percorreu até o primeiro 
abastecimento do total da viagem? 

 
(A)  1/3 da viagem; 
(B)  1/4 da viagem; 
(C)  2/3 da viagem; 
(D)  3/4 da viagem; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MATEMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O número de emergência 190 é indicado para 

a solicitação de: 
 
(A) Policiamento ostensivo. 
(B) Investigação criminal. 
(C) Patrulhamento das rodovias federais. 
(D) Atividades do instituto de criminalística. 
 
22) O município de São João do Piauí, está 

localizado: 
 
(A) Na Mesorregião do Centro-Sul Piauiense. 
(B) Na microrregião de PIO IX. 
(C) Na Mesorregião do Sudeste Piauiense. 
(D) Na microrregião de São Raimundo Nonato. 
 
23) A capela sob evocação de São João Batista, 

que pela Lei Provincial nº 308, de 11 de 
setembro de 1851, passou a formar o curato 
de São João Batista, foi construída: 

 
(A) Pelo bandeirante Domingos Afonso 

Mafrense. 
(B) Pelos habitantes de Malhada do Jatobá. 
(C) Pelo Jesuítas maranhenses. 
(D) Pelos habitantes de Raimundo Nonato. 
 
24) Para que haja um controle sobre a portaria, é 

recomendável que sejam registradas as 
informações de todas as pessoas externas que 
entrarem no estabelecimento a que se 
destinam. Não é válido como meio de 
identificação dos visitantes: 

 
(A) Se advogado, carteira da OAB. 
(B) Carteira de trabalho. 
(C) Carteira profissional. 
(D) O Título de Eleitor. 
 

25) Assinale a alternativa de afirmação 
verdadeira, quanto a atuação e função do 
vigia: 

 
(A) A profissão de vigia é regulamentada por 

legislação especifica, exige curso de 
formação e reciclagem. 

(B) O vigia desempenha uma função de zelar, 
cuidar e vigiar o patrimônio, com a obrigação 
de oferecer resistência/defesa frente a uma 
ação criminosa. 

(C) O vigia é aquele que faz o trabalho de vigiar, 
zelar, guardar, através da observação, um 
patrimônio alheio, com a finalidade de inibir 
ou detectar tentativas de crime contra o 
patrimônio. 

(D) O vigia tem direito ao porte de arma no 
exercício da sua função. 

 
26) Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a 
alternativa correta: 

 
I. As cancelas automáticas são dispositivos de 

bloqueio utilizados para controlar locais onde 
há um grande fluxo de veículos, como 
substituta dos portões, pois libera o fluxo 
com maior rapidez, fator muito importante 
nesses casos. E ainda tem a vantagem de 
garantir que não haja vulnerabilidade no que 
se refere ao acesso de pessoas a pé e a colisão 
de veículos. 

II. Todas as pessoas, volumes e veículos que 
entram ou saiam de uma organização, devem 
estar sujeitos à revista visual por colaborador 
da Segurança Patrimonial de acordo com 
diretrizes especificas contidas em 
Procedimento Interno da organização. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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III. No interior da organização deve ser 
obrigatório a utilização, por todos, em local 
visível, o crachá de identificação, com 
exceção dos cargos de chefia e diretoria. 

 
(A) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
(B) Somente a afirmação II é verdadeira. 
(C) Somente as afirmações II e III são 

verdadeiras. 
(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
 
27) Para que seja dado o cunho oficial ao Livro 

de Ocorrência da Segurança Patrimonial o 
que lhes dá um cunho oficial, é necessário 
que ele tenha: 

 
(A) Um termo de abertura e um termo de 

encerramento. 
(B) Todas as páginas rubricadas. 
(C) A numeração das folhas seguindo uma 

sequência numérica. 
(D) Seja escrito em um livro apropriado para 

esse fim, modelo “Livro Oficial”. 
 
28) Em caso de erro no preenchimento 

do livro de ocorrência, deverá ser empregada 
a expressão retificativa: 

 
(A) “isto é.” 
(B) “ou seja”. 
(C) “quer dizer”. 
(D) “leia-se.” 
 
29) No controle de acesso de veículos ou pessoas 

em um estabelecimento, para impedir o 
contato direto de uma pessoa com a 
segurança antes dela ser identificada, é 
necessário a instalação de: 

 
(A) Eclusa. 
(B) Catraca eletrônica. 
(C) Circuito Interno de TV. 
(D) Sistemas de alarme. 
 

30) Quais os documentos que devem ser 
checados na portaria para a autorização ou 
saída de objetos e mercadorias? 

 

(A) Romaneio Fiscal e Crachá de Identificação. 
(B) Duplicata e Checklist. 
(C) Nota Fiscal e Autorização de Saída. 
(D) Checklist e Nota Fiscal. 
 
31) Acidentes no trabalho, acontecem 

frequentemente por: 
 

(A) Preciosismo. 
(B) Imprudência. 
(C) Pragmatismo. 
(D) Burocracia. 
 
32) Toda falha do sistema defensivo de 

segurança patrimonial que permita que uma 
instituição seja atingida de forma “violenta” 
por uma ameaça que se concretizou, é 
denominada de: 

 

(A) Risco. 
(B) Vulnerabilidade. 
(C) Infortuno. 
(D) Imperícia. 
 
33) Os meios eletrônicos de proteção física na 

segurança patrimonial, propiciam proteção 
adicional e são empregados em locais vitais à 
instituição. Como exemplo, podemos citar: 

 

(A) Sistemas de iluminação. 
(B) Sistemas de combate a incêndios. 
(C) Sistemas de supervisão. 
(D) Sistemas de radiocomunicação. 
 
34) As metas que devem ser contempladas no 

planejamento de um projeto de segurança, 
devem ter um caráter: 

 

(A) Preventivo. 
(B) Corretivo. 
(C) Preditivo. 
(D) Analítico. 
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35) O comburente é o elemento que, durante a 
combustão, dá vida às chamas e as torna mais 
intensas e brilhantes, sendo o mais comum 
deles: 

 
(A) A gasolina. 
(B) O álcool. 
(C) O oxigênio. 
(D) A eletricidade. 
 
36) São tipos de agentes extintores de incêndio 

recomendados para os incêndios da classe B, 
exceto: 

 
(A) Espuma química. 
(B) Pó químico. 
(C) CO2. 
(D) Água pressurizada. 
 
37) Dentre os direitos do servidor público, a hora 

extra, deve ser: 
 
(A) De no mínimo 30% da hora normal. 
(B) De no mínimo 40% da hora normal. 
(C) De no mínimo 50% da hora normal. 
(D) De no mínimo 60% da hora normal. 
 
38) Assinale a alternativa correta no que diz 

respeito aos deveres do servidor público: 
 
(A) Cumprir as ordens superiores, 

independentemente se manifestamente 
ilegais ou não. 

(B) Levar ao conhecimento da autoridade 
superior as irregularidades de que tiver 
ciência em razão do cargo. 

(C) Atender com firmeza e indiferença. 
(D) Tratar com formalidade as pessoas. 
 
 
 
 

 
 
39) A hierarquia diante dos superiores no 

trabalho é: 
 
(A) Passível de exceções. 
(B) Incondicional. 
(C) Passiva. 
(D) Facultativa. 
 
40) Para que em um ambiente de trabalho não 

ocorra stress, desmotivação e prejuízo no 
bom andamento do grupo de trabalho, é 
necessário que haja harmonia entre as 
pessoas, por meio de um bom: 

 
(A) Relacionamento intelectual. 
(B) Relacionamento extra pessoal. 
(C) Relacionamento unilateral. 
(D) Relacionamento interpessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


