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01. São atribuições do vigia quando de plantão em seu local de trabalho, EXCETO: 

a) Atender o público, fornecendo informações e encaminhando aos órgãos competentes. 

b) Comunicar ao chefe imediato detalhes da vida pessoal de seus colegas de trabalho. 

c) Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado. 

d) Responder as chamadas telefônicas ocorridas fora do horário de expediente do órgão, 

anotando recados. 

 

 

02. Quando da entrada de veículos nos pátios dos órgãos públicos o vigia não necessita verificar 

e anotar: 

a) A data da movimentação. 

b) A placa do veículo. 

c) O estado de conservação do veículo. 

d) O horário da entrada do veículo. 

Comentário: Gabarito letra B 

A questão exige conhecimento acerca das atribuições do vigia no exercício das atividades de 

vigilância patrimonial. 

ATENÇÃO! A assertiva correta deve apontar uma EXCEÇÃO. 

Compete ao vigilante: 

atender o público, fornecendo informações e encaminhando aos órgãos competentes; 

responder as chamadas telefônicas ocorridas fora do horário de expediente do órgão, 

anotando recados; 

investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; 

comunicar imediatamente ao seu superior de qualquer incidente ou irregularidade, 

principalmente irregularidade com armamento, munição e colete a prova de balas; 

dentre outras atribuições peculiares à sua função. 

Comentário: Gabarito letra C 

De acordo com as normas de segurança patrimonial, são procedimentos adotados no 

controle de acesso de veículos: 

Cumprir rigorosamente as normas internas; 

Fazer a abordagem à distância; 

Solicitar ao condutor que apague os faróis e acenda a luz interna do veículo; 
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d) Contato telefônico com empresas fornecedoras e prestadoras de serviços para confirmar 

dados de funcionários 

 

 

20. A atuação do vigia, de modo a inibir, dificultar e impedir qualquer ação delituosa, mostrando-

se dinâmico nas suas atitudes, é de: 

a) Caráter Preventivo. 

b) Caráter Corretivo. 

c) Caráter Preditivo. 

d) Caráter Passivo. 

 

 

21. Os objetivos da segurança patrimonial é assegurar, exceto: 

a) Pessoas. 

b) Informações. 

c) Propriedade. 

Comentário: Gabarito letra D 

Medidas de Segurança são o conjunto de ações técnicas, administrativas, tecnológicas ou 

operacionais com o objetivo de proporcionar proteção a pessoas e bens; funcionando assim, 

como uma forma de garantir a funcionalidade do sistema preventivo da segurança privada. 

Podemos entender que as alternativas das Letras "A, B e C" são exemplos de segurança 

Estática. Já a Letra "D", é exemplo de segurança Dinâmica. 

Diante do exposto acima, podemos apontar a alternativa da letra "D" como a única que 

completa o enunciado da questão. As demais alternativas não complementam o teor do 

sugerido pelo examinador quanto à Medida de Segurança Dinâmica. 

Comentário: Gabarito letra A 

e acordo com PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012, em sua 

atividade de vigilância patrimonial, o Agente deve ter a capacidade de Identificar e 

desenvolver técnicas de controle de acesso e Identificar objetos e substâncias proibidas, ou 

suscetíveis a possibilitar atos de violência, bem como identificar práticas de burlas por maus 

espectadores ao sistema de controle. Nestas atividades o segurança desenvolve um dos 

objetivos da Política de Segurança Privada, qual seja, o caráter preventivo. 

Diante do exposto acima, podemos apontar a alternativa da letra "A" como a única que 

completa o enunciado da questão. As demais alternativas não complementam o teor do 

sugerido pelo examinador quanto ao caráter preventivo das atividades de segurança. 



 

27 
 

Primeiros Socorros / Prevenção de Acidentes 

 

45. A utilização de um kit de primeiros socorros nunca está prevista. Tê-lo preparado é uma 

medida preventiva para grandes e pequenos acidentes, permitindo reagir com rapidez e 

ministrar os primeiros socorros, ou cuidados básicos, para que os acidentados possam receber 

o tratamento adequado. Oque deve ser armazenado no kit de primeiros socorros, exceto: 

a) Termômetro 

b) Luvas de látex descartáveis 

c) Bloco de anotações 

d) Curativos 

 

 

46. Em caso de acidentes, quem estiver prestando os primeiros socorros deverá seguir todas as 

recomendações abaixo, EXCETO: 

a) Durante o atendimento utilize se possível, luvas descartáveis. 

b) Mantenha o local do acidente sem sinalização e isolamento para facilitar o acúmulo de 

pessoas ao redor. 

c) Peça ou mande pedir um resgate especializado enquanto você realiza os procedimentos 

básicos. 

d) Procure sempre conhecer a história do acidente. 

 

Comentário: Gabarito letra C 

Um kit de primeiros socorros deve conter itens importantes como: termômetro, luvas de 

látex descartáveis, curativos, soro fisiológico, algodão, etc. 

Assim, o bloco de anotações não consta no kit necessário. 

Comentário: Gabarito letra B 

As primeiras ações diante de um acidente são cruciais para o atendimento adequado da 

vítima. Manter a calma e sinalizar o local devem ser as primeiras medidas adotadas. 

A sinalização adequada deve corresponder ao afastamento de possíveis riscos à vítima e a 

quem está prestando o socorro. Além disso, afastar curiosos garante segurança e 

tranquilidade para a vítima. 

Qualquer pessoa treinada poderá prestar os Primeiros Socorros, conduzindo-se com 

serenidade, compreensão e confiança. Manter a calma e o próprio controle, porém, o 

controle de outras pessoas é igualmente importante. 
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70. Em caso do atendimento de primeiros socorros, a pessoa leiga que estiver executando a 

operação poderá: 

a) Acionar uma equipe de resgate especializada através do telefone. 

b) Engessar membros que tiverem sido quebrados. 

c) Prescrever medicamentos. 

d) Retirar a vítima do local puxando-a pelos membros. 

 

 

Atitudes diante de Incêndios / Segurança no Trabalho 

 

71. Extintores com carga d’água são indicados para incêndios de classe:   

a) Classe E, materiais radioativos.   

b) Classe D, metais inflamáveis.   

c) A, materiais sólidos.   

d) K, Óleos e gorduras de cozinhas industriais ou residenciais.  

 

Comentário: Gabarito letra: A 

Podemos definir primeiros socorros como sendo os cuidados imediatos que devem ser 

prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado 

físico põe em perigo a sua vida, com o fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento 

de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada de assistência 

qualificada. 

 Qualquer pessoa treinada poderá prestar os Primeiros Socorros, conduzindo-se com 

serenidade, compreensão e confiança. Manter a calma e o próprio controle, porém, o 

controle de outras pessoas é igualmente importante no intuito de: 

Fazer o que deve ser feito no momento certo, afim de salvar uma vida e/ou prevenir danos 

maiores. 

Manter o acidentado vivo até a chegada deste atendimento 

Comentário: Gabarito letra C 

A questão versa sobre NR23 (Norma Regulamentadora 23 - Proteção contra incêndios) 

A norma foi criada, amparada pelo art. 200, inciso IV da CLT, para dispor proteção contra 

incêndio e as medidas preventivas adequadas em estado de emergência, para facilitar na 

circulação e aplicar a sinalização adequada. 
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86. Numa sala de um prédio municipal em que ocorreu um incêndio estavam armazenados 

vernizes, tintas e gasolina. Neste caso, o servidor que identificar o fato deve evitar extintor de 

a) espuma. 

b) dióxido de carbono. 

c) químico seco. 

d) água pressurizada. 

 

Comentário: Gabarito letra B 

Classe C: fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizadas.  

Exemplos: incêndio em um quadro elétrico, em uma sala de comando com diversos 

componentes energizados ou em uma subestação de energia elétrica. 

Gás carbônico (CO2): indicado majoritariamente para incêndios das classes B e, 

principalmente, para os classe C. Para fogos classe A, seu uso não é recomendável pela pouca 

eficiência, sendo possível sua utilização apenas no caso de princípio de incêndio. 

Comentário: Gabarito letra D 

A questão exige conhecimento acerca das Classes de Incêndio e dos tipos de Extintores 

recomendados para cada classe. 

Resumidamente, temos a seguinte configaração assiando as classes e tipos de extintores 

mais utilizazdos:  
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01. São atribuições do vigia quando de plantão em seu local de trabalho, EXCETO: 

a) Atender o público, fornecendo informações e encaminhando aos órgãos competentes. 

b) Comunicar ao chefe imediato detalhes da vida pessoal de seus colegas de trabalho. 

c) Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado. 

d) Responder as chamadas telefônicas ocorridas fora do horário de expediente do órgão, 

anotando recados. 

 

02. Quando da entrada de veículos nos pátios dos órgãos públicos o vigia não necessita verificar 

e anotar: 

a) A data da movimentação. 

b) A placa do veículo. 

c) O estado de conservação do veículo. 

d) O horário da entrada do veículo. 

 

03. No relacionamento com o público em geral o vigia NÃO deve demonstrar: 

a) Civilidade. 

b) Indiscrição. 

c) Eficácia. 

d) Tolerância. 

 

04. NÃO é uma função do vigia durante o seu turno de trabalho: 

a) Abordar transeuntes que estejam na proximidade de seu local de trabalho perturbando a paz 

da coletividade. 

b) Manter-se o maior tempo possível em seu posto de trabalho, observando tudo ao seu redor 

e anotando as irregularidades no livro de ocorrências. 

c) Observar se existem lâmpadas acesas desnecessariamente, se torneiras estão fechadas e se 

existe cheiro de gás na copa e/ou cozinha. 

d) Verificar se portas e janelas de todo o seu local de trabalho estão bem fechadas e se 

apresentam sinais de tentativa de arrombamento. 

 

 05. Leia as afirmativas a seguir:  

I. A cultura organizacional se refere ao universo de valores, práticas, crenças, expectativas e 

normas que são adotados dentro da instituição.  
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GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B C B A B D B B C C 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B C A B C C C D A 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
D C D A B A A C D D 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C B B D D C E B D A 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
D C D A C B A E C A 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
C C B C B A D D A B 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
D B D B D C A D A A 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

C D D C D D A C B B 
 

81 82 83 84 85 86 87 
C D C D B D A 

 

 

 

 

 


