CONCURSO
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Tecnólogo / Área: FORMAÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA
Nível Superior

LEIA COM ATENÇÃO

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
02 - Preencha os dados pessoais.
03 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém uma PROVA DISCURSIVA e 64 (sessenta e
quatro) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

04 - A PROVA DISCURSIVA deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA
DE REDAÇÃO. O candidato somente poderá registrar sua assinatura em lugar/campo especificamente
indicado. Não assine a folha de redação. As questões da prova objetiva são de múltipla escolha,
apresentando uma só alternativa correta.

05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de identidade. Se observar
qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal.

06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de
respostas.

07 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta ou azul e faça as marcas
de acordo com o modelo (

).

A marcação da folha de respostas é definitiva, não sendo admitidas rasuras.

08 - Só marque uma resposta para cada questão.
09 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
10 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada.

11 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

12 - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod,
disckman, tablet, computador pessoal, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico,
capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens, pelos candidatos, durante a realização
das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas
Nome:
Identidade:

Órgão Expedidor:

As s i n a t u r a :
Prédio:

Sala:

PROVA DISCURSIVA
TEXTO
- A arte pode mudar o mundo?
- Nelson Brissac: "A Arte, por si só, não pode mudar o mundo. Essa crença acaba muitas vezes colocando os artistas a
serviço de interesses políticos ou imobiliários, que buscam usar a arte para legitimar suas próprias atividades. Mas a arte tem,
como nenhuma outra forma de expressão, a capacidade de tocar o nervo do seu tempo, o ponto crítico das situações urbanas,
sociais e culturais, servindo de catalisador para reflexões, críticas e práticas alternativas. A arte pode então, apontar para
outras configurações possíveis".
Excerto adaptado de: http://japress.blogspot.com/2012/04/arte-pode-mudar-o-mundo.html.
Acesso em 16/04/2019.

A partir do ponto de vista de Nelson Brissac, acima, escreva um texto argumentativo-dissertativo no qual você responda às
questões formuladas a seguir. Apresente argumentos para defender o seu ponto de vista. Dê um título a seu texto.

A arte pode mudar o mundo? De que maneira?
TÍTULO

Língua Portuguesa
TEXTO 1
Sozinhos na multidão: a solidão na era das redes sociais
Solidão. Essa parece ser uma palavra recorrente e uma constante no comportamento das pessoas no século XXI, o século em
que o ser humano nunca esteve, teoricamente, mais conectado aos seus semelhantes em toda a sua história, através do
mundo digital da Web e das redes sociais.
Por mais estranho que possa parecer, ao mesmo tempo em que a Internet abriu um mundo novo e revolucionou praticamente
todas as formas conhecidas de relacionamento entre pessoas, comunidades e países, as pessoas nunca estiveram mais
solitárias, e nunca foram registradas tantas ocorrências de doenças psíquicas, como os diversos transtornos de ansiedade,
comportamentos compulsivos originados de quadros de carência afetiva aguda e fratura narcísica, além do impressionante
aumento de queixas de depressão, nos mais diversos níveis.
Todos estão conectados, linkados e interligados aos outros através das redes sociais como Facebook, Google+ e outras
muitas plataformas existentes com a mesma finalidade (teoricamente): aproximar pessoas. Entretanto, nunca estivemos tão
distantes da conexão real entre as pessoas, seja afetiva ou socialmente. As pessoas hoje preferem passar mais tempo
conectadas através do computador, tablet, celular ou qualquer outro dispositivo, móvel ou não, do que se encontrar fisicamente
para poderem interagir no mundo real.
Pode-se ter uma medida disso ao se observar comportamentos de famílias em restaurantes, grupos de adolescentes no
shopping, amigos/amigas/colegas de trabalho almoçando juntos. Chega a ser impressionante o tempo dedicado por todos aos
seus dispositivos eletrônicos para envio de mensagens ou e-mails, acompanhar as atualizações feitas pelos seus respectivos
“amigos” e conhecidos nas diversas redes sociais, ao invés de dedicar o mesmo tempo para tentar desenvolver algum tipo de
interação ou de conexão afetiva real. No caso dos grupos de adolescentes esse fenômeno chega a ser mais impressionante
(ou diria, talvez, mais preocupante).
As crianças, ao invés de se relacionarem e brincarem umas com as outras, passam a interagir umas com as outras através de
seus tablets e smartphones (dados por pais que não param para avaliar se os filhos já têm idade para serem expostos ao
mundo digital desta forma), mandando mensagens (ao invés de conversarem ao vivo e a cores) entre si, jogando online. Com
os adolescentes, a cena não é muito diferente: numa mesma mesa pode-se ver a interação sendo feita através de
smartphones e tablets, com o envio de mensagens de um para o outro (ao invés de tentar simplesmente conversar), ou através
das atualizações de suas respectivas atividades no “Face” (diminutivo de Facebook, porque dá muito trabalho falar Facebook,
segundo esses adolescentes, cuja marca registrada é um imenso e constante cansaço).
A este panorama, de pessoas altamente conectadas com tudo e todos à sua volta e, por si só, bastante para desencadear a
ansiedade e o aparecimento de neuroses diversas nessa sociedade global do século XXI, adicione-se o surgimento de uma
sociedade em que nunca se viu um contingente tão grande de solitários e de laços afetivos tão fluidos e instáveis, a era do
chamado “amor líquido”. Uma era em que é mais fácil deletar do que tentar resolver obstáculos e conflitos dentro dos
relacionamentos, em que todos estão ligados a todo mundo, mas poucos conseguem estabelecer relações estáveis e
saudáveis, seja do ponto de vista afetivo ou sexual.
Isso me leva a concluir que, neste novo mundo de relações digitais e fluidas, está se criando uma nova geração, na qual os
relacionamentos virtuais – diferentes dos relacionamentos reais, pesados, lentos e confusos – são muito mais fáceis de entrar
e sair; eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, compreender e manusear. Quando o interesse acaba, ou a situação
chega a determinado ponto que exige pelo menos elaboração, sempre se pode apertar a tecla “delete”. Não sem
consequências psíquicas ou com tanta leveza quanto aparenta, já que a modernidade não chega com essa velocidade ao
psiquismo.
O que vemos é cada vez mais casos de pacientes com discursos fragmentados, ocorrências de dissociação de personalidade
(um resultado nítido das alter personalidades tão usuais no mundo digital), quadros de carência afetiva aguda e
comportamentos compulsivos diversos (muito provavelmente originados pelo abandono dos pais pós-modernos), além de
transtornos de ansiedade e depressão, nos mais diversos níveis. Vivemos em um mundo onde as pessoas não só estão mais
sozinhas, como estão deprimidas, ansiosas (todas buscando aceitação, acolhimento, conexões afetivas e amor), compulsivas
e, paradoxalmente, conectadas com o mundo. Ou seja, ao contrário do ditado, não basta estar sozinho, mas sozinho, apesar
de acompanhado.
Marcelo Bernstein. Disponível em: http://desacato.info/sozinhos-na-multidao-a-solidao-na-era-das-redes-sociais. Acesso em 16/04/2019.
Adaptado.

01. Na abordagem do tema, o autor do Texto 1 contrapõe, principalmente, duas realidades. São elas:
A)
B)
C)
D)
E)

o mundo digital da Web e das redes sociais e o “amor líquido”, tão característico dos tempos pós-modernos.
o comportamento das famílias em restaurantes e o interesse cada vez mais crescente pela tecnologia.
o novo mundo de relações digitais fluidas e o aumento da depressão, de neuroses e da ansiedade.
o sentimento de solidão das pessoas e o excesso de conectividade, garantido pelas redes sociais.
a carência dos filhos, sem a atenção dos pais, e as consequências da alta conectividade do mundo digital.

02. Assinale a alternativa que traz uma informação discordante das informações do Texto 1.
A)
B)
C)
D)
E)

Embora a Internet tenha revolucionado os relacionamentos interpessoais, ela acentua o isolamento social da
atualidade.
A Internet contribui decisivamente para o recrudescimento de diversas doenças psíquicas, aí incluída a depressão.
Gastando tempo exagerado com seus dispositivos eletrônicos, as pessoas não encontram tempo para conexões
afetivas reais.
Em nossa era, é mais fácil deletar um relacionamento do que tentar resolver obstáculos e conflitos que surgem nele.
A nova geração que está sendo criada pela Internet vem desenvolvendo relacionamentos cada vez mais pesados,
lentos e confusos.

03. Releia: “Vivemos em um mundo onde as pessoas não só estão mais sozinhas, como estão deprimidas, ansiosas [...] e,
paradoxalmente, conectadas com o mundo.” Os segmentos destacados são indicativos de que, no trecho, o autor
pretendeu estabelecer uma relação semântica de:
A)
B)
C)
D)
E)

comparação.
oposição.
adição.
explicação.
conclusão.

04. No 3º parágrafo, lemos: “Todos estão conectados, linkados e interligados aos outros através das redes sociais como
Facebook, Google+ e outras muitas plataformas existentes com a mesma finalidade (teoricamente): aproximar pessoas.
Entretanto, nunca estivemos tão distantes da conexão real entre as pessoas”. Com o termo destacado, o autor
pretendeu:
A)
B)
C)
D)
E)

indicar que vai introduzir um trecho com nova direção argumentativa.
acrescentar a causa dos fatos que vinha comentando anteriormente, no texto.
sinalizar, para o leitor, que vai conduzir o texto para a sua conclusão.
introduzir um segmento que cumpre a função de explicar as ideias anteriores.
adicionar ao texto uma marca linguística de síntese das ideias apresentadas até então.

05. Analise as relações de sentido apresentadas abaixo.
1)
2)
3)
4)

O trecho: “Solidão. Essa parece ser uma palavra recorrente e uma constante no comportamento das pessoas no
século XXI” manteria seu sentido se o termo destacado fosse substituído por ‘frequente’.
No trecho: “As pessoas hoje preferem passar mais tempo conectadas através do computador, tablet, celular ou
qualquer outro dispositivo”, o segmento destacado equivale a ‘qualquer outro equipamento’.
No trecho: “No caso dos grupos de adolescentes esse fenômeno chega a ser mais impressionante (ou diria, talvez,
mais preocupante).”, o termo destacado tem o mesmo sentido de ‘desgastante’.
No trecho: “(diminutivo de Facebook, porque dá muito trabalho falar Facebook, segundo esses adolescentes, cuja
marca registrada é um imenso e constante cansaço)”, o termo destacado equivale a ‘contumaz’.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
3 e 4, apenas
1, 2, 3 e 4.

06. Assinale a alternativa em que as normas da concordância (nominal e verbal) foram atendidas.
A)
B)
C)
D)
E)

Se não houvessem tantas redes sociais, certamente as pessoas seriam mais felizes.
Foi considerado exagerado a quantidade de tempo que as crianças dedicam à Internet.
Já fazem muitos anos que os jovens vêm demonstrando estarem doentes.
O resultado dos relacionamentos líquidos atuais é mesmo o agravamento das doenças.
Quando não existia as redes sociais, as pessoas se relacionavam melhor.

07. Assinale a alternativa em que as normas de regência (nominal e verbal) estão em conformidade com o padrão culto da
língua.
A)
B)
C)
D)
E)

O aumento de doenças psíquicas é devido o exagero de tempo no mundo virtual.
Os dispositivos móveis chegam no Brasil com a mesma velocidade com que são lançados.
Os jovens se esquecem facilmente de que os amigos são importantes na nossa caminhada.
Estabelecer relações com o outro é inerente da condição himana.
É incrível como as crianças que nascem hoje já são peritas com as redes sociais.

08. No que se refere ao emprego do sinal indicativo de crase, analise os enunciados a seguir.
1)
2)
3)
4)

Conectar-se às redes sociais é uma decisão que precisa sem bem pensada.
De fato, a Internet não é necessária à uma existência humana feliz.
Cabe à nós decidir sobre o tempo a ser investido nas redes sociais.
De domingo à domingo, os jovens ficam plugados nas redes sociais.

O sinal de crase foi corretamente empregado apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

1.
3.
2 e 4.
1, 2 e 3.
2, 3 e 4.

09. Assinale a alternativa em que as formas verbais estão corretamente conjugadas.
A)
B)
C)
D)
E)

Sem dúvida, as crianças se entretem, e muito, na Internet.
Se os pais propusessem aos filhos novas brincadeiras, estes passariam menos tempo na Internet.
Quando a família manter mais tempo junta, certamente o tempo com a Internet vai cair.
Se você ver crianças pequenas na Internet o tempo todo, tente alertar os pais.
É fato que as crianças não retem apenas o que é bom das redes sociais.
.

TEXTO 2

Disponível em: https://blogkarinenascimento.wordpress.com/2016/09/23/. Acesso em 16/04/2019.

10. O Texto 2 tematiza, privilegiadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

o excesso de filhos, tão comum no Nordeste.
a desinformação em relação às redes sociais.
o controle de natalidade, urgente no País.
o efeito das redes sociais nas famílias.
a exclusão digital, ainda alta em nosso país.

Raciocínio Lógico Matemático
11. Escrevem-se em ordem crescente os números inteiros e positivos que são múltiplos de 5 ou de 6 (ou de ambos), obtendose a sequência
5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 30, ....
Qual o 101º termo da sequência?
A)
B)
C)
D)
E)

295
294
300
305
306

12. As noventa e duas cadeiras de uma sala foram enumeradas com números consecutivos de três dígitos, entre os quais há
dois que são cubos perfeitos. João sentou-se na cadeira com o maior número e Maria sentou-se na cadeira com o menor
número. Qual a soma dos números dessas duas cadeiras?
A)
B)
C)
D)
E)

341
468
558
637
728

13. Admita que um galão de mel fornece energia suficiente para uma abelha voar seis milhões de quilômetros. Quantas
abelhas da mesma espécie conseguiriam voar dez mil quilômetros se houvesse cinquenta galões de mel para serem
compartilhados entre elas?
A)
B)
C)
D)
E)

3.000.000
300.000
30.000
3.000
300

14. Uma password é composta das cinco letras X, Y, Z, W e T, em alguma ordem e sem repetições. Quando uma candidata a
password é digitada, o computador retorna o número de letras que estão nas posições corretas. Quando foi digitada
XYZWT, o computador retornou que nenhuma das letras está na posição correta. O mesmo ocorreu quando foram
digitadas ZWYTX e TXWYZ. Usando a estratégia mais econômica, quantas tentativas se devem fazer para garantir que se
pode deduzir a password correta?
A)
B)
C)
D)
E)

Nenhuma: a password pode ser deduzida com os dados fornecidos.
Uma
Duas
Três
Quatro

17. Assinale a alternativa que apresenta protocolos da

Noções de Informática
15. Em relação aos conceitos sobre as planilhas
eletrônicas Microsoft Excel 2016 e LibreOffice Calc
5.2, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

5)

A fórmula =MÉDIA(B1:B20) retornará a média
dos números no intervalo B1:B20. Essa fórmula
pode ser inserida através da caixa de diálogo
Inserir Função, do Grupo Biblioteca de Funções,
da Guia Fórmulas, no LibreOffice Calc 5.2.
Uma planilha para prever a tendência de dados
pode ser criada através da caixa de diálogo
Planilha de Previsão, do Grupo Previsão, da Guia
Dados, no Microsoft Excel 2016.
Um documento atual pode ser comparado com
um documento selecionado através do botão
Comparar documento, do Grupo Edição, da
Página Inicial, no LibreOffice Calc 5.2.
O botão Linha do Tempo, do Grupo Filtros, da
Guia Inserir, no LibreOffice Calc 5.2, pode filtrar
as datas de maneira interativa e tornar mais
rápida a seleção de períodos de tempo dentro
das Tabelas Dinâmicas, Gráficos Dinâmicos e
funções de cubo.
A
fórmula
=SE(MÉDIA(F2:F5)>50;SOMA(G2:G5);0)
pode
ser depurada com a avaliação de cada parte
individualmente, através da caixa de diálogo
Avaliar Fórmula, do Grupo Auditoria de Fórmulas,
da Guia Fórmulas, no Microsoft Excel 2016.

camada de aplicação, camada de transporte e camada
de rede, respectivamente.
A)
B)
C)
D)
E)

18. Em relação aos conceitos sobre computação em
nuvem, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

5)

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1.
3.
1 e 3.
2 e 5.
2, 3 e 4.

1)
2)
3)
4)

5)
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Professional,

analise

2.
3.
1 e 5.
1, 3 e 4.
2, 4 e 5.

A)
B)
C)
D)
E)

2.
5.
1 e 4.
1, 3 e 5.
2, 3 e 4.

as

O Ext4 é o sistema de arquivos adotado por
padrão para o Windows 10 Professional.
O navegador nativo do Windows 10 Professional
é o Windows Edge.
O recurso Snap do Ubuntu 14.10 permite dividir a
tela em até quatro aplicativos.
O Windows Hello é uma autenticação biométrica
que utiliza as características biométricas dos
indivíduos para os identificar, em vez de utilizar
uma palavra-chave, para o acesso aos
dispositivos com Windows 10 Professional.
A criptografia padrão do BitLocker está disponível
em dispositivos com suporte que executam o
Windows 10 Professional.

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

O self-service sob demanda, amplo acesso à
rede, o grupo de recursos, a rápida elasticidade e
os serviços mensuráveis são as cinco
características essenciais da computação em
nuvem.
Os quatro tipos de serviços da computação em
nuvem são: nuvem pública, nuvem privada,
nuvem comunitária e nuvem híbrida.
Os modelos de implementação da computação
em nuvem são: nuvem de alto desempenho,
nuvem de alta disponibilidade e nuvem de
balanceamento de carga.
O provedor de serviços de nuvem é uma
empresa contratada que fornece uma plataforma,
infraestrutura, aplicativo e/ou serviços de
armazenamento baseados em nuvem.
Alguns serviços providos na modalidade DaaS
(Desktop as a Service - Desktop como serviço)
são a troca de mensagens (chat), comunicação
por vídeo (videoconferência), ligações telefônicas
via internet e web.

Está(ão) correta(s), apenas:

16. No que se refere a conceitos sobre o Ubuntu 14.10 e
sobre o Windows
proposições abaixo.

HTTP, TCP, IP
SMTP, BGP, FTP
DNS, P2P, TCP
SNMP, IMAP, CDMA
TCP, POP3, TFTP

19. Qual dos princípios básicos da segurança da
informação garante que a informação estará acessível
apenas para pessoas autorizadas?
A)
B)
C)
D)
E)

Autenticação.
Confidencialidade.
Disponibilidade.
Integridade.
Irretratabilidade.

Legislação Aplicada ao Servidor
Público
20. Considerando o Regime Disciplinar previsto na Lei nº
8112/1990, é correto afirmar que:
A)
B)

C)

D)
E)

a acumulação lícita de cargos prescinde da
comprovação da compatibilidade de horários.
o
servidor
responde
civil,
penal
e
administrativamente pelo exercício irregular de
suas atribuições, sendo as respectivas sanções
dependentes entre si.
a absolvição criminal que negue a existência do
fato ou sua autoria não afasta a responsabilidade
administrativa do servidor, visto que as sanções
são independentes.
a obrigação de reparar o dano é exclusiva do
servidor, não se estendendo aos seus sucessores.
prejuízos causados ao erário público e a terceiros
ensejam
a
responsabilidade
civil,
independentemente do ato ser caracterizado
como omissivo ou comissivo, doloso ou culposo.

21. À luz da Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa

23. Considerando alguns prazos estabelecidos pela Lei nº
8.112/1990, assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas a seguir.
É de ____________ o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.
O requerimento e o pedido de reconsideração deverão
ser despachados no prazo de ____________ e
decididos dentro de ____________.
As penalidades de advertência e de suspensão terão
seus registros cancelados, após o decurso de
____________ e ____________ de efetivo exercício,
respectivamente.
O servidor que deva ter exercício em outro município
em razão de ter sido posto em exercício provisório
terá, no mínimo, ____________ e, no máximo,
____________ de prazo, contados da publicação do
ato, para a retomada do efetivo desempenho das
atribuições do cargo.
A)
B)
C)

correta.
A)

B)

C)

D)

E)

No caso de acumulação ilegal de cargos, o
auxílio-funeral será pago somente em razão do
cargo de maior remuneração.
Quando ocorre o nascimento de natimorto, o
auxílio-natalidade é devido no valor de 50%
(cinquenta por cento) do vencimento da
servidora.
O auxílio-natalidade é devido à servidora, em
quantia equivalente ao maior vencimento do
serviço público, na hipótese de parto múltiplo.
À família do servidor ativo é devido o auxílioreclusão no valor de dois terços da remuneração,
quando afastado por motivo de prisão, em
flagrante ou preventiva.
O auxílio-funeral é devido à família do servidor
falecido quando na ativa, ficando dispensado
quando ocorre durante a aposentadoria.

22. De acordo com o Decreto nº 7.724/2012, que
regulamenta os procedimentos para a garantia do
acesso à informação, no âmbito do Poder Executivo
Federal, assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)
D)

E)

As
informações
classificadas
no
grau
ultrassecreto ou secreto deverão ser revistas, no
máximo a cada quatro anos, caso contrário
ocorrerá a desclassificação automática das
informações.
O Termo de Compromisso de Informação é o
documento formal em que fica registrada a
decisão de classificar a informação em qualquer
grau de sigilo.
O prazo máximo de classificação de informação
com o grau ultrassecreto é de trinta e cinco anos.
A
publicação
do
rol
de
informações
desclassificadas será realizada a cada seis
meses, pela autoridade máxima da instituição.
O pedido de acesso à informação deverá conter:
nome completo do requerente; número de
documento de identificação válido; especificação
e motivação, de forma clara e precisa, da
informação requerida; e endereço físico ou
eletrônico do requerente.

D)
E)

30 dias – 10 dias – 30 dias – 5 anos – 10 anos –
10 dias – 30 dias.
15 dias – 5 dias – 30 dias – 3 anos – 5 anos – 10
dias – 30 dias.
30 dias – 5 dias – 20 dias – 3 anos – 5 anos –15
dias – 30 dias.
15 dias – 15 dias – 30 dias – 5 anos – 10 anos –
10 dias – 30 dias.
15 dias – 07 dias – 15 dias – 3 anos – 5 anos –
15 dias – 20 dias.

24. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, coloque V
para as afirmações verdadeiras ou F, para as falsas.
( ) Nas instituições públicas federais, entre os
servidores
sujeitos
à
apuração
do
comprometimento ético, previsto no Decreto nº
1.171/1994, não estão inclusos estagiários e
funcionários terceirizados.
( ) Os fatos e atos verificados na conduta do dia a
dia na vida privada do servidor não interferem no
seu conceito da vida funcional.
( ) O respeito à hierarquia é um dever do servidor
público, portanto impede a representação contra
qualquer comprometimento indevido do superior
hierárquico.
( ) O servidor público jamais pode desprezar o
elemento ético de sua conduta, embora, em
algumas situações, tenha de decidir entre o
oportuno e o inoportuno.
( ) Mesmo observando as formalidades legais, o
servidor deve abster-se, de forma absoluta, de
exercer sua função com finalidade estranha ao
interesse público.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V, F, F, V, V.
F, V, V, F, F.
F, F, F, V, V.
F, F, F, F, V.
V, V, V, F, F.

Conhecimentos Específicos
25. Os ambientes organizacionais de atuação do servidor
no âmbito das Instituições Federais de Educação (IFE)
vinculadas ao Ministério da Educação estão previstos
no Decreto nº 5.824/2006. São atividades do setor de
“Ciências da Saúde” das IFE, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

participação em campanhas sanitárias.
observância de leis e regulamentos de saúde.
preparação de material didático e científico.
auxílio em calamidades públicas.
execução de programas de assistência integral à
saúde individual e coletiva.

26. Segundo o CBO 2526-05, os profissionais da
segurança privada atuam em empresas privadas ou
públicas, em atividades industriais, comerciais e de
serviços em geral. Assinale a alternativa correta que
apresenta uma característica geral para o exercício da
atividade de profissional de segurança privada.
A)
B)
C)
D)

E)

O trabalho pode ser exercido de forma
presencial.
O trabalho pode ser exercido à distância.
O profissional pode trabalhar com carteira
assinada ou por conta própria como autônomo.
Os profissionais trabalham em equipe, com
supervisão virtual, em ambiente fechado e
horários irregulares.
Os profissionais trabalham em equipe, com
supervisão ocasional em ambiente fechado e
horários regulares.

28. De acordo com o Decreto nº 5.824/2006, é atividade
do setor de “Ciências Biológicas” das Instituições
Federais de Educação (IFE):
A)
B)
C)
D)
E)

29. Os elementos de proteção (os elos da corrente de
proteção) são normalmente grupados, para fins
didáticos, em conjuntos sistêmicos em função de suas
afinidades,
correlações
e
capacidade
de
complementação mútua, com emprego bastante
definido em termos de suas capacidades de detecção,
retardo, controle, resposta e reforço. Esses sistemas
funcionam
em
conjunto,
se
suprindo
e
complementando. Os sistemas de proteção são:
A)

B)

C)

D)

27. Acerca da “Segurança Física”, analise as proposições
abaixo.
1)

2)

3)

4)

Quando se fala em Segurança Física, significa
falar em atos, em medidas de segurança, em
procedimentos de segurança, em elementos de
proteção, em técnicas e artefatos para livrar algo
ou alguém de riscos ou perigos.
A Segurança Física, quando aplicada na proteção
de um OP (objeto de proteção) tangível, é
também chamada de Segurança Patrimonial,
sendo essa entendida como continente e aquela
como conteúdo.
Aplica-se
indistintamente
ao
campo
da
Segurança Pública e ao campo da Segurança
Privada, pois tanto um quanto o outro objetivam a
preservação da Ordem Pública.
No campo da Segurança Privada, predominam as
instituições, os agentes e ambientes privados,
que têm por finalidade a segurança de uma
instalação privada, um serviço, processo,
produto, bem ou uma pessoa.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1, 3 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
4, apenas.
1 e 2, apenas.

manipulação dos insumos.
tratamento de peles de animais mortos.
controle de estoque de material usado em
laboratório.
conservação da aparelhagem de laboratório.
realização de estudos e experiências de
laboratórios.

E)

sistemas de comportas, sistema de sensores e
comunicações, sistema de guarda e vigilância,
sistema de identificação e controle de acesso e
sistema de blindagem.
sistema de alternância, sistema de sensores e
comunicações, sistema de guarda e vigilância,
sistema de identificação e sistema de comportas.
sistema de comportas, sistema de sensores e
comunicações, sistema de alternância, sistema
de identificação e controle de acesso e sistema
de blindagem.
sistema de defesa de perímetro, sistema de
sensores e comunicações, sistema de guarda e
vigilância, sistema de identificação e controle de
acesso e sistema de blindagem.
sistema de mapeamento, sistema de sensores e
comunicações, sistema de guarda e vigilância,
sistema de identificação e controle de acesso e
sistema de blindagem.

30. No campo da “Segurança Privada”, a aceitação do
conceito de prevenção é calcada em três diferentes
níveis de atuação. São eles:
A)
B)
C)
D)
E)

prevenção primária, global e terciária.
prevenção global, primária e secundária.
prevenção primária, técnica e secundária.
prevenção primária, secundária e terciária.
prevenção técnica, secundária e terciária.

31. Vulnerabilidade é a escala de medida que determina

34. Por “Política de Segurança” (o que fazer), entende-se

quão perigosa, penosa, desfavorável ou crítica é uma
situação ou operação, em relação à estrutura ou ao
conjunto de partes do objeto protegido. São
características da vulnerabilidade:

a concretização da filosofia formulada para o setor,
bem como a interpretação e consolidação dos seus
interesses. É geralmente expressa de forma
substantiva, de forma a facilitar sua aferição. É
geralmente materializada sob a forma de atividades,
atribuições, normas, procedimentos e planos. Assinale
a alternativa que apresenta uma expressão da “Política
de Segurança”.

1)
2)
3)

4)

é indicador de grau de risco de um Objeto de
Proteção.
está ligada à estrutura do Objeto de Proteção.
pode ser alterada em função da qualidade e
quantidade das medidas de segurança física
adotadas.
deverá ser inversamente proporcional à
criticidade apurada.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

A)

B)

1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.
2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.

32. Os “Sistemas de Proteção” funcionam em conjunto, se

C)

suprindo e complementando. Com relação ao “Sistema
de Defesa de Perímetro”, assinale a alternativa
correta.
A)

B)

C)

D)

E)

Envolve os elementos: sensores e alarmes de
perímetro e de áreas restritas, bem como a rede
de comunicação de proteção. É usualmente
empregado em ações de detecção e controle.
Envolve os elementos: fiscalização e supervisão,
patrulhas,
escoltas,
postos
de
guarda,
investigação de acidentes e sua prevenção,
proteção contra incêndios e outros sinistros e os
planos preventivos, emergenciais e/ou de
contingências. É usualmente empregado para
ações de controle e resposta.
Envolve os elementos: identificação de acesso,
aprovação individual e triagem de empregados,
controle de visitantes, controle de saída e entrada
de empregados e operação de áreas de
estacionamento e de circulação de documentos e
materiais especiais. É usualmente empregado
para ações de detecção e controle.
Envolve praticamente todos os demais elementos
de proteção, reforçando-os e tornando-os mais
resistentes contra violações de natureza externa
(de fora para dentro) ou contra escapamentos (de
dentro para fora). É usualmente empregado em
ações de reforço de estruturas físicas.
Envolve os elementos: barreiras perimétricas,
suas aberturas e operação, bem como a
iluminação
de
proteção.
É
usualmente
empregado para ações de retardo.

33. Fatores como o tamanho de uma instalação, o número
de empregados, o tipo de operação, a localização, o
grau crítico e a vulnerabilidade ditarão o tamanho, a
característica e a estrutura da organização
necessários para sua segurança física. Por sua vez, a
estrutura de segurança física de uma empresa poderá
ser:
A)
B)
C)
D)
E)

centralizada, controlada ou terceirizada, e mista.
orgânica, controlada ou terceirizada, e mista.
centralizada, controlada ou terceirizada, e técnica.
dinâmica, controlada ou terceirizada, e mista.
descentralizada, controlada ou terceirizada, e
mista.

D)

E)

A proteção adequada ao objetivo-fim do
empreendimento,
suas
instalações,
equipamentos, pessoal e usuários, se dará com
absoluta transparência e obediência ao
ordenamento legal.
A proteção do empreendimento deverá obedecer
aos princípios de racionalização do emprego de
meios e da defesa, para a qual se recomenda o
conceito de defesa em profundidade (área
vigiada, área protegida e área vital), com base
nos critérios de dissuasão, contenção, proteção
de perímetros, etc.
A proteção da área vigiada do empreendimento
estará baseada em meios eletrônicos e no
emprego de patrulhas (motorizadas ou não) e
postos fixos, cujo planejamento deverá interagir
com o planejamento das autoridades públicas.
A proteção da área vigiada do empreendimento
estará baseada apenas em meios eletrônicos,
cujo planejamento deverá interagir com o
planejamento das autoridades públicas.
A proteção da área vigiada do empreendimento
estará baseada apenas no emprego de patrulhas
(motorizadas ou não) e postos fixos, cujo
planejamento
deverá
interagir
com
o
planejamento das autoridades públicas.

35. Em termos doutrinários, a responsabilidade pela
segurança no perímetro interno (dentro dos limites da
propriedade) de uma instalação cabe à sua direção. A
isso chamamos de:
A)
B)
C)
D)
E)

responsabilidade típica.
responsabilidade global.
responsabilidade técnica.
responsabilidade logística.
responsabilidade endógena.

36. Os riscos são tipologicamente classificados quanto à
sua evolução no espaço-tempo, quanto à intensidade
apresentada. Quanto à evolução, os riscos podem ser:
A)

B)
C)
D)

E)

súbitos ou de evolução aguda, de evolução
crônica e gradual e de somação de efeitos
globais.
parciais, de evolução crônica e gradual e de
somação de efeitos medianos.
momentâneos, de evolução crônica e gradual e
de somação de efeitos parciais.
súbitos ou de evolução aguda, de evolução
crônica e gradual e de somação de efeitos
parciais.
momentâneos, de evolução crônica e gradual e
de somação de efeitos globais.

37. Quanto à intensidade com que se apresentam, os
riscos podem ser definidos em termos absolutos ou a
partir da proporção entre as necessidades de recursos
e as possibilidades dos meios disponíveis na área
afetada para dar resposta cabal ao problema
apresentado. São exemplos de riscos quanto à
intensidade, EXCETO:
A)

B)

C)

D)

E)

os acidentes, quando os danos e prejuízos
consequentes são de pouca monta para o
patrimônio da organização, embora na visão
individual das vítimas, qualquer acidente seja
muito valorado.
os desastres de médio porte, quando danos e
prejuízos, embora importantes, podem ser
recuperados com os recursos disponíveis
internamente ou da área sinistrada.
os desastres de grande porte, quando não
exigem o reforço dos recursos disponíveis da
área sinistrada e o aporte de recursos externos
ao estabelecimento e da área sinistrada.
os desastres de grande porte, quando exigem o
reforço dos recursos disponíveis da área
sinistrada e o aporte de recursos externos ao
estabelecimento e da área sinistrada.
os desastres de muito grande porte, quando para
garantir resposta eficiente e cabal recuperação
exigem a intervenção governamental.

38. Plano Operacional de Segurança Concorrente ou
Ordinário é:
A)

B)

C)

D)

E)

a sistematização de medidas que visam
minimizar as ocorrências de risco que a execução
do planejamento de segurança corrente ou
ordinário não evitou.
a sistematização das medidas de segurança que
preventivamente resguardam a segurança do
patrimônio e das pessoas.
a sistematização de medidas que permitirão a
continuidade das operações da empresa, de
forma alternativa, na hipótese da ocorrência de
risco, desastre ou sinistro não evitado.
a sistematização de medidas que visam
maximizar as ocorrências de risco que a
execução do planejamento de segurança
corrente ou ordinária não evitou.
a sistematização de medidas que visam anular as
ocorrências de risco que a execução do
planejamento de segurança corrente ou ordinário
não evitou.

E)

40. Sobre “responsabilidade e riscos”, analise os conceitos
abaixo.
1)

2)

3)

4)

A)

B)

C)

D)

São aqueles causados deliberadamente por
pessoas ou grupos cujos interesses são hostis
aos da direção do empreendimento.
Resultam geralmente de ação da natureza ou de
ação humana, por negligência (manutenção ou
imperícia).
Resultam da falta de treinamento e uso errôneo
de máquinas, manutenção defeituosa e falha no
fornecimento ou no uso de equipamentos de
proteção pessoal, quando necessário.
São aqueles causados deliberadamente por
grupos hostis entre seus componentes.

As operações (industriais, comerciais ou de
serviços) exigem instalações físicas (prédios,
terrenos,
máquinas,
equipamentos,
etc.),
processos de produção (recursos, atividades,
projetos, etc.), bem como pessoas (funcionários,
dirigentes, clientes, fornecedores) que estejam
sujeitos a riscos.
A segurança das instalações, de seus processos,
de seus produtos, de seus empregados e
usuários, bem como a proteção contra quaisquer
riscos que possam prejudicar o programa de
produção constituem responsabilidade da direção
da empresa ou estabelecimento.
A proteção interna de uma instalação é
responsabilidade da direção. A proteção externa
é responsabilidade e dever do Estado.
As medidas de segurança física são consolidadas
em
Planos
ou
Planejamentos,
metodologicamente
consequência
de
um
diagnóstico. Tais planos são fundamentalmente
de duas espécies: os planos correntes e os
planos contingenciais.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
1 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1 e 4, apenas.

41. Em relação às “Barreiras Físicas”, assinale a
alternativa incorreta.
A)

B)

C)
D)

39. “Risco” é um termo utilizado para significar perigo
potencial ou possibilidade de perigo. Para efeitos
didáticos, os riscos são divididos em incidentes
involuntários e incidentes propositais. Com relação aos
“Incidentes Voluntários”, assinale a alternativa correta.

São aqueles causados ausência de treinamento
ou manutenção de equipamentos.

E)

Para que sirvam como barreiras físicas, as
barreiras naturais precisam ser difíceis de se
transpor e devem oferecer um grau de proteção
inferior ao estabelecido por barreiras estruturais
ou artificiais.
Barreiras físicas, tais como cercas, muros,
telhados e assoalhos, podem servir para impedir
o acesso a um local ou para controlar as entradas
permitidas.
Barreiras apropriadas retardam e tornam mais
difícil uma invasão.
As barreiras e portais bem planejados podem
contribuir para a eficiência das operações
mediante o controle de movimentos de entrada e
saída de pessoal e veículos, bem como para
minimizar sua interferência com as operações.
Para
instalações
altamente
críticas
ou
vulneráveis, barreiras físicas duplas poderão ser
necessárias em torno do perímetro da instalação
ou em áreas restritas internas.

42. Dentre as estratégias possíveis para operar um
programa de proteção física no universo da Segurança
Privada, várias modalidades de defesa são possíveis e
condicionadas aos Princípios Norteadores da função,
bem como da racionalidade do emprego de meios, dos
custos decorrentes e dos benefícios esperados. Dentre
as variadas estratégias possíveis, a que mais se
destaca, pela aplicabilidade, pela racionalidade e pela
quase universalidade, é a baseada no princípio da
Defesa em Profundidade. O conceito de “Defesa em
Profundidade” divide a área sob proteção em três
áreas básicas ou círculos concêntricos, denominadas:
A)

B)

C)

D)

E)

área vigiada ou perímetro global, área protegida
ou perímetro intermediário e área vital ou
perímetro interior.
área vigiada ou perímetro externo,
área
protegida ou perímetro intermediário e área vital
ou perímetro global.
área vigiada ou perímetro externo,
área
protegida ou perímetro intermediário e área vital
ou perímetro interior.
área vigiada ou perímetro externo,
área
protegida ou perímetro global e área vital ou
perímetro interior.
área vigiada ou perímetro máximo,
área
protegida ou perímetro global e área vital ou
perímetro interior.

43. Com relação à Prevenção Secundária em Segurança

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

45. Os tipos de sistema de comunicações apropriados
para atuar como medida de segurança física incluem
os seguintes itens, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

B)

C)
D)

E)

opera a longo prazo, sendo orientado
seletivamente para locais ou grupos do ambiente
empresarial com maior potencialidade para
protagonizar uma situação de risco.
educação, socialização, bem estar e qualidade de
vida são campos essenciais onde opera, dirigida
a todos dentro da empresa e com resultados
esperados a médio e longo prazo.
na maioria das vezes é elaborada com caráter
punitivo.
seus programas são orientados para quando e
onde o risco possa manifestar-se ou tornar-se
concreto.
seus programas são orientados para a causa dos
riscos, objetivando neutralizá-los antes que se
manifestem, criando requisitos necessários para
tal e resolvendo situações potencialmente
perigosas.

44. As condições que justificam os sistemas de alarme
precisam ser determinadas no estudo de situação
específica e suas exigências de segurança, inclusive o
nível de proteção considerado necessário. O emprego
e o tipo podem ser indicados para situações em que o
sistema de alarme venha proporcionar proteção
adicional ou em profundidade para:
1)
2)
3)
4)

áreas de controle ou de processo crítico.
locais ou pontos vitais que constituam alvos muito
atraentes.
áreas em que as condições criem vulnerabilidade
incomum.
áreas altamente restritas em que não se queira a
presença dos guardas.

rede de autofalantes.
sistema de computadorizados, entre escritórios
ou entre instalações.
sistemas centrais supervisores de relógio de
ronda ou relógio de chave.
sistemas centrais supervisores de alarmes.
sistema de mapeamento de área.

46. Toda instalação de tipo industrial, comercial ou de
serviços precisa possuir um sistema permanente de
comunicação com seus empregados. Em relação ao
Sistema de Comunicação, analise as proposições
abaixo.
1)

2)

Privada, é correto afirmar que:
A)

1, 2 e 4,apenas.
4, apenas.
1 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

3)

4)

O sistema deve fornecer meios para avisar ou
alertar o pessoal em todos os locais dentro do
estabelecimento sobre incêndio.
A prontidão contínua dos canais para
comunicações constitui a base da maior parte
desses sistemas.
O sistema deve fornecer meios para receber
informações e enviar instruções aos guardas nos
postos fixos ou no patrulhamento.
A omissão de uma chamada a uma hora
precisamente especificada resulta em uma pronta
resposta para investigar o motivo na falha de
comunicação.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 3, apenas.
3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4, apenas.

47. Os indivíduos que compõem a guarda são elementos
humanos de proteção física dos quais depende o
sucesso ou o fracasso do programa. Com relação ao
serviço de guardas, assinale a alternativa incorreta.
A)

B)

C)
D)

E)

O orçamento da guarda representa em muitos
casos o mais dispendioso elemento isolado de
um plano de proteção física.
Exigência de constante cobertura, salários,
benefícios de saúde, transporte, seguro e
aposentadoria,
uniformes,
equipamento
e
treinamento contribuem para tornar o serviço de
guarda um item dispendioso.
Após oito horas de contínuo serviço, o guarda
tende a tornar-se mais alerta e mais hábil.
As horas de serviço dos guardas devem ser
limitadas ao máximo por dia e por semana,
durante as quais um trabalho alerta e competente
possa ser esperado sob as condições existentes.
Necessidade de operação contínua, peculiar à
maior parte das guardas de segurança, constitui
o principal fator determinante do alto custo dos
serviços de guarda.

D)

E)

Os deslocamentos para dentro, por dentro e para
fora das instalações devem ser claramente
determinados, fiscalizados e controlados.
Meios de estacionamento externo devem ser
fornecidos sempre que possível, para os veículos
que não necessitem entrar nas instalações.

48. Um Plano de Contingência é também chamado de:
A)
B)
C)

D)

E)

planejamento de metas, plano de continuidade de
negócios ou plano de recuperação de desastres.
planejamento de riscos, plano de continuidade de
negócios ou plano de recuperação de desastres.
planejamento de linhas de ações, plano de
continuidade de negócios ou plano de
recuperação de desastres.
planejamento de metas, plano de continuidade de
atribuições ou plano de recuperação de
desastres.
planejamento de metas, plano de continuidade de
negócios ou plano de recuperação secundário.

51. Em se tratando de segurança para dados e sistemas
informatizados, o principal problema a ser resolvido é o
do
conhecimento
(detecção,
identificação
e
quantificação) dos riscos em tempo real (útil), para
possibilitar a adoção de medidas de segurança
capazes de minimizar, anular ou impedir seus efeitos e
consequências. São ameaças ao Sistema de Dados,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

ação de vírus.
ação da mídia.
divulgação de senhas.
invasão de hacker.
sabotagem por funcionários insatisfeitos.

49. Sobre os sistemas de identificação, analise as
proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

O emprego de algum tipo de identificação, seja
de cada indivíduo que se apresente para acesso
a uma instalação considerada, um local ou área
determinada, seja do conjunto de indivíduos que
se encaminhe para acesso, trânsito ou
permanência em local sujeito a identificação
pressupõe a intenção de controle sobre cada
indivíduo ou sobre seu conjunto.
Um sistema de identificação e controle apto a
operar em uma instalação considerada, qualquer
que seja sua natureza ou estrutura, será sempre
de baixa sensibilidade.
Um sistema de identificação de empregados e
demais pessoas pode ser essencial em muitas
instalações e deve proporcionar um grau de
proteção que não seria obtido de outro modo,
devendo acarretar um impacto mínimo nas
operações.
As funções dos sistemas de identificação
implicam proporcionar uma identificação fácil e
rápida de pessoas autorizadas a entrarem na
instalação ou em suas áreas internas restritas,
bem como permitir o controle do movimento de
pessoas e coisas dentro da instalação.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
1 e 2, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
3, apenas.

52. O planejamento é um aspecto particular do processo
decisório, tendo características especiais. Sua tarefa
principal, uma vez determinados os objetivos da
organização e estudadas as condições ambientais que
a envolvem, é a de estabelecer as ações racionais
para o alcance satisfatório de tais objetivos. Com
relação ao Processo de Planejamento, assinale a
alternativa incorreta.
A)

B)
C)
D)
E)

53. A força de proteção de um estabelecimento ou serviço
de guarda uniformizada é, em muitas instalações, o
mais importante elemento isolado do programa de
medidas de segurança física operado. São objetivos
das atividades e do serviço de guarda uniformizado:
1)
2)

3)

50. Com relação ao controle de veículos, documentos e
materiais especiais, assinale a alternativa incorreta.
A)

B)
C)

Os veículos de todos os tipos empregados no
transporte de pessoas ou na distribuição de
produtos precisam ser submetidos a identificação
e fiscalização.
Os veículos de visitantes, quando admitidos,
devem receber um passe permanente.
O veículo, o condutor, os passageiros, os
recipientes e a carga devem ser cuidadosamente
inspecionados.

O conteúdo do Planejamento Operacional é
detalhado,
explicativo,
estandardizante,
manualizável e de longo prazo.
O conteúdo do Planejamento Estratégico é
sintético e de longo prazo.
O conteúdo do Planejamento Tático é detalhado
e de médio prazo.
O conteúdo do Planejamento Técnico é
detalhado, analítico e de médio prazo.
O conteúdo do Planejamento Operacional é
detalhado,
explicativo,
estandardizante,
manualizável e de curto prazo.

4)

implementar e fiscalizar a obediência ao sistema
de controle e identificação do pessoal.
observar e patrulhar perímetros designados,
áreas, estruturas e atividades do interesse da
segurança.
fiscalizar determinados depósitos, salas ou
edifícios
do
interesse
da
segurança,
particularmente fora do horário de expediente
normal (visando verificar se estão corretamente
protegidos e em ordem).
executar serviços essenciais de escolta e
policiamento.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
3 e 4, apenas.

54. O planejamento de segurança física possui uma
sequência de ações denominada Protocolo de
Planejamento, constituída por etapas diferentes.
Assinale a alternativa que não apresenta uma etapa do
Protocolo de Planejamento.
A)
B)
C)
D)
E)

Relatório Inicial
Análise dos Riscos
Diagnóstico de Segurança
Planejamento das Garantias
Relatório Secundário.

55. Sobre o emprego de “cães de guarda” na segurança

58. O grau de segurança das Barreiras de Detecção de
Veículos (BDV) é determinado
parâmetros, EXCETO por:
A)
B)

C)
D)
E)

física de instalações, é incorreto afirmar que:
A)

B)
C)

D)

E)

Os custos envolvidos na aquisição, alimentação e
treinamento de cães são bem menores que o
custo agregado dos vigilantes que eles podem
substituir.
São mais efetivos quando utilizados durante o
dia.
Eliminam a necessidade de extensas cercas
iluminadas, uma vez que cães de guarda
preferem estar na penumbra, apenas com a
iluminação natural da lua ou luzes refletidas à
distância.
Apresentam grande vantagem no uso em áreas
sujeitas à serração ou fortes chuvas que reduzem
a visibilidade humana, mas não ofuscam os
sentidos dos cães.
Podem distinguir entre vários tipos de ruído a
uma grande distância, pois sua acuracidade
adutiva e visual são bem maiores que a humana.

pelos

seguintes

habilitação técnica do condutor do veículo.
tipo de veículo (características técnicas,
dimensões e funcionamento dos veículos que
devem ser detidos).
peso do veículo (dimensionamento em toneladas
do veículo mais a sua carga).
velocidade de impacto (dimensionamento em
Km/h no ponto de impacto do veículo).
conteúdo do veículo (definição da carga passiva
ou ativa do veículo).

59. Eclusas é o conjunto de elementos fixos e móveis
(anteparas, biombos ou parede fina, divisória e portas)
que formam um sistema de controle de acesso para
pessoas, veículos ou objetos constituídos por duas ou
mais portas que não se abrem de uma só vez, não
permitindo o contato direto entre duas áreas
adjacentes. As eclusas são classificadas em função
de:
A)
B)
C)
D)
E)

manobra, localização, largura, ordem de
passagem, grau de segurança e fluxo.
manobra, localização, largura, ordem de
passagem, grau de segurança e configuração.
manobra, utilização, fluxo, ordem de passagem,
grau de segurança e configuração.
altura, localização, fluxo, ordem de passagem,
grau de segurança e largura.
manobra, localização, fluxo, ordem de passagem,
grau de segurança e configuração.

56. Podemos classificar a Segurança Física quanto à
atuação e quanto aos meios. Dentre as alternativas
abaixo, qual não é uma forma de Segurança Física
quanto aos meios?
A)
B)
C)
D)
E)

Humanos
Animais
Técnicos
Visuais
Mecânicos

57. A segurança física utiliza um combinado de barreiras,
cada uma com um propósito específico, o que inclui
barreiras naturais e estruturais. São benefícios do uso
de barreiras, EXCETO:
A)
B)

C)
D)

E)

benefício psicológico.
redução da necessidade de pessoal de
segurança, permitindo seu uso em atividades
mais importantes.
benefício policial.
canaliza o fluxo de pessoas que entram e saem
da empresa, uma vez que só poderão fazê-lo
através de pontos estabelecidos e controlados
pela segurança.
causam confusão no invasor.

60. A Iluminação de Segurança permite que o sistema de
segurança continue operando durante a noite, e
permite que se mantenha um nível de proteção
próximo ao nível existente durante o dia. Uma boa
iluminação também funciona como um importante fator
de dissuasão para desencorajamento de possíveis
agressores. Com relação às características gerais da
Iluminação de Segurança, analise as proposições
abaixo.
1)
2)
3)

4)

É relativamente barato mantê-la.
Permite reduzir a necessidade de forças de
segurança.
Permite proteção pessoal para a força de
segurança, reduzindo o elemento de surpresa
para o intruso.
Requer menor intensidade que a luz de trabalho.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4, apenas.
1 e 4, apenas.

61. As alternativas abaixo apresentam desvantagens na
utilização de “Vigilantes Terceirizados”, EXCETO:
A)
B)
C)

D)
E)

a empresa perde parte de seu controle sobre a
qualificação dos vigilantes.
são mais familiarizados com as instalações que
protegem.
também objetivando a redução de seus custos, a
contratada pode utilizar empregados de baixo
salário e, por conseguinte, de baixa qualidade
profissional.
os vigilantes terceirizados não apresentam
lealdade para com a organização.
podem apresentar elevado índice de rotatividade,
o que inviabiliza qualquer programa de
treinamento implementado pela empresa.

62. Com relação aos 4R dos componentes de um Plano
de Contigência, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

Resposta: é a reação imediata, sendo o
componente mais importante, pois engloba todos
os demais.
Reassunção: consiste em manter ou fazer operar
as funções mais críticas, para evitar maiores
danos.
Recuperação: trata-se de fazer operar as funções
menos críticas, buscando a normalidade de
operação para desativar as alternativas.
Restauração: é o retorno ao processo normal por
meio da desativação das equipes emergenciais e
volta à produção plena e/ou o restabelecimento
total dos serviços.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3, apenas.
3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
1 e 2, apenas.

63. “É um estado proporcionado pelas garantias possíveis
contra riscos prováveis a que está sujeito um
determinado Objeto de Proteção”. Essa é a definição
de:
A)
B)
C)
D)
E)

Instituição de Segurança.
Segurança Física.
Ordem Pública.
Segurança Pública.
Segurança Privada.

64. A possibilidade de autodefesa está genericamente
limitada ao instituto da legítima defesa da integridade
física ou patrimonial, bem como medida preventiva
com a possibilidade de estruturação de segurança
orgânica ou contratação de prestadores de segurança
privada. As limitações legais e o contingenciamento da
função segurança privada impõem princípios que lhe
imprimem caráter:
A)
B)
C)
D)
E)

instrumental,
localizado,
subsidiário
complementar.
secundário,
localizado,
subsidiário
complementar.
instrumental,
secundário,
subsidiário
complementar.
instrumental,
localizado,
secundário
complementar.
instrumental,
localizado,
subsidiário
secundário.
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