Município de Marema- SC
Concurso Público 001/2019
Prova objetiva escrita para o cargo de:

VIGIA
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 001/2019.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 02.
Osterbaum - A árvore que marcou a Páscoa em Marema
Publicado em 25/04/2019

A Páscoa já passou, mas em Marema a comemoração cristã deixou uma linda
lembrança para quem passou na praça municipal. A Prefeitura, por meio do Departamento
Municipal de Cultura, montou a Osterbaum - a árvore da Páscoa. Enfeitada com cascas de
ovos coloridos, a árvore deixou uma mensagem de vida e ressurreição aos visitantes.
A Primeira Dama e Diretora do Departamento de Cultura, Simone Barella, explica que a
Osterbaum tem um significado muito especial. “Ela foi montada com galhos secos,
simbolizando a frieza e a morte do sepulcro de Jesus Cristo. Em cada galho, foram colocadas
cascas de ovos coloridos, simbolizando a alegria e a ressurreição. Os ovos carregam a vida,
que mesmo escondida, surge quando ocorre a ruptura da casca. Esse é o sentido da
ressurreição e o significado da Páscoa”, explica.
Além da Osterbaum, servidores da Prefeitura de Marema também disponibilizaram, na
praça municipal, um cercado com uma casinha e lindos coelhos. Os animais receberam
cuidados, alimentação e muito carinho dos visitantes. O local contou ainda com adereços
coloridos, simbolizando a magia e os doces servidos na Páscoa.
Fonte:https://www.marema.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/13719/codNoticia/549075

01- O propósito comunicativo do texto é principalmente:
a)
b)
c)
d)

Descrever a árvore que marcou a Páscoa em Marema.
Narrar um fato marcante ocorrido em Marema durante a Páscoa.
Destacar a forte atuação do Departamento Municipal de Cultura de Marema.
Atrair a população para outros eventos na praça municipal de Marema.

02- “A Páscoa já passou, mas em Marema a comemoração cristã deixou uma linda lembrança
(...)” 1º§.
A palavra sublinhada nessa frase pode ser substituída, mantendo-se a ideia, por:
a)
b)
c)
d)

Pois.
Logo.
Porque.
Contudo.

03- O uso do “porquê” está incorreto em:
a)
b)
c)
d)

Agora você sabe a razão por que a árvore marcou a Páscoa em Marema.
A comemoração cristã deixou uma linda lembrança em Marema, por quê?
Muitos brasileiros ainda não sabem o porque da tradição da Osterbaum.
Por que a árvore é enfeitada com cascas de ovos coloridos?

04- “Os ovos carregam a vida, que mesmo escondida (...).” 2º§.
O termo destacado é um:
a)
b)
c)
d)

Objeto direto, por isso faz parte dos termos integrantes da oração.
Objeto indireto, por isso faz parte dos termos essenciais da oração.
Complemento nominal, por isso faz parte dos termos integrantes da oração.
Aposto, por isso faz parte dos termos acessórios da oração.

05- O Toblerone é um chocolate suíço conhecido mundialmente. Sua embalagem, conforme
figura a seguir representa um(a):

a)
b)
c)
d)

Pirâmide.
Prisma.
Cilindro.
Cone.

06- O resultado da multiplicação 22,3 x 12,5 é:
a)
b)
c)
d)

27,875.
2,7875.
2787,5.
278,75.

07- A área da figura a seguir é:

a)
b)
c)
d)

16 cm².
32 cm².
64cm².
128 cm².

08- Um dia têm quantos segundos?
a)
b)
c)
d)

86.400s.
864.000s.
8.640s.
8.640.000s.

09- Segundo o que consta no endereço: http://marema.sc.gov.br, assinale a alternativa que os
dados correspondem ao Município de Marema:
a) Está localizada na região Meio Oeste.
b) Cidades próximas - Xaxim, Lajeado Grande, Quilombo, Faxinal dos Guedes, Galvão,
Xanxerê.
c) Data de fundação - 11 de junho de 1988.
d) Área: 153 Km².
10- Assinale a alternativa a qual consta o nome de quem não foi Prefeito de Marema:
a)
b)
c)
d)

Arlindo Batistella.
Adilson Barella.
Marcos Pedro Batistel.
Pedro Batistella.

Conhecimentos Específicos
11- O conhecimento técnico dos responsáveis pela segurança visando o bom desempenho nas
atividades propostas, denominada ronda, consiste:
a) Na atividade predominante estática desempenhada pelo vigia ou segurança em locais
de risco ou em posto de serviço.
b) Na ação conjugada ou isolada realizada por profissionais, em indivíduos praticantes de
atos suspeitos.
c) Em exercer atividade móvel de observação, de fiscalização, de proteção e de
reconhecimento.
d) Em todo o fato que exige intervenção dos profissionais de segurança, por intermédio de
ações ou operações.
12- Vigilância é a técnica de busca que consiste em manter sob observação física, indivíduos,
lugares ou objetos, exigindo-se o emprego de técnicas e instrumentos especiais, com o
propósito de obter informes detalhados sobre atividades, lugares ou pessoas suspeitas. Nesse
sentido, não é correto afirmar que:
a) O agente, ao fazer vigilância, deve sempre se preocupar em vigiar e detectar uma outra
vigilância adversa sobre ele, para evitar que se transforme em alvo.
b) Para manutenção da segurança de determinado local se faz necessário um serviço de
segurança eficaz, que se caracteriza pela sensação de sentir total proteção física, mas
não necessariamente psicológica.
c) A Vigilância deixou de ser uma atividade relacionada à permanência estática em
determinado local para ser ferramenta primordial de apoio às atividades de Segurança
(de pessoas físicas e instalações, informação e processos produtivos).
d) A vigilância pode ser realizada ostensivamente ou através de outros meios (CFTV circuito fechado de televisão, sensores, alarmes monitorados...).
13- A Segurança Patrimonial é um conjunto de medidas, capazes de gerar um estado, no qual
os interesses vitais de uma empresa estejam livres de interferências e perturbações. O produto
das ameaças que estão sujeitos os patrimônios e os seus pontos de vulnerabilidades, é
denominado de:
a)
b)
c)
d)

Risco.
Perigo.
Insegurança.
Fragilidade.

14- Em determinado dia no posto de vigilância, você se depara com uma pessoa ferida por
disparo de arma de fogo. O número de emergência a ser acionado imediatamente é o:
a)
b)
c)
d)

181.
190.
192.
197.

15- O Livro de Ocorrência da Segurança Patrimonial é uma transcrição oficial das ocorrências
e rotinas de um turno de trabalho na segurança patrimonial. Dentre as suas características e
peculiaridades, assinale a alternativa incorreta:
a) É um documento de valor jurídico, por essa razão, deve ser escrito de tal maneira que
não possam ser introduzidas modificações posteriores e com atenção especial ao texto,
caligráfica e escrita correta.
b) Permite que o vigia oficialize algum fato ou comunicado, evitando acusações futuras de
omissão.
c) Dependendo da complexidade e importância da ocorrência, ela também deverá ser
registrada em relatório de ocorrência.
d) A escrita deverá ser clara, objetiva, sucinta e de fácil leitura e entendimento, e deverá
ser redigido de tal forma que não dificulte qualquer modificação posterior.
16- Em caso de erro no preenchimento do livro de ocorrência, o procedimento correto é:
a) Utilizar corretivo apenas na parte onde houve o erro.
b) Pular a página onde ocorreu o erro, e iniciar novamente o preenchimento.
c) Retirar a página que há o erro de preenchimento e justificar na próxima página
juntamente ao novo preenchimento.
d) Utilizar a expressão “digo” ou “leia-se”.
17- O conteúdo do Relatório de Ocorrência da Segurança Patrimonial deve ser:
a)
b)
c)
d)

Restrito.
Pragmático.
Público.
Judicial.

18- O Circuito Fechado de TV CFTV, atualmente é muito empregado nas atividades
de segurança privada e pública, e tem como um de seus objetivos:
a)
b)
c)
d)

Servir de fonte de cadastro de imagens para departamentos de polícia.
Propiciar provas judiciais contra ladrões ou funcionários mal-intencionados.
Facilitar e diminuir o trabalho do vigia.
Eliminar a ação de grupos de crimes organizados.

19- Os Sistemas defensivos de segurança são medidas e procedimentos adotados que visam
detectar, dificultar, alertar, dissuadir e/ou retardar os fatores ameaçadores que poderiam
romper a proteção da instituição, através de uma ou mais de suas vulnerabilidades. Esses
meios de proteção podem ser classificados sob vários aspectos. São classificados como meios
de proteção física, exceto:
a)
b)
c)
d)

Sistemas de combate a incêndio.
Barreiras perimetrais.
Circuito Fechado de Televisão.
Sistemas de iluminação de proteção.

20- No controle de entrada e saída de pessoas e veículos nos locais de vigilância, o vigia não
pode:
a)
b)
c)
d)

Verificar notas fiscais e mercadorias a serem entregues.
Reter os documentos pessoais na portaria.
Registrar o horário de entrada e de saída das pessoas.
Anotar a placa do veículo que está entrando no estabelecimento.

21- Profissionais terceirizados que transitam pela portaria necessitam de muito apoio do vigia e
devem receber tratamento respeitoso e cortês. Porém, é importante que haja um controle mais
rigoroso, pois, não são funcionários diretos da organização. Sendo assim, é correto que ele
identifique, minuciosamente, as pessoas, por intermédio do confronto entre:
a)
b)
c)
d)

A apresentação pessoal e o padrão estabelecido na organização.
A fisionomia e o perfil psicológico de um suspeito.
A empatia e a simpatia diária.
A identidade apresentada e a fisionomia deste.

22- Nas afirmações abaixo para o bom desempenho do profissional de vigilância, marque (V)
se forem verdadeiras e (F) se forem falsas, e em seguida assinale a alternativa com a
sequência correta:
( )
( )
( )
( )

a)
b)
c)
d)

Uma boa aparência contribui para um ambiente de trabalho harmônico, por isso, esteja
sempre bem vestido e limpo.
A rigidez quanto às regras de segurança, engessa o processo como um todo.
Mais importante do que a solução de um erro é apresentar o responsável por ele.
Não abra exceções quanto à entrada no estabelecimento vigiado e sempre identifique as
entradas e saídas de visitantes.
(V); (F); (F); (V).
(V); (V); (V); (V).
(F); (V); (F); (F).
(V); (F); (V); (F).

23- O tipo de extintor de incêndio que pode ser usado nas três classes de incêndio, A, B e C, é
o:
a)
b)
c)
d)

De água pressurizada.
De CO2.
De espuma mecânica.
De Pó Químico.

24- Assinale a alternativa que se refere às qualidades descritas abaixo de um bom profissional:
I- É uma qualidade tão importante que assume as características do dever, pois se destina a se
contrapor aos preconceitos, a reagir contra os mitos (em nossa época dinheiro, técnica,
sexo...), a defender os verdadeiros valores sociais e éticos, assumindo principalmente uma
posição justa nas situações que terá de enfrentar. Para ser justo, é necessário tê-la.
II- Essa qualidade faz com que o profissional analise situações complexas e difíceis com mais
facilidade e de forma mais profunda e minuciosa, contribui para a maior segurança,
principalmente das decisões a serem tomadas. Ela é indispensável nos casos de decisões
sérias e graves, pois evita os julgamentos apressados e as lutas ou discussões inúteis.
a)
b)
c)
d)

I. Coragem; II. Imparcialidade.
I. Prudência; II. Perseverança.
I. Imparcialidade; II. Prudência.
I. Flexibilidade; II. Ética.

25- A Lei de Improbidade Administrativa, de natureza nacional, diz que constituem ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de:
a)
b)
c)
d)

Pontualidade, inflexibilidade, honestidade e morosidade às instituições.
Honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.
Imparcialidade, precaução, racionalidade e previsibilidade às instituições.
Legalidade, racionalidade, morosidade e lealdade às instituições.

26- Ao ser dirigir a um reitor de universidade, você deve tratá-lo como:
a)
b)
c)
d)

Vossa Magnificência.
Vossa Senhoria.
Vossa Excelência.
Vossa Eminência.

27- A identificação pessoal corresponde ao conjunto de procedimentos diversos para
individualizar uma pessoa perante a sociedade que vive. Através da identificação, as pessoas
podem preservar seus direitos, bem como terem cobrados os seus deveres, quer cíveis, quer
penais. A identificação pessoal é à base da segurança física de instalações. Através da
identificação pessoal, é realizado o reconhecimento das pessoas que necessitam ter acesso a
uma organização. Não é um documento de identificação, ou não tem essa capacidade:
a)
b)
c)
d)

Crachá de empresa.
Carteira Profissional.
Carteira de Trabalho.
Passaporte.

28- A única forma de controle e a melhor forma de produção de provas para diversas
finalidades, no controle de entrada e saída de materiais e veículos, e, portanto, o vigia deve
fazê-lo com corretamente e sem qualquer exceção, é:
a)
b)
c)
d)

A comunicação com os superiores.
O protesto formal.
O registro de dados.
A integridade e veracidade na palavra.

29- O histórico de um relatório de ocorrência deve seguir um roteiro de elaboração, de
forma que o leitor, dentre outras, encontre resposta para a seguinte pergunta:
a)
b)
c)
d)

É possível acontecer novamente?
Quem mais sabe do fato?
Você tem certeza do ocorrido?
Quais providências foram tomadas?

30- A comunicação é imprescindível para qualquer organização social. O sistema
organizacional se viabiliza graças à comunicação nele existente, que permitirá sua
realimentação e sua vital sobrevivência frente aos desafios e obstáculos cotidianos. No
processo de comunicação, o ato de confirmação da mensagem, pelo receptor, recebida do
emissor, é denominado de:
a)
b)
c)
d)

Codificação.
Feedback.
Descodificação.
Briefing.

