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Recurso:
Na questão nº 18, pode considerar a alternativa (D) também correta,tendo duas alternativas corretas, conforme a seguir: O que
são ocorrências na segurança patrimonial?
É considerada ocorrência na Segurança Patrimonial todos os fatos ou circunstâncias que envolva?
Vulnerabilidade que exponham a organização a riscos, mas em um determinado trecho da norma, cita que são ocorrência,
qualquer tipo de danos ativos de uma organização, por isso a resposta (D) da questão nº 18, pode ser considerada correta.

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -11:29

A questão está anulada, pois conforme publicação link abaixo, há duas alternativas corretas, “B” e “D”:
É considerado Ocorrência na Segurança Patrimonial todos os fatos ou circunstancia que envolva:
Violação ou tentativa de violação de normas e procedimentos internos da organização;
Crimes ou tentativas de crimes;
Ameaças que ofereçam riscos a segurança da organização;
Vulnerabilidades que exponham a organização a riscos;
Qualquer tipo de dano a ativos pertencentes a organização;
Riscos ou danos a pessoa ligada a organização.
https://gestaodesegurancaprivada.com.br/relatorio-de-ocorrencia-da-seguranca-patrimonial/
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Recurso:
O enunciado possui duas questões corretas, poia a afirmativa II pode ser considerada correta.conforme a seguir:PORTARIA Nº
1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013
Publicada DOU 03/12/2013
Aprova o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial - da Norma Regulamentadora n.º 16 - Atividades e operações
perigosas.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º
5.452, de 1º de maio de 1943,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial – da Norma Regulamentadora n.º 16 - Atividades e operações
perigosas, com a redação constante no Anexo desta Portaria.
Conforme a portaria do MTE 1885 de 2013, que consta abaixo na íntegra, todos os trabalhadores expostos a atividades e
operações perigosas com risco de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal
ou patrimonial, seja empregado por empresa privada ou da administração pública direta ou indireta (vigilante, guardas municipais,
seguranças e etc) tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, pela exposição ao "agente periculoso".
Portaria MTE Nº 1885 DE 02/12/2013
Publicado no DO em 3 dez 2013
Aprova o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial - da Norma Regulamentadora nº 16 - Atividades e operações
perigosas.

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -11:26

Conforme publicações dos links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão:
Posto periculoso ou área periculosa: É todo posto ou área que, por suas características, apresenta elevada probabilidade de
ocorrência.
Risco: É o produto das ameaças que estão sujeitos os patrimônios e os seus pontos de vulnerabilidades.
Vulnerabilidades: toda a carência e/ou falha do sistema defensivo que permita que a instituição seja atingida de forma “violenta”
por uma ameaça que se concretizou.
Permanência: É a atividade predominante estática desempenhada pelo vigia ou segurança em locais de risco ou em posto de
serviço.
https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf
http://docs.static.ibamsp-concursos.org.br/122/Técnicas%20Operacionas%20-%20Guarda.pdf
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Recurso:
O enunciado possui duas questões corretas, poia a afirmativa II pode ser considerada correta.conforme a seguir:PORTARIA Nº
1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013
Publicada DOU 03/12/2013
Aprova o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial - da Norma Regulamentadora n.º 16 - Atividades e operações
perigosas.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição Federal e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º
5.452, de 1º de maio de 1943,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial – da Norma Regulamentadora n.º 16 - Atividades e operações
perigosas, com a redação constante no Anexo desta Portaria.
Conforme a portaria do MTE 1885 de 2013, que consta abaixo na íntegra, todos os trabalhadores expostos a atividades e
operações perigosas com risco de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal
ou patrimonial, seja empregado por empresa privada ou da administração pública direta ou indireta (vigilante, guardas municipais,
seguranças e etc) tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, pela exposição ao "agente periculoso".
Portaria MTE Nº 1885 DE 02/12/2013
Publicado no DO em 3 dez 2013
Aprova o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial - da Norma Regulamentadora nº 16 - Atividades e operações
perigosas.

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -11:28

Conforme publicações dos links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão:
Posto periculoso ou área periculosa: É todo posto ou área que, por suas características, apresenta elevada probabilidade de
ocorrência.
Risco: É o produto das ameaças que estão sujeitos os patrimônios e os seus pontos de vulnerabilidades.
Vulnerabilidades: toda a carência e/ou falha do sistema defensivo que permita que a instituição seja atingida de forma “violenta”
por uma ameaça que se concretizou.
Permanência: É a atividade predominante estática desempenhada pelo vigia ou segurança em locais de risco ou em posto de
serviço.
https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/5-Conhecimentos-Especificos-Retificado.pdf
http://docs.static.ibamsp-concursos.org.br/122/Técnicas%20Operacionas%20-%20Guarda.pdf
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Recurso:
A questão nº 14 está mal elaborada, pois fala da fumaça que propaga o calor, onde convecção, refere-se a fogo existente que se
propaga para outros locais. conforme a seguir:Convecção É quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida,
que se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis
aí existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro foco de fogo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -11:29

Conforme Manual do Vigilante publicado pela Polícia Federal, link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão:
Meios de Propagação do Calor
O calor pode atingir determinada área por condução, convecção ou irradiação.
Condução: propagação do fogo através das moléculas, ou seja, molécula a molécula. É importante destacar a necessidade da
existência de um meio físico.
Convecção: propagação através de massas de ar quente (a fumaça pode chegar a 1000 Cº). Obs.: A fumaça é mais leve que o ar.
Irradiação: propagação do calor através das ondas de calor, ou seja, da mesma maneira que nós recebemos o calor do Sol.
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-vigilante/manual-dovigilante/manual_vigilante.zip/view
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Recurso:
A questão nº 21, pode-se considerar duas alternativas corretas, a) e d), pois são alguns documentos também, identidade e
romaneio fiscal, conforme a seguir:O romaneio de cargas pode ser definido como o documento utilizado em transporte, que lista a
carga transportada. É a relação dos volumes enviados, com descrição do conteúdo de cada um. Seu objetivo é concentrar em um
único arquivo todos os volumes de um dado transporte.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -11:30

Conforme publicações dos links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão:
A LEI Nº 12.037, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009 cita os documentos que podem ser utilizados como identificação civil:
Art. 2º A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:
I – carteira de identidade;
II – carteira de trabalho;
III – carteira profissional;
IV – passaporte;
V – carteira de identificação funcional;
VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.
Não são documentos de identificação, ou não tem essa capacidade os Crachás de Empresa, Título de Eleitor, documentos
sem foto, ou com fotos antigas ou muito desgastadas.
https://gestaodesegurancaprivada.com.br/identificacao-pessoal/
Controle do acesso de materiais: No tocante ao acesso de materiais, tanto na entrada como na saída do estabelecimento, deve
haver um rígido controle por parte da equipe de segurança, visando garantir a proteção do patrimônio e também moralizar a
atividade de segurança através da demonstração de eficiência.
Entrada de Materiais:
- Fazer inspeção visual e identificar de forma completa o entregador;
- Verificar a quem se destina, pela nota fiscal, confirmando a previsão de entrega e solicitando seu comparecimento para o
recebimento;
- Fazer o registro do entregador, da mercadoria que entrou, inclusive do responsável pelo recebimento, pois não há melhor forma
de controle e de prova que o registro.
Saída de Materiais:
- Fazer a inspeção visual e a identificação de quem está saindo com o material;
- Fazer a conferência do material de acordo com o documento de autorização de saída;
- Fazer o registro dos dados.
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-do-vigilante/manual-dovigilante/manual_vigilante.zip/view
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Recurso:
questão não procede a resposta do gabarito.Pois a unica categoria que faz a parte de segurança Ostensiva segundo a
constituição federal no artigo 144 inciso § 5º
- Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
jamais outras funções ainda mais de caráter civil vai exercer uma função ostensiva. Ainda mais preservando a integridade do
Vigia, pois sua função constitucional não é essa e nem tem treinamento para tal reação.
Anexo(s):

Data do envio

Sem tí144.png

29/05/2019 21:23

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -11:26

Segue justificativa para o gabarito da questão:
O dimensionamento correto de um sistema de segurança patrimonial (aquele que será capaz de prevenir riscos e evitar
ocorrências) parte de uma análise preliminar que considera todos os fatores expostos e os pontos mais vulneráveis nas rotinas da
organização. Só com essa avaliação será possível identificar quais medidas precisam ser adotadas, sempre levando em conta as
normas estabelecidas, os equipamentos que devem ser instalados e a formação da equipe encarregada da segurança. Nesse
sentido, é preciso considerar basicamente os seguintes princípios:
Prevenção: os expedientes de segurança devem ser capazes de prevenir contra tudo o que pode afetar negativamente os
processos da organização;
Inibição: o sistema de segurança deve possuir caráter ostensivo de forma a inibir os criminosos de atuarem no local.
Analisando externamente o local o sistema de segurança deve demonstrar que quaisquer práticas criminosas no local
serão extremamente arriscadas.
Capacidade de reação: Caso a prevenção e a inibição não sejam suficientes para impedir uma ação criminosa, o sistema deve
prever a reação para deter os criminosos. Seja reagindo diretamente contra eles, seja alertando os órgãos públicos de segurança.
Treinamento: os procedimentos de rotina e aqueles que precisam ser adotados em casos de ocorrências devem ser realizados de
maneira consciente, ágil e precisa, o que só pode ser conquistado a partir do treinamento adequado;
Investimento: deve ser proporcional aos riscos corridos;
Medidas: não devem atrapalhar os processos da organização;
Eficiência: todos os envolvidos da equipe devem estar plenamente habilitados para cumprir as funções delegadas;
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