
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ESCOLA DE GOVERNO

TESTE DE AVALIAÇÃO PROFISSIONAL – TAP 2020

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

COMBATENTE

FRASE: Tire o dia para agradecer!
(Transcrever para o cartão de resposta)

QP/COMBATENTE
Prova

B
Pagina 1 de 15



COMBATENTE – PROVA B

INSTRUÇÕES

a) Verifique se este caderno de prova contém 50 questões, numeradas de 1 a 50 ou se há alguma imperfeição gráfica

que possa gerar ilegibilidade ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova.

b) Ao  receber  o  CARTÃO  DE  RESPOSTAS  verifique  seu  nome,  RG,  graduação,  assine  no  local  apropriado,

transcreva a frase apresentada na capa do caderno de provas e marque o tipo de prova. A falta de marcação do tipo

de prova impossibilitará sua correção pela Comissão de Avaliação Profissional. Com isso, o candidato receberá nota

0,0 (zero).

c) As respostas das questões deverão ser transferidas (marcadas) para o cartão de respostas, que será o único

documento  válido  para  a  correção  da  prova  objetiva.  Não o amasse,  não  dobre,  não  rasure  e  não  faça  marca

identificadora.

d) Todas as respostas devem ser marcadas no CARTÃO DE RESPOSTAS. Para cada questão existe apenas uma

resposta certa.

e) Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento do candidato.

ATENÇÃO

a) Não será permitido o uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização da prova.

b) Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente.

c) Marque apenas uma letra para cada questão. Caso assinale mais de uma letra para a mesma questão, implicará

em resposta incorreta.

d) A duração da prova é de 4 horas, das 14h às 18h, para responder todas as questões e preencher o CARTÃO DE

RESPOSTAS.

e) O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por no mínimo duas horas após

o início da mesma. A partir desse momento e mediante a entrega do cartão de respostas devidamente identificado e

assinado, poderá sair levando consigo o caderno de prova.

f) Assinale a alternativa do CARTÃO DE RESPOSTAS cobrindo todo o espaço a ela correspondente, com caneta es-

ferográfica PRETA, conforme exemplo abaixo:

Questão/Resposta

01 B C D

02 A C D

a) Formas de marcação diferentes da determinada, não serão pontuadas.

g) Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

h) Ao término da prova, nenhum candidato deverá permanecer no interior do Colégio Estadual da Polícia Militar de

Goiás - Unidade Polivalente Modelo Vasco Dos Reis, mesmo que queira aguardar outro candidato, que o faça fora da

Unidade.

i) Os 3 últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão deixar a sala quando o último destes fizer a

entrega do cartão de respostas.
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GABARITO PROVA B

Questão Alternativas

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b c d

5 a b c d

6 a b c d

7 a b c d

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b c d

12 a b c d

13 a b c d

14 a b c d

15 a b c d

16 a b c d

17 a b c d

18 a b c d

19 a b c d

20 a b c d

21 a b c d

22 a b c d

23 a b c d

24 a b c d

25 a b c d

26 a b c d

27 a b c d

28 a b c d

29 a b c d

30 a b c d

31 a b c d

32 a b c d

33 a b c d

34 a b c d

35 a b c d

36 a b c d
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37 a b c d

38 a b c d

39 a b c d

40 a b c d

41 a b c d

42 a b c d

43 a b c d

44 a b c d

45 a b c d

46 a b c d

47 a b c d

48 a b c d

49 a b c d

50 a b c d
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Língua Portuguesa

Leia a charge a seguir.

https://www.imagemwhats.com.br/coisas-engracadas-do-whatsapp-961/
Acessado em 4 de março de 202

Questão 1. Com base na charge, assinale a alternativa errada.
a)  Os  verbos  “vão”  e  “vêm”  se  referem  ao  presente  do
indicativo do verbo vir.
b)  O  verbo  vir  sugere  proximidade,  já  o  verbo  ir  sugere
distanciamento. 
c)  Se  eu  mudar  os  verbos  “vão”  e  vêm”  para  o  pretérito
imperfeito, ficará: as coisas não iam, elas vinham.
d) No segundo quadrinho, os verbos estão no plural, porque o
sujeito está pluralizado.

Leia o texto a seguir para responder as questões 2 e 3.

Educar: papel dos pais ou da escola?
Por Fabiula Galina

“O  termo  “educação”  está  amplamente  relacionado  à
família,  ao  estado  e  à  sociedade,  cada  um  com  diferentes
funções e objetivos: educar para a vida, para as necessidades do
mercado ou para a criação de uma consciência social, científica,
cultural e histórica. Contudo, o papel da escola e o dos pais ou
responsáveis parecem estar cada vez menos definidos.

É dentro dos colégios que as crianças têm um espaço de
desenvolvimento e aprendizagem, conforme um currículo pré-
estabelecido, mas moldável, em que o conhecimento produzido
historicamente  pela  humanidade é  passado de  professor  para
aluno, em forma de ciência. As instituições de ensino devem
priorizar,  ainda,  a  socialização  e  a  prática  de  atividades
cognitivas para o desenvolvimento pessoal da criança.

Já a família sempre foi encarada como instituição base. É o
ambiente  inicial  de  socialização,  transmissão  de  valores,
significados e crenças. Um conjunto de vínculos importante na
construção  individual  e  social  do  ser  humano.  Os  pais  ou
responsáveis devem prover mais do que o sustento material e a
proteção  do  bem-estar.  Eles  são  peças  fundamentais  na
promoção do afeto, na formação do caráter e da personalidade
da criança, compartilhando aspectos morais para a construção
de  um  cidadão.  Contudo,  as  mudanças  percebidas,
principalmente  na  última  década,  mostram  casos  de
terceirização  da  responsabilidade  – quando a  família  entrega
todo o papel da educação para a escola.

Falta  de  tempo,  excesso  de  permissividade  ou  simples
ausência de interesse. Esses são alguns dos fatores que fazem

com  que  pais  e  responsáveis  sejam  passivos  no  processo
educacional.  As  escolas  já  perceberam  a  tendência  e  vêm
trabalhando com os professores o olhar voltado às necessidades
trazidas  pelos  alunos,  que  vão  além  da  academia.  A
transferência de responsabilidade também se dá pela falta  de
habilidade para lidar com as emoções das crianças. Às vezes, os
pais  não  sabem  como  cumprir  essa  importante  tarefa  e  a
entregam  nas  mãos  do  professor.  Contudo,  as  escolas  não
podem assumir este papel, da mesma forma que não devem se
ausentar dessa importante tarefa. A solução para esse dilema é
que a escola trabalhe como parceira, para manter um equilíbrio
e ajudar as famílias a encarar a responsabilidade na formação
da criança.

Autor  do  livro  A  criança  terceirizada,  o  pediatra  José
Martins Filho afirma que a ausência dos pais abre espaço para
que algumas crianças sejam educadas pela mídia televisiva e
pela internet, o que não é recomendado. Entre as consequências
apontadas pelo autor, em curto e longo prazos estão crianças
sem  vínculo  parental  e  com  baixa  autoestima.  A  criança
terceirizada  também costuma ter  a  agenda cheia,  viver  entre
escola, creche ou cursos, sem tempo livre para brincar, o que
anula a  fantasia  da infância.  Outras consequências  apontadas
pelo  pediatra  são  a  falta  de  limites,  problemas  de
comportamento e o desenvolvimento de crianças mimadas, que
não sabem ouvir um “não” e querem que todas as suas vontades
sejam satisfeitas imediatamente.

A definição do papel dos pais e da escola é o passo inicial
para definir o que cada uma das  esferas têm a trazer para a
criança. Educação pedagógica e familiar são complementares e
mescladas e devem ser abertas para sugestões, mas mantendo
sua autonomia. É por meio do apoio, da responsabilidade e da
experiência  que  se  assegura  uma  formação  com habilidades
sociais,  comportamentais  e  intelectuais  bem  desenvolvidas,
para o crescimento de um cidadão."
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/educar-papel-dos-pais-ou-da-
escola/. Acessado em: 4 de março de 2020.

Questão  2. Com  base  na  leitura  do  texto  acima,  é  correto
afirmar que.
a)  A terceirização  do  ensino,  prática  da  contemporaneidade,
produz  crianças  preparadas  para  lidar  com  o  dinamismo  do
cotidiano.
b)  Os  pais  contribuem para  a  promoção  de  afeto,  valores  e
autoestima, assegurando boas práticas de cidadania e bem-estar.
c) No trecho “É por meio do apoio, da responsabilidade e da
experiência”,  as  preposições  destacadas  tornam  o  texto
cansativo,  e  menos  conciso,  embora  garantem o  paralelismo
sintático.
d)  O  artigo  sintetiza  que  o  papel  da  escola  centra  em  um
currículo pré-estabelecido, já o da família refere à socialização,
tanto a escola quanto a família possuem papéis estruturados e
determinados.

Questão  3.  Assinale  a  alternativa  correta quanto  à  norma
padrão da língua Portuguesa.
a)  “Os  pais  ou  responsáveis  devem  prover  mais  do  que  o
sustento  material  (...).  Eles  são  peças  fundamentais  na
promoção  do  afeto  (...)”,  o  pronome  eles  é  um  pronome
anafórico.
b) “As escolas já  perceberam a tendência e  vêm trabalhando
com os  professores  o  olhar  voltado  às  necessidades  trazidas
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pelos  alunos  (...)”  os  verbos  destacados  possuem,
respectivamente, como sujeito da oração os substantivos escola
e tendência.
c) É facultativo o uso do hífen no vocábulo bem-estar quando
ele  funciona  como substantivo,  como  exemplo:  “Os  pais  ou

responsáveis devem prover mais do que o sustento material e a
proteção do bem-estar.”
d) “Contudo, as escolas não podem assumir este papel (...)” se
substituirmos  o  termo  destacado  por  sendo  assim,  não  há
prejuízo quanto à semântica do texto.

Atendimento Pré-Hospitalar

Questão 04. A avaliação primária visa identificar de maneira
rápida situações em que a intervenção da equipe de socorristas
seja  imediata.  Para  melhor  sistematização  de  atendimento  à
vítima de trauma, a avaliação primária é dividida em 5 tópicos,
visando as principais alterações que podem levar a vítima ao
óbito.  Dentre  os  dispositivos  e  as  manobras  empregados  na
desobstrução de vias aéreas de vítima com trauma relacionados
abaixo, pode-se afirmar,  exceto:                                

I)  Cânula  orofaríngea,  também  conhecida  como  cânula  de
Guedel.
II)  Elevação  da  mandíbula,  também  conhecida  como  Jaw
Thrust.
III) Tração da mandíbula, também conhecida como Chin Lift.
IV) Manobra de Heimlich, utilizada quando as outras manobras
não forem eficazes.

a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e IV.

Questão  05. O  oxigênio  é  provavelmente  o  fármaco  mais
comumente  utilizado  no  tratamento  de  pacientes  que  se
encontram em emergências médicas, porém a única indicação
baseada  em  evidência  para  administração  de  oxigênio  é  a
presença de hipoxemia, que se define como a baixa tensão de
oxigênio  ou  baixa  pressão  parcial  de  oxigênio  (PaO2)  no
sangue. Dentre as afirmativas abaixo, julgue aquelas em que se
indica ao paciente a oxigenoterapia suplementar:                      

I  -  Pacientes  com doenças clínicas  graves,  traumas  graves e
choque.
II - Pacientes com provável envenenamento por monóxido de
carbono.
III - A maioria dos pacientes com acidente vascular encefálico.
IV - Pacientes com doença descompressiva.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa é verdadeira.
b) Somente duas afirmativas são verdadeiras.
c) Somente três afirmativas são verdadeiras.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 06. O trauma abdominal normalmente é classificado
em  aberto  ou  fechado.  No  aberto  ocorre  a  interrupção  da
continuidade da pele, enquanto no fechado a pele apresenta-se
íntegra, todavia em ambos o fator gerador transmite energia às
vísceras por meio da parede abdominal. Assim, quanto maior a
energia, maior também a possibilidade de lesão e do número de
órgãos atingidos. O conhecimento anatômico e a “visualização”
do possível  trajeto do projétil  ou da lâmina contribuem para

caracterizar a lesão e para adotar medidas que visam garantir a
sobrevida do paciente. Para isso é importante que o socorrista
tenha em mente a divisão anatômica do abdome, suas regiões e
quais  vísceras  ocupam  os  respectivos  quadrantes.  Julgue  os
itens a seguir: 

                         

I - No Quadrante Superior Direito há o baço, maior parte do
fígado,  vesícula  biliar,  parte  do  intestino  delgado,  parte  do
intestino grosso, parte do pâncreas, parte do estômago.
II - No Quadrante Superior Esquerdo há parte do fígado, parte
do  intestino  delgado,  parte  do  intestino  grosso,  parte  do
pâncreas, maior parte do estômago.
III  -  No  Quadrante  Inferior  Direito  há  apêndice,  parte  do
intestino  delgado,  parte  do  intestino  grosso,  parte  do  ovário
(mulheres).
IV -  No  Quadrante  Inferior  Esquerdo,  há  parte  do  intestino
delgado, parte do intestino grosso, parte do ovário (mulheres).

Marque a alternativa correta:
a) V, F, V e V.
b) F, V, V e V.
c) V, F, V e F.
d) F, F, F e F.

Questão 07. Considerando o resgate em ocorrências com risco
de autoextermínio, julgue as assertivas abaixo:                        

I  -  Ao  responder  a  ocorrência  com  risco  de  suicídio,  é
importante  que  se  colha  a  maior  quantidade  de  informações
possíveis, pois ter um esboço mental de como será encontrada a
cena é fundamental.
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II - Na aproximação ao local da ocorrência é importante que
sinais luminosos estejam ligados.
III - O contato prévio com familiar ou alguém que conheça a
vítima é indispensável para a obtenção de informações cruciais,
como  uso  de  substâncias  lícitas  ou  ilícitas,  tratamento
psiquiátrico, eventos vitais como perda de ente próximo, perda
de emprego e tentativas de suicídio anteriores.
IV - Se a vítima desafiar verbalmente os socorristas, admite-se
o revide para que não se perca o respeito, essencial em todo o
procedimento de negociação.
V - Observe constantemente a vítima, inclusive dando especial
atenção à comunicação não verbal e gestual.                          

Marque a alternativa correta:
a) V, V, V, F e V.
b) V, V, V, V e F.
c) V, F, V, V e V.
d) V, F, V, F e V.

Questão  08. O  traumatismo  cranioencefálico  (TCE)  é  uma
agressão  ao  cérebro,  não  de  natureza  degenerativa  ou
congênita,  mas  causada  por  força  física  externa,  que  pode
produzir  um  estado  diminuído  ou  alterado  de  consciência.
Sobre as ocorrências que envolvem o TCE, julgue as assertivas
abaixo:  

I - Nos casos de trauma cranioencefálico moderado, todos os
pacientes  com  nível  de  consciência  na  Escala  de  Coma  de
Glasgow  menor  que  8  devem  ser  submetidos  a  via  aérea
definitiva  e  mantidos  em  ventilação  mecânica  até  que  seja
viável  sem  aparelhos,  subsequente  à  melhora  do  quadro
neurológico, com isso torna-se um atendimento que deve ser
realizado por equipe de Suporte Avançado de Vida.
II - O primeiro passo é a obtenção e manutenção das vias aéreas
pérvias por meio das manobras de desobstrução.
III  -  O socorrista  deve  evitar  situações  que  comprometam a
função neurológica ou aumentem a pressão intracraniana, assim
não se deve elevar a cabeceira da maca.
IV - O TCE pode ser classificado em lesão cerebral focal que
pode  causar  aumento  do  tamanho  do  cérebro  (edema)  pelo
mecanismo  de  aceleração/desaceleração  ou  lesão  cerebral
difusa que pode resultar em contusão, laceração e hemorragia
intracraniana  por  trauma  local  direto.  

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa é verdadeira. 
b) Somente duas afirmativas são verdadeiras.
c) Somente três afirmativas são verdadeiras.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão  09. Dentre  as  inúmeras  ocorrências  atendidas  pelo
serviço  de  resgate  do  CBMGO,  encontram-se  aquelas
relacionadas  a  pacientes  gestantes  ou  parturientes,  que
requerem  dos  socorristas  conhecimentos  específicos  para
assistirem o parto de maneira satisfatória. Sobre a conduta dos
socorristas na assistência ao parto, julgue as assertivas abaixo: 

I  -  Nos  casos  de  parto  iminente,  posicione  a  parturiente  na
posição ginecológica sem elevar cabeça e tórax em relação ao
restante do corpo.
II  -  O  socorrista  deve  ficar  atento  para  a  intensidade  e  a
frequência  das  contrações,  que  de  irregulares,  esparsas  e  de
baixa  intensidade  quanto  à  dor  passam,  gradativamente,  a

regulares e dolorosas, de modo que duas ou três contrações com
essas características e que duram geralmente até 1 minuto, em
intervalos de tempo de 10 minutos, representam forte indicativo
de que o parto é iminente.
III - Na preparação do ambiente para os casos em que há forte
indicativo  de  que  o  parto  é  iminente,  a  viatura  deve  ser
estacionada em local  seguro,  sem necessidade de sinalização
sonora.
IV -  Após  o  nascimento,  espera-se  naturalmente  o choro  do
bebê, que é um ótimo indicativo de vitalidade. Caso não chore,
posicione  o  bebê  lateralmente  e  realize  alguns  estímulos
friccionando suas costas com a mão ou realizando cócegas na
sola dos seus pés. Se após essa conduta o bebê ainda não chora,
tão  pouco  apresenta  sinais  vitais,  inicie  imediatamente
protocolo de reanimação cardiopulmonar para recém-nascidos.

Marque a alternativa correta:
a) Somente três afirmativas são falsas.
b) Somente duas afirmativas são falsas.
c) Somente uma afirmativa é falsa.
d) Todas as afirmativas são falsas.

Questão  10.  As  técnicas  de  movimentação  e  transporte  de
vítimas visam à proteção da vítima traumatizada, evitando-se
lesões secundárias.  Considerando a movimentação de vítimas
no solo, julgue as afirmativas abaixo:                                    

I - Dentre as condutas para retirada de capacete em vítimas na
posição decúbito dorsal,  tem-se sequencialmente as seguintes
ações: Socorrista 1: estabilizar cervical; Socorrista 2: soltar ou
cortar o tirante do capacete; Socorrista 1: realizar a “pegada do
colar”; Socorrista 2: retirar o capacete.
II - A técnica de rolamento 180º (vítimas em decúbito ventral)
envolve uma particularidade, pois é executada antes de colocar
o colar cervical, mas sempre estabilizando a coluna cervical.
III - A técnica de elevação em monobloco com 4 socorristas é
aplicada somente quando não há condições de realizar a técnica
de rolamento.
IV - A técnica de rolamento de 90º consiste  em movimentar
para a prancha longa a vítima em bloco, quando encontrar-se
em decúbito dorsal.

Marque a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
b) Somente uma afirmativa é verdadeira.
c) Somente duas afirmativas são verdadeiras.
d) Somente três afirmativas são verdadeiras.

Questão  11. Considerando  as  variáveis  da  reanimação
cardiopulmonar  em  criança  ou  bebês,  julgue  as  assertivas
abaixo:  

I  -  A compressão  deverá  ser  de  no  mínimo  dois  terços  do
diâmetro  anteroposterior  do  tórax  da  vítima,  e  o  socorrista
poderá fazê-la com uma ou duas mãos sobre o esterno, na linha
intermamilar. 
II - Em bebês de até 1 ano, com dois socorristas na reanimação,
um socorrista usará as mãos para envolver o tórax da criança e
comprimi-lo com os polegares. A depressão deverá ser de 2 cm.
III - Em bebês, verificar o pulso femoral ou radial.
IV - Quando a vítima estiver com a via aérea avançada, realizar
ventilação a cada 10 segundos, sendo 6 por minuto.
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Marque a alternativa correta:                                                     
a) Todas as afirmativas são falsas.
b) Somente uma afirmativa é falsa.
c) Somente duas afirmativas são falsas.
d) Somente três afirmativas são falsas.

Salvamento

Questão 12. Com relação a contenção e captura de animais,
marque a alternativa correta: 
a)  Para  felídeos  de  pequeno,  médio  e  grande  porte  é
recomendado  a  contenção  com o  puçá,  basta  dimensionar  o
tamanho deste para cada felídeo.
b)  Na  captura  de  serpentes,  por  causa  da  característica
anatômica  destas,  é  aconselhável  que  quando  se  utilizar
equipamentos estranguladores, estes sejam posicionados o mais
próximo possível da cabeça, de modo a oferecer menor risco ao
animal.
c)  Na contenção e captura  de  um tamanduá bandeira,  não é
recomendada utilização de laços e enforcadores, pelo risco de
lesões sérias à coluna cervical do animal.
d) Os gambás e os ouriços podem ser capturados erguendo-os
pela cauda.

Questão 13. Sobre afogamento é correto afirmar, exceto: 
a)  Com  relação  à  causa  do  afogamento,  diz-se  que  ele  é
primário  quando  não  existem indícios  de  causa  anterior  que
possa ter dado origem ao acidente.
b) São sinais instintivos de pessoas com dificuldades na água
que indicam afogamento: cabeça inclinada para trás com a boca
aberta; tentar nadar em alguma direção sem progresso como se
estivesse “nadando em pé”.
c)  O  afogamento  é  a  dificuldade  respiratória  causada  pela
aspiração de líquido não corporal, por submersão ou imersão.
d) O afogamento em água doce pode provocar edema pulmonar
e hipovolemia.

Questão  14.  Considerando  as  ações  de  socorro  envolvendo
vítimas presas em elevadores, marque a alternativa correta:
a)  Como  primeira  providência  quando  da  chegada  ao  local,
deve-se  desligar  a  chave  geral  de  energia  do  prédio,
independentemente de haver ou não energia elétrica.
b) Antes da abertura da porta com a chave de elevador, sempre
se deve avisar a todos os condôminos dos problemas que estão
ocorrendo, evitando-se, dessa forma, que portas eventualmente
com defeitos venham a ser abertas em pavimentos superiores,
colocando  em  risco  a  integridade  física  dos  socorristas  e
vítimas,  seja pela possível  queda de objetos  e de pessoas no
poço do elevador. 
c)  Quando  for  necessário  proceder  com  o  nivelamento  da
cabine  do  elevador,  o  sistema  de  freio  deverá  ser  liberado,
deslocando  a  cabine  para  cima  ou  para  baixo  e,  logo  em
seguida travar novamente o sistema de freio antes da retirada
das pessoas.
d)  O  procedimento  para  retirada  de  vítimas  de  elevadores
panorâmicos é distinto dos adotados para elevadores comuns,
tendo  em  vista  a  necessidade  do  emprego  de  técnicas  de
salvamento em altura.

Questão  15. Em  relação  aos  sistemas  de  segurança  nas
operações envolvendo altura pode-se afirmar, exceto:              

a) A força máxima de choque que um bombeiro militar pode
sofrer depende diretamente da distância do solo que o bombeiro
cai.
b)  Denomina-se  força  de  choque  aquela  transmitida  ao
bombeiro militar durante a retenção de sua queda, sendo que a
força máxima desse choque pode depender do tempo de uso da
corda, por exemplo.
c) O Fator de Queda (FQ) é o resultado obtido dividindo-se a
distância de uma queda (DQ) pelo comprimento da corda (CC),
talabarte ou autosseguro, que absorveu o impacto da queda.
d)  Para um fator  de  queda igual  a  2,  teremos ocorrência  de
lesões graves até mesmo com rompimento de órgãos e para um
fator de queda igual a 1, os equipamentos devem ser retirados
de uso ou até mesmo destruídos.

Questão  16. Sobre  sistemas  de  multiplicação  de  força  nas
operações  bombeiro  militar,  onde  se  busca  a  vantagem
mecânica para movimentação de cargas, marque a alternativa
verdadeira:
a) Nas atividades de salvamento, os sistemas multiplicadores de
força  são  classificados  em  dois  tipos:  ímpares  e  pares.  A
diferença  é  que  nos  sistemas  ímpares  a  amarração  de
ancoragem permanece fixa em lado oposto à carga.
b) Se a vantagem mecânica (VM) em determinado sistema de
força for de 0,75, deduz-se que a força exercida pelo operador
será maior que a carga a ser movimentada.
c) Quando as polias estão fixas ao sistema elas acompanham a
carga e dividem a força pela metade. 
d) Quanto mais se retirar a corda do contato com uma polia,
aumentando o ângulo que se forma entre a posição original da
corda e a posição que o operador do sistema está utilizando a
mesma, menor será a força necessária para movimentar a carga.

Questão  17. Sobre  equipamentos  e  materiais  de  salvamento
aquático, julgue as afirmativas a seguir: 

I  -  Os  dispositivos  flutuadores  (rescue  tube  ou  life  belt)
possibilitam o salvamento de múltiplas vítimas com o emprego
de apenas um guarda-vidas, além de favorecerem a abertura de
vias aéreas em vítimas inconscientes. 
II  -  Nas  operações  de  salvamento  aquático,  é  obrigatório  o
operador da embarcação estar de: capacete, colete salva-vidas e
nadadeira. 
III  -  Os  barcos  de  alumínio  (conhecidos  como  canoa  “bico
chato”)  embora  sejam  embarcações  que  estão  caindo  em
desuso, são bastante estáveis. 
IV - São equipamentos básicos do posto de guarda-vidas: bolsa
de oxigenoterapia, bolsa de primeiros socorros, prancha longa,
rádio ht, placas de sinalização, boias de delimitação de área e
ponto de hidratação. 

Marque a alternativa correta:
a) A afirmativa II é falsa.
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b) As afirmativas II e III são falsas.
c) Todas as afirmativas são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

Questão  18. Sobre  as  estruturas  de  cordas  utilizadas  no
CBMGO, avalie os itens abaixo e marque a alternativa correta:

I  -  Cordeletes  são cordas auxiliares com bitola menor que 6
mm. Esses  cordeletes,  quando empregados em conjunto com
cordas  de  bitolas  diferentes,  têm  como  finalidade  auxiliar
progressões verticais. 
II  -  São  elementos  que  constituem  uma  corda:  fibra,  fio,
camada/cordão  e  cordas.  Sendo  as  cordas  o  conjunto  de
camadas de cordões trançados ou torcidos para sua formação. 
III - A carga de trabalho de uma corda é a carga máxima a qual
deve ser submetida a corda quando empregada nas atividades
de salvamento. Esta carga é estipulada pela divisão da carga de
ruptura pelo fator de segurança, número de referência padrão,
adotado como convenção em todos os países.
IV - Uma corda com elasticidade de 4% pode ser considerada
uma corda dinâmica. 

a) I e II são verdadeiras.
b) Somente a II é verdadeira.
c) III e IV são verdadeiras.
d) Somente a IV é verdadeira.

Questão 19. Considerando as operações envolvendo corte de
árvores  e  os  equipamentos  necessários  (motosserra,
ferramentas, etc.) marque a alternativa incorreta: 
a) Se a opção for o corte total da árvore, temos que o raio do
círculo de ação a ser determinado deve ser o dobro da altura da
árvore.
b)  Em  um  trabalho  com  motosserra,  após  o  uso,  quando  a
corrente esfriar, deve-se esticá-la. 
c) São características que devem ser consideradas quando da
aquisição das motosserras: motor de um cilindro e 2 tempos,
comprimento do sabre igual ou superior a 40cm e filtro de ar
superdimensionado. 
d) Para iniciar o acionamento da motosserra, devemos colocá-la
junto ao solo ou entre as coxas. 

Sistema de Comando de Incidentes, Produtos Perigosos e Defesa Civil

Questão  20. O  Sistema  de  Comando  de  Incidente  adota  9
(nove) princípios que permitem assegurar um deslanche rápido,
coordenado  e  efetivo  dos  recursos  disponíveis  e  utilizáveis.
Considerando-se alguns destes princípios, correlacione os itens
com as descrições apresentadas: 

1. Terminologia comum
2. Alcance de controle
3. Comunicações integradas
4. Plano de Ação do Incidente – PAI
5. Cadeia de comando
6. Instalações padronizadas
7. Manejo integral de recursos

(  ) Para que não haja perda de controle nas ações operacionais,
cada profissional envolvido no incidente não pode reportar-se a
um número muito grande de pessoas. 
(   ) Deve apresentar em sua estrutura objetivos, estratégias e
táticas, organização modular e recursos requeridos. 
(   )  Visa  garantir  otimização,  controle  e  contabilidade  dos
recursos  redução  da  dispersão  no  fluxo  das  comunicações,
diminuição das intromissões e segurança do pessoal.
(   )  São estabelecidas  em plano único,  no qual é  utilizada a
mesma terminologia, os canais e as frequências são comuns ou
interconectados,  e as redes de comunicação são estabelecidas
dependendo do tamanho e da complexidade do incidente. 
(   ) O SCI adota nomes comuns para recursos e instalações,
funções e níveis do Sistema Organizacional.
(  ) Devem possuir localização precisa, denominação comum,
estarem bem sinalizadas e em locais seguros.
(  ) Cada pessoa responde e informa somente aos designados
(CI,  oficial,  chefe,  encarregado,  coordenador,  líder  ou
supervisor),  proporcionando  a  eficácia  no  cumprimento  das
ordens.
a) 3 – 6 – 4 – 5 – 1 – 2 – 7.
b) 2 – 4 – 7 – 3 – 1 – 6 – 5.
c) 7 – 4 – 5 – 6 – 1 – 2 – 3.

d) 3 – 4 – 2 – 6 – 7 – 1 – 5.

Questão 21. Considerando as funções e atribuições no Sistema
de Comando de Incidente, julgue as afirmativas abaixo: 

I -  O  Staff  de  Comando  está  completo  com  os  oficias:  de
segurança, de ligação e de inteligência.
II -  O Chefe da Seção de Planejamento tem como algumas de
suas atribuições: determinar as necessidades e solicitar recursos
adicionais,  gerenciar  e  designar  responsáveis  pela  Área  de
Espera e Área de Concentração de Vítimas.
III -  O  Chefe  da  Seção  de  Operações  é  o  responsável  por
gerenciar  e  designar responsáveis  pela Unidade de Recursos,
Unidade de Situação e especialistas.
IV - O Staff de Comando é composto pelos Chefes das Seções
de  Operações,  de  Planejamento,  de  Logística  e  de
Administração/Finanças.

Marque a alternativa correta:
a) V, F, F, V.
b) F, V, V, F.
c) V, F, V, V.
d) F, F, F, F.

Questão  22. Considerando  os  conceitos  de  instalações  do
Sistema de Comando de Incidentes,  julgue os itens  abaixo e
marque a alternativa correta:

I  -  Base  é  o  alojamento  na  área  do  incidente,  equipado  e
preparado  para  proporcionar  ao  pessoal  um  local  para
alimentação e instalações sanitárias. 
II - Área de Espera é um local delimitado e identificado, para
onde se dirigem os recursos operacionais, que serão integrados
ao SCI, em que ocorre a recepção (check-in) e o cadastramento
dos recursos. 
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III  -  Acampamento  é  a  instalação  utilizada  em  grandes
incidentes, sendo o lugar onde se realizam as funções logísticas
primárias, como almoxarifado, reparo de equipamentos etc. 
IV - Posto de Comando é o local a partir do qual se exercem
funções  de  comando,  devendo  ser  instalado  em  todas  as
operações que utilizam o Sistema de Comando de Incidentes,
independentemente do tamanho e da complexidade da situação.

a) I e II são verdadeiras.
b) I e III são verdadeiras.
c) II e IV são verdadeiras.
d) II e III são verdadeiras.

Questão 23. De acordo com a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil, marque a afirmativa correta: 
a)  Dentre  as  diretrizes  da  Política  Nacional  de  Proteção  e
Defesa Civil estão: prestar socorro e assistência às populações
atingidas  por  desastres  e  recuperar  as  áreas  afetadas  por
desastres.
b)  Compete  aos  Municípios,  dentre  outras  coisas,  instituir  o
Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil.
c)  Compete  aos  Estados,  dentre  outras  coisas,  estabelecer
critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de
situações de emergência e estado de calamidade pública.
d) Poderão participar do Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil  as  organizações  comunitárias  de  caráter  voluntário  ou
outras entidades com atuação significativa nas ações locais de
proteção e defesa civil.

Questão 24. De acordo com a Instrução Normativa nº. 02, de
20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional,
o requerimento do Chefe do Poder Executivo do Município, do
Estado ou do Distrito Federal afetado pelo desastre, solicitando
o  reconhecimento  federal  das  situações  de  anormalidade
decretadas,  deve  ser  enviado  ao  Ministério  da  Integração
Nacional observado os seguintes prazos: 
a) No caso de desastres súbitos, 15 dias da data do decreto do
ente  federado que declara a  situação  anormal  e  no caso dos
desastres graduais ou de evolução crônica, 20 dias contados da
ocorrência do desastre.
b)  No  caso  de  desastres  súbitos,  15  dias  da  ocorrência  do
desastre  e  no  caso  dos  desastres  graduais  ou  de  evolução
crônica, 20 dias contados da data do decreto do ente federado
que declara a situação anormal.
c)  No  caso  de  desastres  súbitos,  30  dias  da  ocorrência  do
desastre  e  no  caso  dos  desastres  graduais  ou  de  evolução
crônica, 45 dias contados da data do decreto do ente federado
que declara a situação anormal.
d) No caso de desastres súbitos, 30 dias da data do decreto do
ente  federado que declara a  situação  anormal  e  no caso dos
desastres graduais ou de evolução crônica, 45 dias contados da
ocorrência do desastre.

Questão  25. De  acordo  com  o  Manual  Operacional  de
Bombeiros – Operações envolvendo produtos perigosos, quanto
ao  significado  das  cores  dos  rótulos  de  risco  relacione  a  2ª
coluna de acordo com a 1ª: 

(1) Vermelho (   ) Venenoso/tóxico/infectante

(2) Verde (   ) Oxidante

(3) Laranja (   ) Explosivo

(4) Amarelo ( ) Gás não inflamável/não  tóxico

(5) Branco (   ) Inflamável

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) 5, 2, 3, 4, 1.
b) 1, 3, 2, 5, 4.
c) 1, 3, 5, 2, 4.
d) 5, 4, 3, 2, 1.

Questão  26. De  acordo  com  o  Manual  Operacional  de
Bombeiros – Operações envolvendo produtos perigosos, pode-
se afirmar, exceto: 
a)  Descontaminação  consiste  na  retirada  física  dos
contaminantes  impregnados  nos  equipamentos  de  proteção
individual  e  coletivo,  equipes  de  intervenção,  equipe  de
descontaminação e vítimas, ou ainda da troca de sua natureza
química perigosa por outra de propriedades inócuas. Entretanto,
é um processo perigoso e requer rapidez em sua execução.
b) O Zoneamento das Áreas de Trabalho são denominados da
seguinte  maneira:  zona  quente  ou  zona  de  exclusão;  zona
morna ou  zona de  redução  de  contaminação;  e  zona  fria  ou
zona de suporte.
c)  Para  o  estacionamento  inicial  da  primeira  viatura  que
comparecer  ao  local  do  acidente  até  que  se  consiga  obter  a
identificação do produto, recomenda-se a distância de 100 m
para os casos de produtos químicos e 300 m para explosivos.
d)  Os  Corpos  de  Bombeiros  Militares  são  os  únicos  órgãos
responsáveis por todas as fases de atendimento, no que se refere
ao atendimento a ocorrências envolvendo produtos perigosos,
sendo ainda  o  único  responsável  diretamente  pelas  ações  de
salvamento e resgate de vítimas contaminadas decorrentes do
acidente.

Questão  27. De  acordo  com  o  Manual  Operacional  de
Bombeiros – Operações envolvendo produtos perigosos, julgue
as afirmativas abaixo: 

I -  Painel de segurança: figura de cor laranja que é utilizada
para o transporte rodoviário de produto perigoso. Possui a parte
inferior  destinada  ao  número  de  identificação  do  produto
(Número  ONU)  e  a  parte  superior  destinada  ao  número  de
risco.
II - O rótulo de risco é constituído por até três algarismos, este
número determina o risco principal que é o 1º algarismo e os
riscos secundários do produto que são o 2º e/ou 3º algarismo. A
duplicação  ou  triplicação  dos  algarismos  significa
intensificação do risco, por exemplo: 80 – corrosivo; 88 - muito
corrosivo; 888 - altamente corrosivo.
III -  Quando  o  painel  de  segurança  não  apresentar  número,
significa que a carga transportada é mista, ou seja, existe mais
de dois produtos perigosos sendo transportados.
IV -  Quando for proibido o uso de água no produto, deve ser
indicado com a letra X no início do número de risco.

Marque a alternativa correta:
a) Somente três afirmativas estão corretas.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
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c) Somente uma afirmativa está correta.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Prevenção, Proteção e Combate a Incêndio

Questão 28. De acordo com a Norma Técnica 11/2017 – Saídas
de Emergência, julgue os itens abaixo:
 
I  - Em edificações térreas, pode ser considerada como saída,
para  efeito  da  distância  máxima  a  ser  percorrida,  qualquer
abertura,  sem grades  fixas,  com peitoril,  tanto  interna  como
externamente, com altura máxima de 1,2 m, vão livre com área
mínima de 1,2 m² e nenhuma dimensão inferior a 1 m. 
II  -  As portas  que  abrem para  dentro  de  rotas  de  saída,  em
ângulo  de  90º,  em  seu  movimento  de  abrir  no  sentido  do
trânsito de saída, não podem diminuir a largura efetiva destas
em valor menor que a metade, sempre mantendo uma largura
mínima livre de 1,2 m para as ocupações em geral, de 1,65 m
para as divisões H-2 e de 2,2 m para as divisões H-3. 
III  -  As portas  das  rotas  de  saídas,  e  aquelas  das  salas  com
capacidade  acima  de  50  pessoas,  em  comunicação  com  os
acessos  e  descargas,  devem  abrir  no  sentido  do  trânsito  de
saída,  podendo  ser  dispensado  quando  o  público  total  da
edificação for igual ou inferior a 50 pessoas e esta for utilizada
como porta de segurança da edificação, sem exceções. 
IV  -  Com  relação  à  caixa  de  escada,  estas  não  podem  ser
utilizadas como depósitos ou para guarda de lixeiras,  mesmo
por curto espaço de tempo, nem para a localização de quaisquer
móveis ou equipamentos, exceto os previstos especificamente
nesta  Norma  Técnica,  como,  por  exemplo,  armários  para
medidores de gás ou assemelhados. 

Marque a opção correta:
a) São corretos os itens I e IV.
b) São corretos os itens I, II e IV.
c) Os itens II, III e IV são falsos.
d) Todos os itens estão corretos.

Questão  29.  Com  relação  aos  incêndios  em  edificações
verticais analise as afirmativas abaixo:

I  -  Para  as  ações  de  combate  a  incêndio  nas  edificações
verticais  os  bombeiros  devem  utilizar,  prioritariamente,  o
sistema da própria edificação.
II - Fazem parte do sistema de proteção passiva das edificações:
reserva técnica de Incêndio, alarme de incêndio e elevadores.
III  -  Todas  as  escadas  de  emergência  das  edificações
verticalizadas devem ser dotadas de porta corta-fogo.
IV - As bombas de incêndio das edificações verticais devem,
obrigatoriamente,  possuir  a  opção  de  acionamento  manual,
mesmo para as bombas automatizadas.
V - Ao se utilizar, de modo improvisado, a ligação direta da
água da viatura ao hidrante de parede da edificação, deve-se
tomar  o  cuidado  de  abrir  o  registro  somente  depois  de  ter
formado  a  coluna  d’água  com a  viatura,  pois  caso  este  não
possua válvula de retenção, o corpo de bombas da viatura pode
ser danificado.

Marque a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Estão corretas somente as afirmativas I, IV e V.

c) São corretas as afirmativas I, II, IV e V.
d) São incorretas as afirmativas III e IV.

Questão 30. A fumaça é um dos fatores mais importantes a se
observar  nos  incêndios.  Sendo  assim,  analise  as  afirmativas
sobre a ventilação tática das operações de incêndio e marque a
alternativa correta:
a) Quando se fizer aberturas nas edificações, é interessante que
a  abertura  para  suprimento  de  ar  seja  grande  em  relação  à
abertura para a saída da fumaça, de modo que o incêndio não se
propague para compartimentos não sinistrados da edificação.
b) A ventilação ofensiva busca produzir efeito direto sobre o
foco  do  incêndio  e  seu  uso  facilita  o  ataque  direto.  Já  a
ventilação  defensiva  busca  ventilar  compartimentos  que  não
possuem  focos  de  incêndio,  facilitando,  por  exemplo,  as
operações de busca e salvamento.
c) A ventilação tática forçada pode se dar por pressão positiva
ou  negativa,  sendo  esta  última  de  efeito  mais  rápido  que  a
primeira, pois não fornece oxigênio para o incêndio.
d) Os jatos de água aplicados paralelamente às aberturas podem
dificultar a saída da fumaça, porém podem extinguir partículas
incandescentes e evitar a ignição da fumaça.

Questão 31.  Nas operações de incêndio em veículos é correto
afirmar, exceto:
a)  Devemos desconectar a bateria  do veículo após realizar o
resfriamento,  retirando  primeiramente  o  polo  positivo  da
mesma. 
b)  Em  um  princípio  de  incêndio  no  motor  do  veículo  a
guarnição  poderá  utilizar  extintores,  assim  o  procedimento
correto é destravar o capô e pela fresta aberta dar o primeiro
jato de pó (BC ou ABC) e só depois abrir completamente o
capô e direcionar o restante do jato para a base das chamas,
descarregando todo o extintor. 
c) Na montagem do estabelecimento para o combate a esse tipo
de incêndio, sempre deve haver uma linha adutora conectada a
um divisor. 
d) No rescaldo, para eliminar pequenos focos remanescentes e
brasas devemos utilizar o jato neblinado, com abertura de 30º. 

Questão  32.  Com  relação  às  ações  de  busca  e  salvamento
durante  as  operações  de  incêndio,  analise  as  seguintes
afirmativas: 

I -  No  salvamento  de  vítimas,  a  ordem de  prioridade  a  ser
observada pelos bombeiros é: 1º - As vítimas que podem vir até
mim; 2º - As que necessitam de auxílio para saírem; 3º - As que
necessitam ser buscadas. 
II -  Na realização de busca de vítimas no ambiente sinistrado,
os bombeiros poderão usar as paredes como guias de forma que
possam contornar  todo o perímetro do ambiente e  depois  de
contornar  o  perímetro  eles  se  deslocarão  para  o  centro  do
cômodo. 
III - Para o deslocamento descrito no item acima, os bombeiros
deverão estar sempre em equipe, usando as costas das mãos em
contato com as paredes e deslocar-se-ão sempre juntos. Porém,
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em grandes ambientes é mais recomendado que um fique na
porta, enquanto o outro faça a varredura, de modo que ambos
possam se encontrar na porta. 
IV -  Em  edificações  elevadas,  as  ações  de  busca  devem
obedecer  a  seguinte  prioridade:  1º  -  Busca  no  pavimento
imediatamente abaixo do pavimento incendiado; 2º - Busca no
pavimento  do  foco  do  incêndio;  3º  -  Busca  no  pavimento
imediatamente acima do pavimento incendiado.

Marque a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente uma afirmativa está correta. 
c) Somente duas afirmativas estão corretas. 
d) Somente três afirmativas estão corretas

Questão 33. Com relação à proteção por extintores de incêndio
(NT-21, CBMGO), marque a alternativa falsa: 
a) Em uma área considerada de alto risco, mas com área de
120m², é permitida a instalação de uma única unidade extintora,
por pavimento, de classe específica (A, B ou C) conforme o
risco predominante. 
b)  Quando  os  extintores  forem  instalados  em  paredes  ou
divisórias,  a  altura  de  fixação  do  suporte  deve  variar  no
máximo entre 1,6 m do piso, e de forma que a parte inferior do
extintor permaneça no mínimo a 0,2 m do piso acabado.
c) Os extintores de incêndio devem ser adequados à classe de
incêndio predominante dentro dá área de risco a ser protegida,
de  forma  que  sejam  intercalados  na  proporção  de  dois
extintores para o risco predominante, e um para a proteção do
risco secundário. 
d)  A proteção  por  extintores  sobre  rodas  deve  ser  sempre
obrigatória  nas  edificações  de  risco  alto  em  que  houver
manipulação  e  ou  armazenamento  de  explosivos  e  líquidos
inflamáveis ou combustíveis.

Questão  34. Considerando  a  figura  de  uma  válvula  de
demanda, como abaixo: 

Os números 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente ao:
a)  Botão  de  economia  de  ar;  engate  rápido  tipo  baioneta;
sistema de rotação 360º.
b) Botão do sistema by pass; engate rápido; sistema de rotação
180º.
c) Retentor do regulador de respiração; engate rápido; sistema
de rotação 360º.
d)  Botão  do  sistema  by  pass;  engate  rápido  tipo  baioneta;
sistema de rotação 180º.

Questão 35. De acordo com a NT 20/2014 CBMGO, que trata
das  sinalizações  de  emergência,  estas  devem possuir  formas
geométricas e cores de segurança e contraste que obedeçam a
algumas combinações. Julgue os itens abaixo:

I - A sinalização de proibição deve ter: forma circular; cor de
contraste branca; cor do símbolo preta e a margem é opcional. 
II - A sinalização de alerta deve ter: forma triangular; moldura
amarela; cor do símbolo (cor de segurança) preta.
III - A sinalização de orientação deve conter: forma quadrada
ou  retangular;  cor  do  fundo  verde;  cor  do  símbolo
fotoluminescente e proporcionalidades paramétricas.
IV - A sinalização de equipamentos de combate a incêndio deve
conter: forma quadrada ou retangular; cor de fundo laranja; cor
do símbolo (de contraste) fotoluminescente e proporcionalidade
paramétrica.
V - A cor de segurança deve cobrir, no mínimo, 50% da área do
símbolo, exceto no símbolo de orientação, onde este valor deve
ser, no mínimo, de 35%. A essa cor é atribuída uma finalidade
ou um significado específico de segurança.  

Marque a alternativa correta:
a) As afirmativas I, II e IV são falsas.
b) As afirmativas I e III são verdadeiras.
c) As afirmativas I, III e V são verdadeiras.
d) As afirmativas I, IV e V são falsas.
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Legislação e Normas do CBMGO

Questão  36. De  acordo  com  o  Estatuto  dos  Bombeiros
Militares do Estado de Goiás, marque a afirmativa incorreta:
a)  Os almanaques,  um para os  oficiais,  aspirantes-a-oficial  e
alunos  oficiais,  e  outro  para  subtenentes,  sargentos,  cabos  e
soldados do Corpo de Bombeiros, conterão, respectivamente, a
relação  nominal  de  todos  os  militares  em  atividade  e
inatividade,  distribuídos  pelos  respectivos  quadros  de  acordo
com seus postos, graduações e antiguidade.
b)  O  aprimoramento  técnico-profissional  é  uma  das
manifestações essenciais do valor do bombeiro militar.
c)  Função  de  bombeiro  militar  é  toda  atividade  inerente  ao
cargo de bombeiro militar.
d) Os aspirantes-a-oficial e os alunos do Curso de Formação de
Oficiais são denominados de praças especiais.

Questão  37.  De  acordo  com  o  Estatuto  dos  Bombeiros
Militares do Estado de Goiás, marque a afirmativa incorreta: 
a) Os subtenentes e os sargentos BM auxiliam ou completam as
atividades  dos  oficiais,  quer  no  adestramento  e  emprego  de
meios, quer na instrução de pessoal e na administração geral.
b) Os soldados são essencialmente os elementos de execução.
c)  Aos  aspirantes-a-oficial  BM  e  aos  alunos  do  Curso  de
Formação  de  Oficiais  cabe  a  rigorosa  observância  das
prescrições  dos  regulamentos  que  lhes  são  pertinentes,
exigindo-se deles inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado
técnico-profissional.
d)  Os  cabos  auxiliam  ou  completam  as  atividades  dos
subtenentes  e  sargentos  na  instrução  de  pessoal  e  na
administração geral.

Questão  38. De  acordo  com  o  Estatuto  dos  Bombeiros
Militares do Estado de Goiás, sobre a agregação é  incorreto
afirmar que: 
a) O bombeiro militar deve ser agregado quando for afastado
temporariamente  do  serviço  ativo  por  motivo  de  haver
ultrapassado seis meses contínuos em licença para tratamento
de saúde de pessoa da família.
b) O bombeiro militar deve ser agregado quando for afastado
temporariamente  do  serviço  ativo  por  motivo  de  haver
ultrapassado  seis  meses  contínuos  em  licença  para  tratar  de
interesse particular.
c) O bombeiro militar deve ser agregado quando for afastado
temporariamente  do  serviço  ativo  por  motivo  de  haver
ultrapassado seis meses contínuos de licença para tratamento de
saúde própria.
d) O bombeiro militar deve ser agregado quando for afastado
temporariamente  do  serviço  ativo  por  motivo  de  haver  sido
considerado oficialmente extraviado.

Questão 39. De acordo com o Plano de Carreira de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás marque a afirmativa correta: 
a) A secretaria da CPP será exercida por um oficial subalterno
designado pelo Comandante-Geral.
b)  Todas as  deliberações da CPP requerem a participação da
totalidade  de  seus  membros,  podendo  o  Comandante-Geral
nomear substituto na hipótese de algum membro estar ausente
ou impossibilitado de participar dos trabalhos.

c) Uma das atribuições da Comissão de Promoção de Praças
(CPP) é realizar o Teste de Avaliação Profissional.
d) A Praça que se sentir prejudicada em relação à composição
dos  Quadros  de  Acesso  terá  8  (oito)  dias  úteis,  a  partir  da
publicação  dos  mesmos,  para  apresentar  pedido  de
reconsideração à CPP, que terá 5 (cinco) dias úteis para analisar
e decidir sobre o recurso apresentado.

Questão 40. De acordo com o Plano de Carreira de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás julgue as afirmativas abaixo:

I - A Lei nº. 15.704, de 20 de junho de 2006, extingue os Cursos
de Formação de Sargento (CFS) e de Cabo (CFC) na PMGO e
no CBMGO, bem como os Cursos Especiais de Formação de
Sargentos (CEFS) e de Cabos (CEFC).
II - O graduado promovido indevidamente será agregado ao seu
Quadro e, se for o caso, ficará na condição de excedente, até
que surja vaga para a sua reversão.
III  -  A praça promovida deverá fazer  estágio de adaptação à
nova graduação com duração e grade curricular definidas pelo
Órgão de Ensino da respectiva Corporação, devendo cumprir
uma carga horária mínima de 400 horas-aula.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Questão  41.  De  acordo  com  a  estrutura  organizacional  do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aprovada pela
Lei  nº.  18.305,  de  30  de  dezembro  de  2013,  marque  a
afirmativa incorreta:
a)  O  Corpo  de  Bombeiros  Militar  é  dotado  de  orçamento
próprio  e  seu  plano  de  aplicação  anual  de  dotações
orçamentárias,  inclusive  aquelas  que  se  destinem  à
administração de pessoal  civil  temporário, deve ser aprovado
pelo Secretário de Segurança Pública.
b) As atividades realizadas no âmbito do Corpo de Bombeiros
Militar  ficarão  sob  coordenação,  orientação  e  controle  do
Comando Geral da Corporação.
c) Os membros do Corpo de Bombeiros Militar são militares do
Estado  de  Goiás  em  regime  de  serviço  integral  e
disponibilidade permanente.
d)  O Corpo de  Bombeiros  Militar  é  composto dos seguintes
órgãos: órgãos de direção; órgãos de apoio; órgãos de execução.

Questão  42.  De  acordo  com  a  estrutura  organizacional  do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aprovada pela
Lei  nº.  18.305,  de  30  de  dezembro  de  2013,  julgue  as
afirmativas abaixo: 

I - O Centro de Operações Aéreas é responsável pela execução
das atividades inerentes ao serviço de segurança aeroportuária
no âmbito de sua competência.
II  -  O Centro  Operacional  de  Bombeiros  é  responsável  pelo
atendimento  das  solicitações  de  socorro,  coordenação  do
acionamento  e  emprego  do  serviço  operacional  diário,  bem
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como  pelo  registro,  controle  e  emissão  de  extratos  de
ocorrência, de acordo com as premissas do Comando Geral.
III  -  O  Boletim  Geral  Eletrônico  é  o  documento  oficial  de
publicação  de  atos  administrativos  praticados  no  âmbito  da
Instituição  pelos  titulares  dos  órgãos  de  direção,  apoio  e
execução.  Os  atos  de  natureza  sigilosa  serão  publicados  em
Boletim Geral Reservado, cujo acesso é restrito aos subtenentes
e oficiais da Corporação.
IV - O comando de Batalhão Bombeiro Militar e Companhia
Independente  Bombeiro  Militar  é  prerrogativa  de  Oficial
Superior do Quadro de Oficiais de Comando – QOC.

Marque a alternativa correta:
a) Todas afirmativas estão corretas.
b) Somente uma afirmativa está correta.
c) Somente duas afirmativas estão corretas.
d) Somente três afirmativas estão corretas.

Questão 43. De acordo com o Regulamento de Uniformes do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aprovado pelo
Decreto  nº.  7.005,  de  30  de  setembro  de  2009,  marque  a
afirmativa incorreta: 
a) O quepe e o casquete são confeccionados nas cores cinza
pérola escura, branca e azul.
b) A boina e o gorro sem pala ou bibico são confeccionados na
cor cinza pérola escura.
c) O gorro com pala confeccionado na cor cáqui é de uso misto,
masculino e feminino, com os 4º e 5º B uniformes.
d) A touca para natação é confeccionada nas cores preta e azul,
sem detalhe, além disso, é de uso misto, masculino e feminino,
com os uniformes 5º C e D, facultativo em operações, podendo
tornar-se obrigatório nos casos de instrução.

Questão 44. De acordo com a Norma Administrativa nº. 02,
que  trata  do  treinamento  físico-militar  e  do  teste  de  aptidão
física, marque a alternativa incorreta: 
a) Para execução do exercício de flexão e extensão de braços
com apoio de frente sobre o solo para o segmento feminino: a
avaliada se posicionará sobre o solo, em decúbito ventral, com
o  corpo  estendido,  mãos  espalmadas  apoiadas  no  solo,
indicadores paralelos voltados para a frente, braços estendidos
com abertura  entre  as  mãos  um pouco  maior  que  a  largura
biacromial,  pernas  unidas  e  pés  apoiados  sobre  o  solo.  É
facultativo  à  candidata  apoiar  os  joelhos  sobre  o  solo,
totalizando 6 apoios.
b)  Para  execução  do  exercício  de  flexão  e  extensão  de
cotovelos  na  barra  fixa  para  o  segmento  feminino:  a  barra
deverá ser instalada em altura horizontal conforme estatura da
candidata nas seguintes especificações: estatura da candidata de
1,60  m  a  1,66  m:  altura  da  barra  de  1,00  m;  estatura  da
candidata de 1,67 m a 1,73 m: altura da barra de 1,05 m; ou
estatura da candidata acima de 1,74 m: altura da barra de 1,10
m.
c) Para execução da corrida em 12 min, o segmento feminino
deverá  percorrer  uma  área  demarcada,  a  maior  distância
possível em 12 min, sendo permitido andar durante o teste. O
teste terá início através da voz de comando “Atenção... Já!”, e
encerrar-se-á  por  meio  de  2  silvos  longos  de  apito  no  12º
minuto.
d)  Para  execução  do  exercício  de  flexão  e  extensão  de
cotovelos  na  barra  fixa  para  o  segmento  masculino:  a  barra
deverá ser instalada em altura horizontal suficiente para que o
avaliado,  mantendo-se  em  suspensão  com  os  cotovelos  em

extensão, não tenha contato entre os próprios pés e o solo. A
pegada  deverá  ser  feita  em  pronação,  com  a  distância  de
separação entre as mãos semelhantes à distância biacromial.

Questão 45. De acordo com a Norma Administrativa nº.  02,
que  trata  do  treinamento  físico-militar  e  do  teste  de  aptidão
física, o militar com idade de 46 a 49 anos que não realizar o
exercício de flexão de braços na barra fixa terá seu índice final
de TAF calculado através da seguinte fórmula: 
a) (2 x A) + (2 x BS) + (3 x C).
                           7
b) (1 x A) + (1 x BS) + (3 x C).
                           5
c) (1 x A) + (1 x BS) + (2 x C).
                           5
d) (1 x A) + (2 x BS) + (2 x C).
                           5

Questão 46.  De acordo com a Norma Administrativa nº.  05,
que trata dos afastamentos legais, julgue as afirmativas abaixo: 

I  -  A dispensa  luto será  concedida  ao  Bombeiro  Militar  nos
casos de falecimento de pais, irmãos, cônjuge, filhos, sogro e
sogra, em um total de 8 dias.
II - A instalação será concedida pelo Comandante da OBM para
a  qual  o  bombeiro  militar  foi  movimentado,  após  a
apresentação  para  o  serviço,  mediante  requerimento  do
interessado e comprovação de intenção em fixar residência na
localidade  onde  irá  servir.  Nos  casos  de  movimentação  no
Estado de Goiás, em que haja previsão legal deste benefício, os
prazos  são  assim  fixados:  movimentações  cuja  distância  for
menor ou igual a 200 quilômetros: 3 dias; movimentação cuja
distância seja superior a 200 quilômetros e menor ou igual a
300  quilômetros:  4  dias;  movimentação  cuja  distância  seja
superior a 300 quilômetros: 5 dias.
III -  Trânsito  é  o  afastamento total  do serviço  concedido  ao
militar quando movimentado da sede em que está lotado para
outra, em decorrência de transferência de OBM, classificação,
adição  ou  convocação  para  frequentar  curso  ou  estágio  com
duração não inferior a 90 dias.
IV -  O  militar  poderá  ser  escalado  para  o  serviço  após  o
término  de  qualquer  dos  afastamentos  previstos  na  Norma
Administrativa  nº.  05.  Caso  não  seja  escalado,  deverá
apresentar-se no primeiro dia útil  ao término do afastamento,
oportunidade em que cumprirá expediente até sua alocação na
escala regular.

Marque a alternativa correta:
a) Todas afirmativas estão corretas.
b) Somente uma afirmativa está correta.
c) Somente duas afirmativas estão corretas.
d) Somente três afirmativas estão corretas.

Questão 47. De acordo com a Norma Administrativa nº.  05,
que  trata  dos  afastamentos  legais,  marque  a  afirmativa
incorreta: 
a) A licença maternidade poderá ser concedida a partir do início
do 9º mês de gestação, mediante prescrição médica.
b)  Em caso de nascimento prematuro,  a licença maternidade
terá início a partir do dia do parto.
c) No caso de aborto, atestado pela Junta de Seleção de Saúde
(JSBM),  a  militar  terá  direito  a  30  dias  de  licença  para
tratamento de saúde própria.
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d) No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais
de  1  ano  de  idade  até  12  anos  incompletos,  a  licença
maternidade  será  de  30  dias,  a  contar  da  data  do  termo  de
adoção  ou  de  guarda  e  responsabilidade  judicial,  mediante
apresentação de documento oficial comprobatório.

Questão 48. De acordo com a Norma Operacional nº. 07, que
trata do procedimento de passagem de serviço, fica estabelecido
que o rito de passagem de serviço ocorrerá, preferencialmente,
entre  7h30  e  8h,  e  seguirá,  na  presença  dos  oficiais
comandantes de área e do pessoal que entra e sai de serviço,
necessariamente, e nesta ordem, os seguintes passos: 
a)  Conferência  de  pessoal;  cerimônia  de  hasteamento  da
Bandeira Nacional;  conferência de materiais e equipamentos;
teste de prontidão das viaturas e equipamentos; dispositivo final
e preleção; e desfile das alas que entram e saem em continência
ao oficial que entra de serviço.
b)  Conferência  de  pessoal;  teste  de  prontidão  das  viaturas  e
equipamentos;  conferência  de  materiais  e  equipamentos;
cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional; e desfile das
alas que entram e saem em continência ao oficial que entra de
serviço; dispositivo final e preleção.
c)  Conferência  de  pessoal;  conferência  de  materiais  e
equipamentos; teste de prontidão das viaturas e equipamentos;
dispositivo  final  e  preleção;  cerimônia  de  hasteamento  da
Bandeira Nacional;  e desfile das alas que entram e saem em
continência ao oficial que entra de serviço.
d)  Conferência  de  pessoal;  conferência  de  materiais  e
equipamentos; teste de prontidão das viaturas e equipamentos;
cerimônia  de  hasteamento  da  Bandeira  Nacional;  dispositivo
final  e  preleção;  e  desfile  das  alas  que  entram  e  saem  em
continência ao oficial que entra de serviço.

Questão 49. De acordo com o Regimento dos Serviços Interno
e  Operacional  Bombeiro  Militar  –  RESIOBOM,  julgue  as
afirmativas abaixo: 

I - Serviço diário: é aquele que é executado regularmente no
intuito de suprir diariamente as necessidades administrativas e
operacionais  da  Instituição,  decorrentes  da  própria  atividade
bombeiro  militar  e  das  necessidades  que  envolvem  a
comunidade e  demais  órgãos  e  instituições,  mesmo que não
governamentais.
II  -  A escala  do  serviço  extraordinário  destina-se  a  atender
demandas  que  excedem  ao  serviço  diário  operacional  ou
quando exigem ações específicas, principalmente nas situações
de  urgência  ou  emergência,  estado  de  calamidade  pública,
grandes incêndios ou em ocorrências ou operações de grande
vulto ou repercussão.
III  -  O  expediente  administrativo  da  Corporação  e  suas
respectivas  atividades  serão  definidos  e  divulgados  pelo
Secretário de Segurança Pública de acordo com as necessidades
e os interesses da Instituição.
IV - É indispensável, também, a aplicação de escalas de serviço
com  a  finalidade  de  manter  a  segurança  de  pessoal  e
patrimonial dos órgãos que compõem a estrutura organizacional
da Corporação, bem como para sua manutenção, conservação e
limpeza.

Marque a alternativa correta:
a) Somente três afirmativas estão corretas.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente uma afirmativa está correta.

d) Todas afirmativas estão corretas.

Questão 50. De acordo com o Regimento dos Serviços Interno
e  Operacional  Bombeiro  Militar  –  RESIOBOM  é  correto
afirmar, exceto: 
a) Uma das atribuições do 1º Piloto Comandante da Aeronave é
efetuar a orientação técnica da tripulação durante o briefing.
b) Uma das atribuições do auxiliar de guarnição de resgate é
conhecer os métodos de manutenção, observando o correto uso
dos instrumentos, equipamentos e materiais.
c)  Uma  das  atribuições  do  Plantonista  de  Correições  e
Disciplina  é  comparecer  aos  locais,  da  região  metropolitana,
onde viaturas da Corporação foram envolvidas em acidentes de
trânsito,  providenciando  o  preenchimento  do  respectivo
relatório para fins de instrução de Inquérito Técnico.
d) Uma das atribuições do Chefe de Ala do Centro Operacional
de  Bombeiros  é  coordenar  o  serviço  operacional  da  região
metropolitana e apoiar as OBM do interior de acordo com as
chamadas  de  urgência  e/ou  emergência,  tendo  em  vista  a
disponibilidade de pessoal, material e viaturas.
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	Já a família sempre foi encarada como instituição base. É o ambiente inicial de socialização, transmissão de valores, significados e crenças. Um conjunto de vínculos importante na construção individual e social do ser humano. Os pais ou responsáveis devem prover mais do que o sustento material e a proteção do bem-estar. Eles são peças fundamentais na promoção do afeto, na formação do caráter e da personalidade da criança, compartilhando aspectos morais para a construção de um cidadão. Contudo, as mudanças percebidas, principalmente na última década, mostram casos de terceirização da responsabilidade – quando a família entrega todo o papel da educação para a escola.
	Falta de tempo, excesso de permissividade ou simples ausência de interesse. Esses são alguns dos fatores que fazem com que pais e responsáveis sejam passivos no processo educacional. As escolas já perceberam a tendência e vêm trabalhando com os professores o olhar voltado às necessidades trazidas pelos alunos, que vão além da academia. A transferência de responsabilidade também se dá pela falta de habilidade para lidar com as emoções das crianças. Às vezes, os pais não sabem como cumprir essa importante tarefa e a entregam nas mãos do professor. Contudo, as escolas não podem assumir este papel, da mesma forma que não devem se ausentar dessa importante tarefa. A solução para esse dilema é que a escola trabalhe como parceira, para manter um equilíbrio e ajudar as famílias a encarar a responsabilidade na formação da criança.
	Autor do livro A criança terceirizada, o pediatra José Martins Filho afirma que a ausência dos pais abre espaço para que algumas crianças sejam educadas pela mídia televisiva e pela internet, o que não é recomendado. Entre as consequências apontadas pelo autor, em curto e longo prazos estão crianças sem vínculo parental e com baixa autoestima. A criança terceirizada também costuma ter a agenda cheia, viver entre escola, creche ou cursos, sem tempo livre para brincar, o que anula a fantasia da infância. Outras consequências apontadas pelo pediatra são a falta de limites, problemas de comportamento e o desenvolvimento de crianças mimadas, que não sabem ouvir um “não” e querem que todas as suas vontades sejam satisfeitas imediatamente.
	A definição do papel dos pais e da escola é o passo inicial para definir o que cada uma das esferas têm a trazer para a criança. Educação pedagógica e familiar são complementares e mescladas e devem ser abertas para sugestões, mas mantendo sua autonomia. É por meio do apoio, da responsabilidade e da experiência que se assegura uma formação com habilidades sociais, comportamentais e intelectuais bem desenvolvidas, para o crescimento de um cidadão."
	https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/educar-papel-dos-pais-ou-da-escola/. Acessado em: 4 de março de 2020.
	Questão 2. Com base na leitura do texto acima, é correto afirmar que.
	a) A terceirização do ensino, prática da contemporaneidade, produz crianças preparadas para lidar com o dinamismo do cotidiano.
	b) Os pais contribuem para a promoção de afeto, valores e autoestima, assegurando boas práticas de cidadania e bem-estar.
	c) No trecho “É por meio do apoio, da responsabilidade e da experiência”, as preposições destacadas tornam o texto cansativo, e menos conciso, embora garantem o paralelismo sintático.
	d) O artigo sintetiza que o papel da escola centra em um currículo pré-estabelecido, já o da família refere à socialização, tanto a escola quanto a família possuem papéis estruturados e determinados.
	Questão 3. Assinale a alternativa correta quanto à norma padrão da língua Portuguesa.
	a) “Os pais ou responsáveis devem prover mais do que o sustento material (...). Eles são peças fundamentais na promoção do afeto (...)”, o pronome eles é um pronome anafórico.
	b) “As escolas já perceberam a tendência e vêm trabalhando com os professores o olhar voltado às necessidades trazidas pelos alunos (...)” os verbos destacados possuem, respectivamente, como sujeito da oração os substantivos escola e tendência.
	c) É facultativo o uso do hífen no vocábulo bem-estar quando ele funciona como substantivo, como exemplo: “Os pais ou responsáveis devem prover mais do que o sustento material e a proteção do bem-estar.”
	d) “Contudo, as escolas não podem assumir este papel (...)” se substituirmos o termo destacado por sendo assim, não há prejuízo quanto à semântica do texto.
	Questão 04. A avaliação primária visa identificar de maneira rápida situações em que a intervenção da equipe de socorristas seja imediata. Para melhor sistematização de atendimento à vítima de trauma, a avaliação primária é dividida em 5 tópicos, visando as principais alterações que podem levar a vítima ao óbito. Dentre os dispositivos e as manobras empregados na desobstrução de vias aéreas de vítima com trauma relacionados abaixo, pode-se afirmar, exceto:
	I) Cânula orofaríngea, também conhecida como cânula de Guedel.
	II) Elevação da mandíbula, também conhecida como Jaw Thrust.
	III) Tração da mandíbula, também conhecida como Chin Lift.
	IV) Manobra de Heimlich, utilizada quando as outras manobras não forem eficazes.
	a) I e II.
	b) II e III.
	c) III e IV.
	d) I e IV.
	Questão 05. O oxigênio é provavelmente o fármaco mais comumente utilizado no tratamento de pacientes que se encontram em emergências médicas, porém a única indicação baseada em evidência para administração de oxigênio é a presença de hipoxemia, que se define como a baixa tensão de oxigênio ou baixa pressão parcial de oxigênio (PaO2) no sangue. Dentre as afirmativas abaixo, julgue aquelas em que se indica ao paciente a oxigenoterapia suplementar:
	I - Pacientes com doenças clínicas graves, traumas graves e choque.
	II - Pacientes com provável envenenamento por monóxido de carbono.
	III - A maioria dos pacientes com acidente vascular encefálico.
	IV - Pacientes com doença descompressiva.
	Marque a alternativa correta:
	a) Somente uma afirmativa é verdadeira.
	b) Somente duas afirmativas são verdadeiras.
	c) Somente três afirmativas são verdadeiras.
	d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
	Questão 06. O trauma abdominal normalmente é classificado em aberto ou fechado. No aberto ocorre a interrupção da continuidade da pele, enquanto no fechado a pele apresenta-se íntegra, todavia em ambos o fator gerador transmite energia às vísceras por meio da parede abdominal. Assim, quanto maior a energia, maior também a possibilidade de lesão e do número de órgãos atingidos. O conhecimento anatômico e a “visualização” do possível trajeto do projétil ou da lâmina contribuem para caracterizar a lesão e para adotar medidas que visam garantir a sobrevida do paciente. Para isso é importante que o socorrista tenha em mente a divisão anatômica do abdome, suas regiões e quais vísceras ocupam os respectivos quadrantes. Julgue os itens a seguir:
	
	I - No Quadrante Superior Direito há o baço, maior parte do fígado, vesícula biliar, parte do intestino delgado, parte do intestino grosso, parte do pâncreas, parte do estômago.
	II - No Quadrante Superior Esquerdo há parte do fígado, parte do intestino delgado, parte do intestino grosso, parte do pâncreas, maior parte do estômago.
	III - No Quadrante Inferior Direito há apêndice, parte do intestino delgado, parte do intestino grosso, parte do ovário (mulheres).
	IV - No Quadrante Inferior Esquerdo, há parte do intestino delgado, parte do intestino grosso, parte do ovário (mulheres).
	Marque a alternativa correta:
	a) V, F, V e V.
	b) F, V, V e V.
	c) V, F, V e F.
	d) F, F, F e F.
	Questão 07. Considerando o resgate em ocorrências com risco de autoextermínio, julgue as assertivas abaixo:
	I - Ao responder a ocorrência com risco de suicídio, é importante que se colha a maior quantidade de informações possíveis, pois ter um esboço mental de como será encontrada a cena é fundamental.
	II - Na aproximação ao local da ocorrência é importante que sinais luminosos estejam ligados.
	III - O contato prévio com familiar ou alguém que conheça a vítima é indispensável para a obtenção de informações cruciais, como uso de substâncias lícitas ou ilícitas, tratamento psiquiátrico, eventos vitais como perda de ente próximo, perda de emprego e tentativas de suicídio anteriores.
	IV - Se a vítima desafiar verbalmente os socorristas, admite-se o revide para que não se perca o respeito, essencial em todo o procedimento de negociação.
	V - Observe constantemente a vítima, inclusive dando especial atenção à comunicação não verbal e gestual.
	Marque a alternativa correta:
	a) V, V, V, F e V.
	b) V, V, V, V e F.
	c) V, F, V, V e V.
	d) V, F, V, F e V.
	Questão 08. O traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma agressão ao cérebro, não de natureza degenerativa ou congênita, mas causada por força física externa, que pode produzir um estado diminuído ou alterado de consciência. Sobre as ocorrências que envolvem o TCE, julgue as assertivas abaixo:
	I - Nos casos de trauma cranioencefálico moderado, todos os pacientes com nível de consciência na Escala de Coma de Glasgow menor que 8 devem ser submetidos a via aérea definitiva e mantidos em ventilação mecânica até que seja viável sem aparelhos, subsequente à melhora do quadro neurológico, com isso torna-se um atendimento que deve ser realizado por equipe de Suporte Avançado de Vida.
	II - O primeiro passo é a obtenção e manutenção das vias aéreas pérvias por meio das manobras de desobstrução.
	III - O socorrista deve evitar situações que comprometam a função neurológica ou aumentem a pressão intracraniana, assim não se deve elevar a cabeceira da maca.
	IV - O TCE pode ser classificado em lesão cerebral focal que pode causar aumento do tamanho do cérebro (edema) pelo mecanismo de aceleração/desaceleração ou lesão cerebral difusa que pode resultar em contusão, laceração e hemorragia intracraniana por trauma local direto.
	Marque a alternativa correta:
	a) Somente uma afirmativa é verdadeira.
	b) Somente duas afirmativas são verdadeiras.
	c) Somente três afirmativas são verdadeiras.
	d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
	Questão 09. Dentre as inúmeras ocorrências atendidas pelo serviço de resgate do CBMGO, encontram-se aquelas relacionadas a pacientes gestantes ou parturientes, que requerem dos socorristas conhecimentos específicos para assistirem o parto de maneira satisfatória. Sobre a conduta dos socorristas na assistência ao parto, julgue as assertivas abaixo:
	I - Nos casos de parto iminente, posicione a parturiente na posição ginecológica sem elevar cabeça e tórax em relação ao restante do corpo.
	II - O socorrista deve ficar atento para a intensidade e a frequência das contrações, que de irregulares, esparsas e de baixa intensidade quanto à dor passam, gradativamente, a regulares e dolorosas, de modo que duas ou três contrações com essas características e que duram geralmente até 1 minuto, em intervalos de tempo de 10 minutos, representam forte indicativo de que o parto é iminente.
	III - Na preparação do ambiente para os casos em que há forte indicativo de que o parto é iminente, a viatura deve ser estacionada em local seguro, sem necessidade de sinalização sonora.
	IV - Após o nascimento, espera-se naturalmente o choro do bebê, que é um ótimo indicativo de vitalidade. Caso não chore, posicione o bebê lateralmente e realize alguns estímulos friccionando suas costas com a mão ou realizando cócegas na sola dos seus pés. Se após essa conduta o bebê ainda não chora, tão pouco apresenta sinais vitais, inicie imediatamente protocolo de reanimação cardiopulmonar para recém-nascidos.
	Marque a alternativa correta:
	a) Somente três afirmativas são falsas.
	b) Somente duas afirmativas são falsas.
	c) Somente uma afirmativa é falsa.
	d) Todas as afirmativas são falsas.
	Questão 10. As técnicas de movimentação e transporte de vítimas visam à proteção da vítima traumatizada, evitando-se lesões secundárias. Considerando a movimentação de vítimas no solo, julgue as afirmativas abaixo:
	I - Dentre as condutas para retirada de capacete em vítimas na posição decúbito dorsal, tem-se sequencialmente as seguintes ações: Socorrista 1: estabilizar cervical; Socorrista 2: soltar ou cortar o tirante do capacete; Socorrista 1: realizar a “pegada do colar”; Socorrista 2: retirar o capacete.
	II - A técnica de rolamento 180º (vítimas em decúbito ventral) envolve uma particularidade, pois é executada antes de colocar o colar cervical, mas sempre estabilizando a coluna cervical.
	III - A técnica de elevação em monobloco com 4 socorristas é aplicada somente quando não há condições de realizar a técnica de rolamento.
	IV - A técnica de rolamento de 90º consiste em movimentar para a prancha longa a vítima em bloco, quando encontrar-se em decúbito dorsal.
	Marque a alternativa correta:
	a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
	b) Somente uma afirmativa é verdadeira.
	c) Somente duas afirmativas são verdadeiras.
	d) Somente três afirmativas são verdadeiras.
	Questão 11. Considerando as variáveis da reanimação cardiopulmonar em criança ou bebês, julgue as assertivas abaixo:
	I - A compressão deverá ser de no mínimo dois terços do diâmetro anteroposterior do tórax da vítima, e o socorrista poderá fazê-la com uma ou duas mãos sobre o esterno, na linha intermamilar.
	II - Em bebês de até 1 ano, com dois socorristas na reanimação, um socorrista usará as mãos para envolver o tórax da criança e comprimi-lo com os polegares. A depressão deverá ser de 2 cm.
	III - Em bebês, verificar o pulso femoral ou radial.
	IV - Quando a vítima estiver com a via aérea avançada, realizar ventilação a cada 10 segundos, sendo 6 por minuto.
	Marque a alternativa correta: a) Todas as afirmativas são falsas.
	b) Somente uma afirmativa é falsa.
	c) Somente duas afirmativas são falsas.
	d) Somente três afirmativas são falsas.

