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FRASE: Valorize as pequenas vitórias.
(Transcrever para o cartão de resposta)

QP/COMBATENTE
Prova

B
Pagina 1 de 12

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 dela. 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 esferográfica PRETA, conforme exemplo abaixo:
Questão/Resposta
01
02

B
A

C

D

C

D

g) Formas de marcação diferentes da determinada, não serão pontuadas.
h) Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver seu CARTÃO DE RESPOSTAS.
i) 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.
j) Os 3 últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão deixá-la 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
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36

a

b

c

d

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
Questão 01. Considere estes enunciados:
1. Desde que a cidade tornou-se município, esta é a primeira
vez que uma mulher assume a prefeitura.
2. A prefeitura autorizará a realização do show, desde que a
empresa que o promoverá apresente a documentação necessária.
3. Como havia chovido nas cabeceiras das serras, o rio estava
transbordando e invadindo os pastos das fazendas.
4. O primeiro pagamento deverá ser feito no próximo mês,
como está previsto no contrato.
As conjunções em destaque exprimem, pela ordem, relações
sintático-semânticas corretamente indicadas em:
a) condição – tempo – conformidade – comparação.
b) tempo – condição – causa – conformidade.
c) condição – condição – causa – causa.
d) tempo – condição – comparação – causa.

a) Os correligionários da ex-senadora pediram desligamento do
partido, profundamente decepcionados com ela.
b) São muito complicadas as relações entre mim e a professora,
Cecília.
c) Os garis, que fizeram uma greve por melhores condições de
trabalho, foram atendidos em suas reivindicações.
d) Diariamente a velhinha atravessa a enorme praça, silenciosa.
Questão 03. Indique a alternativa cujas palavras completam
corretamente as lacunas da frase.
____a criança ainda pequena na creche é algo que nem sempre
uma família ____ fazer. Principalmente ____falta de condições
financeiras, muitos pais não ____como pagar uma escolinha
particular e, por isso, ____as crianças em casa.
a) Por – pode – pôr – tem – mantéem
b) Pôr – pode – por – têm – mantêem
c) Pôr – pode – por – têm – mantêm
d) Pôr – pode – por – tem – mantêm

Questão 02. Indique a alternativa em que a exclusão da (s)
vírgula (s) não alteraria o sentido do enunciado.
Atendimento Pré-Hospitalar
Questão 04. Sobre queimaduras térmicas, de acordo com o
Protocolo de Suporte Básico de Vida, julgue as afirmativas
abaixo.
I – As queimaduras são tratadas na letra “E” da avaliação
inicial.
II – Na ausência de umidificador na viatura, administrar
oxigênio colocando uma atadura umedecida com soro
fisiológico, entre a máscara e a face da vítima.
III – Retirar objetos como anéis, aliança, brincos, pulseiras,
relógio, carteira, cinto, etc., desde que não estejam aderidos à
pele.
IV – Irrigar com soro fisiológico em abundância o local da
lesão objetivando o resfriamento da área queimada, em seguida
cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes.

Em crianças menores de 1 ano de idade, com frequência
cardíaca inferior a 60 bpm, deve ser interpretado como ritmo de
parada cardiorrespiratória - PCR e iniciar manobras de
Reanimação Cardiopulmonar – RCP.
b) Os eletrodos do DEA deverão ser posicionados na posição:
anterolateral em vítima adulta e anteroposterior em vítimas
pediátricas e/ou portadoras de marca-passo.
c) Na ausência de atenuador de carga ou eletrodos específicos
para vítima pediátrica, utilizar apenas um eletrodo para que a
vítima receba apenas 50% do choque;
d) A reanimação cardiopulmonar será realizada pelo 1º e 2º
Socorrista devendo manter o ritmo de 30 (trinta) compressões
para 02 (duas) insuflações, com checagem do pulso a cada 02
minutos ou 05 (cinco) ciclos.

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

Questão 07. Em ocorrências de Urgência Odontológica, de
acordo com o Protocolo de Suporte básico de Vida, assinale a
alternativa incorreta.

Questão 05. De acordo com o Protocolo de Suporte Básico de
Vida, sobre conduta em Intoxicação por ingestão, marque a
afirmativa incorreta.
a) Não provocar vômito.
b) Prevenir o choque.
c) Não sugerir ingestão de qualquer outro produto.
d) Sugerir a ingestão de leite.
Questão 06. De acordo com o Protocolo de Suporte Básico de
Vida, sobre Parada Cardiorespiratória - PCR, marque a
afirmativa incorreta.
a) Reconhecimento: Vítima não responsiva, ventilações
ausentes ou respiração agônica (gasping), sem pulso central
palpável.

a) Se o dente sair totalmente, segure-o pela coroa.
b) Se o dente fraturar-se, acondicione o fragmento dentário em
solução fisiológica a 0,9%.
c) Se o dente sair totalmente, em nenhuma circunstância tentar
reposicioná-lo.
d) Examine lábios, línguas e gengivas e avalie a lesão.
Questão 08. De acordo com Protocolo de Suporte Básico de
Vida, em ocorrências com múltiplas vítimas, leia as afirmativas
abaixo e depois marque a alternativa correta.
I – A Área de Concentração de Vítimas (ACV) deve ser
montada em local seguro (Zona Morna) o mais próximo do
acidente para facilitar o transporte das vítimas.
II – Se for necessário, a reclassificação de alguma vítima
ocorrerá na ACV.

Pagina 5 de 12

COMBATENTE – PROVA B
III – Dispor as lonas conforme a classificação de cores,
devendo priorizar a proximidade das lonas vermelha e verde,
para que as vítimas classificadas como verde possam auxiliar
no atendimento das vítimas classificadas como vermelha.
IV – Preferencialmente, os motoristas das viaturas deverão
permanecer dentro de seus respectivos veículos na Área de
Espera (E), todavia, na escassez de socorristas, os motoristas
das viaturas (ambulâncias) poderão ser empregados na ACV,
mas devem estar atentos para a necessidade de iniciarem o
transporte das vítimas devendo buscar suas viaturas na Área de
Espera.

II – Proteção minimalista da coluna vertebral envolve
principalmente estabilização manual continuada, reservando a
aplicação de colar cervical e blocos laterais de cabeça quando
na maca.
III – Em vítimas estáveis clinicamente, decidir quanto à
necessidade de proteção de coluna vertebral seguindo o
algoritmo de RMC.
IV – Para a remoção da vítima no solo utilizar
preferencialmente: 1º) prancha scoop, 2º) elevação a cavaleira e
prancha e/ou 3º) rolamentos e prancha.
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.

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 09. De acordo com o Protocolo de Suporte Básico de
Vida, assinale a alternativa incorreta em relação aos
parâmetros de referência de Sinais Vitais para Movimentos
Ventilatórios por Minuto (VPM).
a) Adulto: 12 a 20 Movimentos Ventilatórios por Minuto.
b) Bebê: 20 a 40 Movimentos Ventilatórios por Minuto.
c) Neonato: 30 a 60 Movimentos Ventilatórios por Minuto.
d) Criança: 15 a 30 Movimentos Ventilatórios por Minuto.
Questão 10. Sobre a Restrição de Movimento na Coluna
Vertebral – RMC, conforme o Protocolo de Suporte Básico de
Vida, julgue as afirmativas abaixo.
I – Uma vez sobre a maca da ambulância, a vítima deve ser
rolada em bloco e a prancha retirada. Manter o colar cervical e
o imobilizador lateral de cabeça (montado sobre a própria
maca). Exceção: quando a prancha é parte da estratégia de
imobilização de fraturas suspeitas em ossos longos/bacia ou
quando o hospital estiver a não mais que 30 minutos.

Questão 11. Sobre lesões por explosão, de acordo com o
Protocolo de Suporte Básico de Vida, marque a alternativa
incorreta:
a) Primárias: onda de pressão atinge a vítima com velocidades
de até três quilômetros /segundo. Padrão de lesão: amputação
traumática de membros, sangramento pulmonar, pneumotórax,
embolia gasosa, laceração de pequenos vasos, rotura de
tímpano, PCR e explosão de pulmão.
b) Secundárias: vítima é atingida por fragmentos primários,
secundários ou ambos, que voam e podem tornar-se projéteis.
Padrão de lesão: ferimentos penetrantes, lacerações e fraturas,
feridas cutâneas superficiais, lesões torácicas e oculares.
c) Terciárias: causadas por aditivos colocados nas bombas,
como bactérias, radiação e substâncias químicas e ataque
suicida com homem-bomba. Padrão de lesão: lesões por
encravamento por restos humanos (ossos do homem bomba),
possíveis doenças infecciosas.
d) Quaternárias: lesões provocadas por calor e gases oriundos
da explosão. Padrão de lesão: queimaduras, lesões por inalação
e até asfixia.

Salvamento
Questão 12. A Síndrome de Arnés é uma condição que requer a
combinação de dois fatores para a sua aparência: a imobilidade
e a suspensão em uma corda. Dentre as opções abaixo, qual não
pode ser considerada sinal e sintoma relacionados à suspensão
inerte em cintos de segurança?
a) Aumento do volume de sangue
b) Formigamento
c) Represamento de volume circulatório nos membros
inferiores
d) Hipertermia
Questão 13. Dentre os cuidados obrigatórios com as cordas que
antecedem seu uso, é incorreto afirmar:
a) Aferir o comprimento da corda após a primeira lavagem, pois
ela pode perder até 5% de seu tamanho após a secagem.
b) Verificar a vida útil das cordas, pois elas jamais deverão
exceder a 10 anos de uso, ou 15 anos de armazenamento.
c) Antes da primeira utilização as cordas necessitam de uma
imersão em água, ficando nessa situação por um período de 24
horas, em seguida, deverá passar por processo de secagem, à
sombra e com ventilação, por um período de 72horas.

d) Identificar o comprimento da corda nos chicotes.
Questão 14. Considerando que o conhecimento da capacidade
de carga das cordas é de primordial importância para a sua
correta utilização. É correto afirmar que, exceto:
a) Fator ou coeficiente de segurança é o fator aplicado à carga
de ruptura que define a carga máxima para se utilizar uma
corda (carga de trabalho)
b) A alma da corda suporta cerca de 80 a 85% de sua carga de
ruptura e a capa cerca de 15 a 20%
c) Carga de trabalho é a carga máxima que a corda deve ser
submetida quando empregada nas atividades de salvamento.
d) Carga de ruptura é a maior carga que uma corda pode
suportar antes de romper-se ou danificar-se.
Questão 15. Em relação às medidas preventivas visando evitar
o afogamento. São consideradas medidas de prevenção reativa,
exceto:
a) Retirar um banhista ou grupo de situação perigosa na água
antes do estresse começar.
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b) Utilização de apito para retirada do banhista de um local de
risco.
c) Identificação de um potencial afogamento.
d) Isolamento de locais de risco.
Questão 16. Considerando a natureza do meio líquido, o
afogamento em água doce pode causar, exceto:
a) Parada cardíaca.
b) Hipovolemia: queda da quantidade de sangue na circulação.
c) Parada respiratória.
d) Hemodiluição: diluição do sangue.
Questão 17. Sobre equipamentos e materiais de salvamento
aquático, avalie os itens abaixo e marque a alternativa correta.
I – A moto aquática é um equipamento de extrema
importância na prevenção, pois se desloca de maneira rápida e
precisa. Quando acopladas a dispositivos, sua navegabilidade
fica comprometida, pois exige mais equilíbrio.
II – A moto aquática é a embarcação padrão dos GuardaVidas, devido à sua versatilidade.
III – O Barco de Alumínio (“Canoa” bico Chato) é uma
embarcação muito estável e provoca médio arrasto devido ao
formato de sua proa, por isso o seu grande uso.
IV – São equipamentos de proteção individual (EPI)
obrigatórios para o operador: capacete, colete salva-vidas e
nadadeiras.
a) I e IV são verdadeiras.
b) I e II são verdadeiras.
c) III e IV são verdadeiras.

d) Somente a I é verdadeira.
Questão 18. Considerando as ações durante ocorrências
envolvendo elevadores, é correto afirmar:
a) Como primeira providência quando da chegada ao local,
deve-se desligar a chave do elevador no quadro de força,
apenas quando houver energia elétrica.
b) Somente com ordem expressa de quem estiver coordenando
a retirada das vítimas é que se deve permitir que os passageiros
saiam da cabine, mesmo que a porta esteja aberta ou
semiaberta.
c) Estando a cabine localizada entre andares, a retirada das
vítimas deve ser feita sempre pelo andar inferior, após a entrada
de um componente do Corpo de Bombeiros no interior do
compartimento.
d) O nivelamento da cabina deverá ser comandado, via rádio,
pelo Comandante da guarnição, que estará localizado no andar
em que seja feito o nivelamento. Sendo necessário que o
movimento de nivelamento seja feito de forma rápida para
retirada das vítimas.
Questão 19. Em operações envolvendo motosserra, deve-se ter
cuidado com o chamado rebote do sabre. O rebote acontece
quando a ponta do sabre toca involuntariamente em um galho
ou quando a corrente fica presa algum tempo no corte. Para
evitar o rebote do sabre deve-se, exceto:
a) Trabalhar com a corrente esticada e afiada.
b) Verificar se o peso do tronco não vai travar o sabre.
c) Cortar com aceleração mínima, observando sempre a ponta
do sabre.
d) Evitar cortar com a ponta do sabre.

Sistema de Comando de Incidentes, Produtos Perigosos e Defesa Civil
Questão 20. No mundo existem várias formas de identificações
de PP, uma delas hoje no Brasil é a identificação por meio do
número da Organização das Nações Unidas – ONU. Sobre a
Identificação ONU e as demais formas de identificação de
Produtos Perigosos é correto afirmar:
a) Rótulos de Risco (principal e subsidiário) representam a
identificação de acordo com a norma internacional NFPA 704M, que foi elaborada para instalações fixas, como depósitos
com tanques de armazenagem, tambores, vagões ferroviários.
b) Os riscos físicos e químicos predominantes dos produtos
perigosos são classificados de acordo com as instruções
complementares aprovadas pela Resolução da Organização das
Nações Unidas – ONU.
c) O número de risco é a numeração estabelecida pelas Nações
Unidas, da qual o Brasil é signatário, em que os números
correspondem a cada produto, sendo constituído por quatro
algarismos.
d) O Painel de Segurança possui a parte inferior destinada ao
número de identificação do produto (Número ONU) e a parte
superior destinada ao número de risco.
Questão 21. Na Composição da Estrutura Organizacional do
SCI, o Staff Geral está subordinado diretamente ao C.I.
(Comando do Incidente) sendo responsável pelos aspectos
funcionais da estrutura do Comando do Incidente. Dentre as
responsabilidades da Seção que possui a função de administrar

e realizar a execução de todas as ações e operações táticas de
resposta ao incidente, podemos afirmar que:
a) Responsável por registrar e monitorar o estado de todos os
recursos operacionais, inclusive, pessoal e equipamentos
designados para o incidente.
b) Esta Seção coleta e administra todos os dados operacionais
relevantes para o incidente.
c) Desenvolve e executa a parte operacional do PAI (Plano de
Ação do Incidente) em conjunto com a Seção de Planejamento.
d) É responsável por manter o registro de todo o pessoal
designado e recursos táticos em um incidente, sendo o
formulário SCI 219 uma ferramenta importante para esse
controle.
Questão 22. A tarjeta de campo consiste nas ações que deverão
ser realizadas pelo primeiro respondedor que chega com
capacidade operacional na cena e assume o comando, visando
organizar de forma rápida e eficiente a resposta ao incidente, e
serve como um facilitador nos casos de transferência do
comando.
A aplicação da tarjeta de campo engloba 8 (oito) passos, sobre
estes, podemos afirmar que:
a) No 1º passo, o primeiro respondedor que for designado para
o incidente deverá, assim que chegar ao local determinado,
estabelecer o Posto de Comando.
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b) Avaliar a situação consiste em conhecer: a natureza do
incidente, o que ocorreu, as ameaças presentes, o tamanho de
área afetada, uma possível evolução, como isolar a área, qual a
capacidade operacional e quais os lugares adequados para
estabelecer as instalações necessárias.
c) Assim que forem estabelecidos os objetivos, o comandante
do incidente deverá fazer o zoneamento das áreas de atuação,
realizando a devida evacuação dos locais.
d) Após assumir e estabelecer o posto de comando, no 2º passo,
o comandante do incidente e os membros da equipe que
escolher deverão fazer, o mais breve possível, o
reconhecimento da situação.
Questão 23. Considerando as particularidades dos órgãos
envolvidos em um incidente, a necessidade de entendimento
entre os responsáveis, a complexa e a dinâmica da natureza dos
desastres desde sua origem, o Sistema de Comando de
Incidentes - SCI traz e adota 9 (nove) princípios. Sobre os
princípios norteadores do SCI é correto afirmar:
a) O Plano de ação do incidente (PAI) é um planejamento para
determinado período operacional que deve sempre considerar a
possibilidade: “e se não der certo”.
b) Garantem uma flexibilidade no comando do incidente,
possibilitando que cada pessoa responda a várias outras pessoas
designadas simultaneamente, proporcionando assim a eficácia
no cumprimento das ordens e evitando distorções na
comunicação.
c) O princípio da cadeia de comando considera o tipo,
magnitude e complexidade do incidente, sendo que a sua
expansão ocorre de cima para baixo de acordo com as
necessidades e prioridades.
d) Possibilita o comando por mais de uma instituição com
competência técnica e jurisdicional em um incidente. Assim, as
decisões são tomadas em conjunto, e não há, necessariamente, a
necessidade de um líder situacional.
Questão 24. Posicionar de forma segura as viaturas de
emergências para a efetivação do atendimento de ocorrências
de produtos perigosos é fundamental para a segurança. Analise
as afirmações abaixo quanto aos cuidados que devem ser
tomados quanto ao posicionamento de viaturas no local dos
eventos com produtos perigosos, e assinale V para verdadeiro e
F para falso.
a ( ) Ao perceber que o cenário da emergência se aproxima,
deve-se posicionar a viatura o mais distante possível do
material perigoso, para que seja providenciada sua
identificação.
b ( ) Recomenda-se a distância de 100m para os casos de
produtos químicos e 300m para explosivos, para o
estacionamento inicial da primeira viatura que comparecer ao
local do acidente até que se consiga obter a identificação do
produto.
c ( ) Mesmo após a identificação, o manual da ABIQUIM
atualizado recomenda sempre o distanciamento mínimo de
100m para os casos de produtos químicos e 300m para
explosivos.
d ( ) As viaturas devem ser estacionadas distantes de áreas
mais baixas em relação ao produto. Esta regra vale tanto para
líquidos quanto para gases, devendo também ser levada em
consideração a presença de bueiros, porões e tubulações, onde o

material pode espalhar e acumular, comprometendo assim a
segurança dos bombeiros respondedores e viaturas.
a) F – F – V – F
b) V – V – F – F
c) V – F – V – V
d) V – V – F – V
Questão 25. 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 (mediante reações químicas) por outra de
propriedades inócuas. Entretanto, é um processo minucioso e
não requer rapidez em sua execução. Sobre esse tema é
incorreto afirmar:
a) A descontaminação física é realizada por meio da retirada
das partículas físicas em forma de sólidos, poeiras ou
particulado, com o uso de escova ou vassoura de cerdas macias,
a fim de reduzir a quantidade do material envolvido, como é
realizado na cavação, explanação, filtração, aspiração,
drenagem e incineração.
b) Quanto aos procedimentos/protocolos de descontaminação
para risco leve - básico utiliza-se o Modelo 1 - layout H:
modelo de corredor de descontaminação dividido em 7
estações.
c) Quanto ao tipo a descontaminação poderá ser mecânica ou
química, esta última, realizada por meio de reações químicas
com o uso de soluções pré-estabelecidas, denominadas soluções
de neutralização química.
d) A descontaminação poderá ser realizada por meio de
diversos métodos, sendo que a escolha do método mais
apropriado a cada situação dependerá da natureza específica da
substância envolvida.
Questão 26. No dia 24 de dezembro de 2021 chuvas intensas
atingiram, ao menos, 15 (quinze) municípios do Estado de
Goiás, perduraram por aproximadamente 20 (vinte) dias
danificando rodovias estaduais e municipais, pontes, estradas
vicinais, habitações e diversas outras infraestruturas. Tal evento
resultou em milhares de famílias afetadas, muitas destas
desalojadas ou desabrigadas. Desastre gradual que levou o
Estado de Goiás a decretar Situação de Emergência nos
municípios envolvidos e a buscar reconhecimento federal da
situação de emergência. Com base na Instrução Normativa nº
36/2020, assinale V para assertivas verdadeiras e F para
assertivas falsas.
a (
) No caso de desastres resultantes do mesmo evento
adverso que atinjam mais de um município concomitantemente
o chefe do Poder Executivo do Estado poderá declarar situação
de emergência ou estado de calamidade pública quando for
necessário estabelecer uma situação jurídica especial para
execução das ações de resposta e de recuperação em áreas
atingidas por desastre.
b (
) O Decreto Estadual de declaração de situação de
emergência deverá estar fundamentado em pareceres técnicos
dos órgãos de proteção e defesa civil dos municípios afetados,
os quais deverão contemplar os danos decorrentes do desastre e
fundamentar a necessidade da declaração.
c ( ) Na Decretação Estadual de Situação de Emergência,
conforme a IN nº 36/2020, são necessários os seguintes
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documentos para reconhecimento federal: Decreto de
declaração de situação de emergência, Formulário de
Informações do Desastre, Declaração Estadual de Atuação
Emergencial, parecer técnico do órgão estadual de proteção e
defesa civil quando solicitado, Relatório Fotográfico e outros
documentos e registros que comprovem as informações
declaradas e auxiliem na análise do reconhecimento federal.
d ( ) No caso dos desastres graduais, o prazo para envio dos
documentos ao Ministério do Desenvolvimento Regional via
Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID)
visando ao reconhecimento da situação de emergência é de 15
(quinze) dias contados da data do decreto de declaração de
situação de emergência.
a) F – V – V – F
b) V – F – V – F
c) V – F – F – F
d) F – V – F – V
Questão 27. Conforme a Instrução Normativa nº 36, de 4 de
dezembro de 2020, a análise das solicitações de
reconhecimento federal obedecerá aos seguintes critérios,
exceto:

a) Será analisada a fundamentação apresentada pelo órgão de
proteção e defesa civil do município, do estado ou do Distrito
Federal em relação à declaração de situação anormal e aos
danos e prejuízos apresentados no Formulário de Informações
do Desastre e demais documentos.
b) Verificação do cumprimento dos prazos para envio da
documentação: no caso de desastres súbitos: 10 (dez) dias da
ocorrência do desastre e no caso dos desastres graduais ou de
evolução crônica: 10 (dez) dias contados da data do decreto de
declaração de situação de emergência ou estado de calamidade
pública.
c) A verificação do cumprimento dos critérios e dos
documentos enviados para reconhecimento será executado no
Formulário de Informações do Desastre - FIDE do S2ID, nos
campos destinados às anotações de cada documento solicitado.
d) Na solicitação de reconhecimento federal em grupos de
municípios caso algum dos municípios do grupo esteja com
Formulário de Informações do Desastre ou a documentação em
desacordo com o estabelecido na legislação pertinente, ele será
desagrupado em razão do não cumprimento dos critérios e
condições para reconhecimento federal, permanecendo no S2ID
sem prejuízo aos demais.

Prevenção, Proteção e Combate a Incêndio
Questão 28. Quanto ao tipo de aplicação as mangueiras são
classificadas conforme a necessidade de seu emprego. Esta
classificação possibilita o uso adequado de cada tipo de
mangueira para cada tipo de usuário, aplicabilidade em
incêndios, resistência a danos e pressão máxima de trabalho,
considerando a classificação apresentada pela tabela 19 das
páginas 146 e 147 do Capítulo 4 do Manual Operacional de
Bombeiros de Combate a incêndio urbano, na Seção 5, itens 2,
assinale a alternativa que representa o tipo de mangueira com
maior pressão de trabalho.
a) Tipo 5
b) Tipo 4
c) Tipo 3
d) Tipo 2
Questão 29. Considerando ainda o Capítulo 4 do Manual
Operacional de Bombeiros de Combate a incêndio urbano, na
Seção 5, item 3, página 148 - Testes de resistência das
mangueiras e ensaios, analise os itens de I a V e assinale a
alternativa correta quanto aos ensaios de mangueira
determinados pela NBR 11861:
I. Ensaio de perda de carga.
II. Ensaio de resistência à abrasão.
III. Ensaio de aderência.
IV. Ensaio do tubo interno: tensão de ruptura, alongamento
de ruptura, deformação permanente, variação máxima da tensão
de ruptura após envelhecimento acelerado e variação máxima
do alongamento de ruptura após envelhecimento acelerado.
V. Ensaio de resistência à superfície quente.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Todos os itens estão incorretos.
c) Apenas um item está correto.
d) Apenas um item está incorreto.

Questão 30. Considerando que o Manual Operacional de
Bombeiros de Combate a incêndio urbano Capítulo 4 Seção 3
informa que o uso do equipamento de proteção respiratória é
primordial no incêndio, sua utilização é obrigatória em todas as
fases do incêndio, incluindo o rescaldo. O EPRA tem como
objetivo proteger os combatentes dos perigos decorrentes do
incêndio, como intoxicação por fumaça, asfixia, queimaduras
de face e das vias aéreas e dificuldade de visão. O tempo de
autonomia do EPRA é condicionado à pressão do ar, ao volume
do cilindro e a atividade (consumo de ar), dado em minutos,
considerando a necessidade de realizar um trabalho moderado
referenciado no manual entre 20 e 40 litros por minuto e que
será considerado para efeito de cálculo o consumo estimado em
30 litros por minuto e a utilização de um cilindro de 6,8 litros
carregado a 200 BAR, qual o tempo de autonomia aproximado
previsto?
Considere:
Capacidade do cilindro 6,8 litros
Pressão do cilindro 200 BAR
Consumo de ar (atividade) 30 litros/min.
a) 45 minutos
b) 40 minutos
c) 35 minutos
d) 30 minutos
Questão 31. O Manual Operacional de Bombeiros de Combate
a incêndio urbano traz na Seção 3 do Capítulo 7 as vantagens
da ventilação tática considerando as características da fumaça,
pode-se elencar diversos aspectos positivos de ventilar um
compartimento incendiado, exceto:
a) Melhora a condição de sobrevida das vítimas que estão
dentro da edificação afetada pelo incêndio, pois torna a
atmosfera dentro dela mais tóxica.
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b) Limita os danos provocados pelo incêndio, pois ao retirar a
fumaça se evita que ela continue irradiando calor para o
combustível que ainda não entrou em combustão, limitando
então a propagação do incêndio.
c) A fumaça proveniente da combustão incompleta é repleta de
gases inflamáveis e, ao executar a ventilação, a fumaça é
diluída, diminuindo a concentração de tais gases, isso diminui
consideravelmente o risco de um comportamento extremo do
fogo, porque, além de tornar a fumaça menos inflamável, ainda
ocorre a retirada de calor.
d) Ao se retirar a fumaça da edificação sinistrada, as condições
de visibilidade melhoram consideravelmente, isso facilita a
saída de vítimas que estejam conscientes, da mesma maneira
que facilita as operações de busca e salvamento.
Questão 32. Levando em consideração o item 5.2 da Norma
Técnica 11/2021, a saída de emergência compreende os
seguintes itens, exceto:
a) Acessos ou corredores.
b) Escadas ou rampas.
c) Elevador de Emergência.
d) Rotas de saídas verticais, quando houver, e respectivas portas
ou espaço livre exterior, nas edificações térreas.
Questão 33. Considerando o item 5.1.1 da Norma Técnica
21/2014 - Sistema de proteção por extintores de incêndio,
analise os itens de I a V e assinale a alternativa correta quanto
à capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor portátil,
para que se constitua uma unidade extintora:
I. Carga d’água: um extintor com capacidade extintora de
no mínimo 2-A.
II. Carga de espuma mecânica: um extintor com capacidade
extintora de no mínimo 2-A:5-B.
III. Carga de dióxido de carbono (CO2): um extintor com
capacidade extintora de no mínimo 5-B:C.
IV. Carga de pó BC: um extintor com capacidade extintora
de no mínimo 20-B:C.
V. Carga de Pó ABC: um extintor com capacidade extintora
de no mínimo 2-A:20-B:C.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas um item está correto.
c) Apenas um item está incorreto.
d) Apenas dois itens estão corretos.
Questão 34. Considerando o item 5.2 da Norma Técnica
21/2014 - Sistema de proteção por extintores de incêndio,
analise os itens de I a V e assinale a alternativa correta:

I. 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.
II. Os extintores não devem ser instalados em escadas.
Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de
acordo com o estabelecido na NT 20.
III. É permitida a instalação de extintores sobre o piso
acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes
apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do
piso.
IV. O extintor de pó ABC poderá substituir qualquer tipo de
extintor de classes específicas (A, B ou C) dentro de uma
edificação ou área de risco.
V. As unidades extintoras devem ser as correspondentes a
um só extintor, não sendo aceitas combinações de dois ou mais
extintores, com exceção de extintor de espuma mecânica, onde
se pode utilizar o somatório de até dois extintores.
a) Apenas dois itens estão corretos.
b) Apenas um item está correto.
c) Apenas um item está incorreto.
d) Todos os itens estão corretos.
Questão 35. Considerando a Norma Técnica 22/2014 - Sistema
de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio,
especificamente o item 5.8, assinale o item incorreto.
a) Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal
forma que qualquer ponto da área a ser protegida seja
alcançado por um esguicho (sistemas tipo 1, 2, 3, ou 4) ou dois
esguichos (sistema tipo 5), considerando-se o comprimento
da(s) mangueira(s) de incêndio por meio de seu trajeto real e o
alcance mínimo do jato de água igual a 10 m, devendo ter
contato visual sem barreiras físicas a qualquer parte do
ambiente, após adentrar pelo menos 1 m em qualquer
compartimento.
b) Nos casos de mais de um tipo de ocupação (ocupações
mistas) na edificação que requeiram proteções por sistemas
distintos, o dimensionamento dos sistemas deve ser feito
obrigatoriamente para atender ao maior risco.
c) O local mais desfavorável considerado nos cálculos deve ser
aquele que proporciona menor pressão dinâmica na saída do
hidrante.
d) O dimensionamento deve consistir na determinação do
caminhamento das tubulações, dos diâmetros dos acessórios e
dos suportes, necessários e suficientes para garantir o
funcionamento dos sistemas previstos na NT-22.

Legislação e Normas do CBMGO

Questão 36. Segundo o Art. 15 da Lei n. 15.704, de 20 de
Junho de 2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás e dá outras providências, não poderá constar em nenhum
Quadro de Acesso a Praça que, exceto,
a) que esteja em gozo de férias.
b) que esteja submetida a conselho de disciplina.
c) considerada Desaparecida ou extraviada.

d) cujo comportamento esteja classificado como "insuficiente"
ou "mau".
Questão 37. Segundo o Art. 14 da Lei n. 15.704, de 20 de
Junho de 2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás e dá outras providências, constituem requisitos
indispensáveis para a inclusão de nomes de militares em
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quaisquer dos Quadros de Acesso o cumprimento, até a data da
promoção, dos seguintes interstícios mínimos, assinale a
assertiva correta.
a) 04 (quatro) anos na graduação de 1º Sargento
b) 04 (quatro) anos na graduação de 2º Sargento.
c) 04 (quatro) anos na graduação de 3º Sargento.
d) 04 (quatro) anos na graduação de Cabo.
Questão 38. Com relação ao Tempo-Resposta na Corporação
(Norma Operacional nº 17), assinale a assertiva correta.
a) As Unidades Operacionais deverão implantar, fiscalizar e
registrar o tempo de prontidão, no entanto, não existe a
necessidade de informar o mesmo ao COB.
b) Será contabilizado para fins de tempo-resposta, o tempo de
espera por motivo de demanda reprimida, tendo em vista que a
precisão dessa informação servirá de base para a tomada de
decisão.
c) Para análise do tempo-resposta, será levado em consideração
o tempo de registro, o tempo de despacho e o tempo de
alimentação dos militares, até a chegada ao local da ocorrência.
d) Na divulgação do tempo-resposta não será analisada a
natureza das ocorrências, mesmo que cada grupo tenha suas
particularidades e preparações para o atendimento de formas
diferenciadas.
Questão 39. Seguindo a Norma Operacional nº 07 (Do
Procedimento de Passagem de Serviço) assinale a assertiva
correta.
a) Os equipamentos deverão passar por teste de funcionamento,
mesmo que isso prejudique sua utilização operacional.
b) A chamada de pessoal será realizada com fins de conferência
e deverá estar presente apenas o efetivo que entra de serviço.
c) O responsável por presidir a conferência de pessoal, bem
como os demais ritos é apenas o Adjunto/Auxiliar do
Comandante de Área que assume o serviço ou, na ausência
deste, a Praça de maior graduação responsável pelo serviço que
entra.
d) Para teste e conferência, todos os materiais e equipamentos
deverão ser retirados dos compartimentos das viaturas e
dispostos em área protegida, excetuando-se aqueles que por sua
natureza e na ocasião do seu emprego devam estar esterilizados
ou descontaminados.
Questão 40. Conforme a Norma Administrativa n°05
(Afastamentos Legais), no que diz respeito à Licença Para
Tratar Interesse Particular, Assinale a alternativa incorreta.
a) O Bombeiro Militar, quando da apresentação por término da
Licença para Tratar Interesse Particular, deverá fazê-lo munido
de ata da JBMCS, com data nunca superior a 15 dias anterior à
data de apresentação, contendo parecer médico do estado de
saúde do militar.
b) O chefe do setor de pessoal da Corporação ficará
encarregado de analisar os pedidos de licença, devendo emitir
parecer sobre o afastamento do requerente quanto ao impacto
decorrente da licença no serviço administrativo e/ou
operacional.
c) O comandante da OBM do requerente não necessitará
entrevistá-lo, tampouco emitir parecer contendo o motivo que
levou o Bombeiro Militar a requerer a licença e quais
atividades irá exercer durante o afastamento.
d) A licença para tratar de interesse particular é a autorização
para o afastamento total do serviço, por um período de 2 anos

contínuos ou não, concedida ao Bombeiro Militar com mais de
5 anos de efetivo serviço.
Questão 41. Conforme a Norma Administrativa n°05
(Afastamentos Legais), no que diz respeito à Licença para
Tratamento de Saúde de Pessoas da Família, Assinale a
alternativa correta.
a) O Atestado de Acompanhamento será homologado pelo
Comandante da OBM, quando a ausência do Bombeiro Militar
for de no máximo 5 (cinco) dias.
b) A Licença para Tratamento de Saúde de Pessoas da Família
será concedida sem prejuízo da remuneração e da contagem do
tempo de serviço.
c) A licença para tratamento de saúde de pessoa da família será
concedida quando a pessoa enferma necessitar de ajuda de
terceiros para a higiene e alimentação, mesmo que exista outro
membro da família em condições de prestar tal assistência.
d) Em hipótese alguma, a Licença para Tratamento de Saúde de
Pessoas da Família poderá ultrapassar 50 dias no período de 2
(dois) anos.
Questão 42. Conforme a Norma Administrativa n°05
(Afastamentos Legais), no que diz respeito à Licença
Maternidade, Assinale a alternativa correta.
a) A licença Maternidade será concedida pelo ComandanteGeral mediante requerimento da militar interessada, instruído
com parecer médico da Corporação (ata da JCS), e deverá ser
encaminhado pela militar diretamente ao Comando Geral, sem
a necessidade de ser encaminhado pelo respectivo comandante.
b) À militar que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança
de até 1 (hum) ano de idade, serão concedidos 180 dias, a
contar da data do termo de adoção ou de guarda e
responsabilidade judicial, mediante apresentação de documento
oficial comprobatório.
c) A militar disporá de uma hora por dia para amamentação do
filho, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora, até
os 3 anos de idade.
d) A licença maternidade poderá ser concedida a partir do início
do 8º mês de gestação, mediante prescrição médica. Em caso de
nascimento prematuro, a licença terá início a partir do dia do
parto.
Questão 43. Conforme a Norma Administrativa n°05
(Afastamentos Legais), são competentes para conceder
Dispensa por Recompensa, as seguintes autoridades, exceto:
a) Os Chefes das Seções Administrativas de Batalhões.
b) O Comandante Geral.
c) Os Comandantes de Batalhões.
d) O Comandante de Correição e Disciplina.
Questão 44. Conforme o Estatuto dos Bombeiros Militares do
Estado de Goiás (Lei 11.416/1991), são considerados
dependentes do bombeiro militar, exceto:
a) A esposa.
b) O filho menor de vinte e um anos, e o inválido ou interdito
de qualquer idade.
c) A ex-esposa com direito a pensão alimentícia estabelecida
por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo
matrimônio.
d) O primo de primeiro grau, que vive no mínimo há dez anos
sob sua exclusiva dependência econômica.
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Questão 45. Conforme o Estatuto dos Bombeiros Militares do
Estado de Goiás (Lei 11.416/1991), as prerrogativas dos
bombeiros militares incluem as honras, dignidades e distinções
devidas aos graus hierárquicos e cargos. Assinale a alternativa
que não representa prerrogativa dos bombeiros militares.
a) O julgamento em foro especial, por qualquer tipo de crime.
b) O cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em
Organização de Bombeiro-Militar da Corporação, cujo
comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica
sobre o preso.
c) O uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas
correspondentes ao posto ou graduação.
d) As honras, o tratamento e os sinais de respeito assegurados
em leis e regulamentos.
Questão 46. De acordo com o Decreto 7.005 de 30 de setembro
de 2009 que aprova o Regulamento de Uniformes do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outras providências,
assinale a alternativa correta sobre Brevês e Manicacas.
a) Os brevês serão criados para representar Cursos ou Estágios
que confiram ao bombeiro militar, pelo menos, 12 horas aulas
presenciais de especialização em determinada atividade, e as
manicacas, para cursos ou estágios de, no mínimo, 60 horasaulas.
b) Será permitido o uso de, no máximo, quatro brevês e duas
manicacas, uma em cada manga, por uniforme.
c) Na gandola, os brevês serão utilizados acima dos bolsos
superiores, sendo no máximo dois acima do bolso superior
esquerdo, para cursos feitos no Brasil e, no máximo um, de
curso feito no exterior, acima do bolso superior direito.
d) A manicaca será confeccionada em tecido ou em material
flexível, em arco, para ser colocada na manga dos uniformes
acima da Bandeira do Estado para cursos feitos no Estado de
Goiás, e acima do símbolo do CBMGO para cursos feitos fora
do Estado.
Questão 47. De acordo com o Decreto 7.005 de 30 de setembro
de 2009 que aprova o Regulamento de Uniformes do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outras providências,
o 5º Uniforme C, ou 5º C, é de posse obrigatória por parte dos
oficiais e praças e usado em treinamento e operações aquáticas.
Assinale a alternativa que traz a composição completa do
uniforme 5º C masculino.
a) Camiseta Regata, Calção, Meias Brancas e Tênis.
b) Sunga, Touca e Chinelo.
c) Gorro com Pala Cáqui, Camiseta Regata, Calção, Sunga e
Chinelo.
d) Sunga e Chinelo.

c) Cuidar de seu preparo físico e profissional.
d) Atender com presteza as ocorrências.
Questão 49. Conforme o Estatuto dos Bombeiros Militares do
Estado de Goiás (Lei 11.416/1991), sobre a exclusão a bem da
disciplina aplicada aos aspirantes-a-oficial BM e às praças com
estabilidade assegurada, Marque a assertiva incorreta.
a) A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda do
seu grau hierárquico e não isenta o excluído de indenizar os
prejuízos causados à Fazenda do Estado, ou a terceiros, nem
das pensões decorrentes de sentença judicial.
b) A exclusão a bem da disciplina será aplicada de ofício aos
aspirantes-a-oficial BM e às praças com estabilidade
assegurada contra os quais houver pronunciado tal sentença o
Conselho Permanente de Justiça, por motivo de perda da
nacionalidade.
c) A exclusão a bem da disciplina será aplicada de ofício aos
aspirantes-a-oficial BM e às praças com estabilidade
assegurada contra os quais houver pronunciado tal sentença o
Conselho Permanente de Justiça, por motivo de condenação,
em sentença transitada em julgado, oriunda daquele Conselho
ou de Tribunal Civil, a pena privativa de liberdade, superior a 2
(dois) anos ou, nos crimes previstos na legislação concernente à
segurança nacional, a pena de qualquer duração.
d) É da competência do Governador do Estado a exclusão, a
bem da disciplina, do aspirante-oficial BM e das praças com
estabilidade assegurada.
Questão 50. De Acordo com o Código de Ética e Disciplina
dos Militares do Estado de Goiás, identifique a alternativa que é
classificada como “Transgressão Disciplinar Grave”:
a) “Maltratar ou não ter o devido cuidado com animais ou a
flora.”
b) “Apresentar-se com uniforme desabotoado, desfalcado de
peças, sujo ou desalinhado.”
c) “Praticar ilícito doloso definido como crime punível com
detenção.”
d) “Publicar, compartilhar ou divulgar ofensas à Polícia Militar
ou ao Corpo de Bombeiros Militar na internet.”

Questão 48. Conforme o RESIOBOM (Regimento dos
Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar) compete a
todos que concorrem às escalas de serviço, exceto:
a) Prestar informações técnicas à imprensa, emitindo opiniões
pessoais, sem necessidade de autorização.
b) Atuar de acordo com os procedimentos operacionais da
Corporação.
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