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PROVA TIPO Cargo de Nível Médio: 

CÓD. 22 – BOMBEIRO CIVIL 

 

Provas de Português, Raciocínio Lógico e 
Conhecimentos Específicos. 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 

(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas) 

horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu 

documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de 

tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o 

círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo: 

  
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões 

objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida 

totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos 

os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente 

com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação 

(RG, CNH, outros). 

Boa Prova! 
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Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 
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Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

Assinale a alternativa na qual a crase está corretamente 
empregada ou não há necessidade dela: 

A) Estou a centenas de quilômetros de minha casa. Viajei à 
Bahia a trabalho para proceder a pesquisas no sertão 
baiano. 
B) Essa sua conversa não levou à nada. A propósito, 
quando vai partir para as ações? 
C) Você pode estipular as prestações à partir de R$50,00. 
D) Trabalho isolado numa sala de segunda à sexta-feira, 
das 8 as 18 h. As vezes a solidão aperta. 
E) Refiro-me aquele caso singular em que a crase é 
facultativa, com a utilização do pronome possessivo. 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado 
retumbante de um povo heroico. 

O artigo AS e o adjetivo PLÁCIDAS estão no feminino plural 

porque concordam em ____________ e ______________ 
com o substantivo MARGENS. 

A) Gênero e grau 
B) Número e ideologia 
C) Grau e pessoa 
D) Concordância e gênero 
E) Gênero e número 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

Marque a alternativa em que o período está escrito 
integralmente na ortografia correta. 

A) Porque pretendo conquistar uma profissão digna? Porque 
faz parte de minhas pretenções de vida. 
B) A escola deve concerteza se dedicar mais aos alunos 
adolecentes. 
C) Adoro me diverti com minha família. Eles mim dão 
alegria. 
D) Sinto boa expectativa agora em relação ao meu futuro 
profissional. Posso dizer o porquê. 
E) Queremos que vocês estudem mas, mais parece que, 
quanto mais falamos, menos atenção prestam. 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

Assinale a opção em que a concordância não está de acordo 
com as normas gramaticais. 

A) A maternidade e a paternidade responsáveis resultam em 
benefício dos filhos. 
B) Tanto os garotos quanto as garotas estavam apreensivas 
em relação à presença dos pais. 
C) Existem muitos alunos que não fazem as tarefas de casa. 
D) Ao meio-dia e meia vou sair para almoçar com meus 
companheiros. 
E) Faz duas horas que cheguei à escola e a prova ainda 
não foi aplicada. 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Marque a opção em que as palavras ou expressões podem 
substituir, com o mesmo sentido, e na mesma ordem, os 
vocábulos destacados em maiúsculo na frase a seguir: 

“Uma atitude pessoal precipitada, impensada, pode 
ACARRETAR problemas para aqueles que CONVIVEM 
conosco e até “DESENCADEAR conflitos em nossas 
relações INTERPESSOAIS”. 

A) trazer – não habitam – produzir – com eles 
B) trazer – têm convívio – causar – com as pessoas 
C) resultar – moram – acarretar – egoístas 
D) caracterizar – se relacionam – superar – contra as 
pessoas 
E) causar – partilham – gerar – impessoais 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

Indique a opção na qual a concordância está incorreta. 

A) Temo que existam mais pessoas do que vagas. 
B) Desejo que não aconteçam outros acidentes tão tristes. 
C) Torço para que ainda tenham ingressos para esse show. 
D) Espero que não ocorram mais provas difíceis como esta. 
E) Espero que não hajam mais erros desse tipo. 

QUESTÃO 07_____________________________________ 

Onde se Aprende a Pensar? 

Uma fonte importante dessa aprendizagem são os estudos 
formais na escola. Através da educação escolar, se aprende 
o que é adequado pensar, o que se precisa conhecer de 
importante para interagir com o mundo social e profissional, 
se aprende muitas das perguntas que usa para entender o 
ambiente em que vive. Na escola, aprende onde buscar 
informações, a que tipo de ideias deve prestar atenção e 
como pensar sobre elas. 

Em suma, o treinamento educacional fornece muitos 
conceitos que se usam para ordenar e compreender o 
mundo. 
(adaptado de texto pedagógico escolar) 

Assinale a afirmativa que não está expressa pelas ideias 
apresentadas no texto: 

A) A escola é fundamental para ensinar a interação da 
pessoa com outras áreas em que está inserida. 
B) A boa compreensão do mundo tem como pressuposto o 
treinamento educacional. 
C) A escola não é apenas fonte de informações, mas de 
questionamentos sobre o mundo onde se vive. 
D) Quanto mais questionamentos a escola suscita, mais o 
aluno aprende a pensar. 
E) Além da escola, os ambientes familiar e profissional são 
importantes fontes de aprendizagem. 
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QUESTÃO 08_____________________________________ 

“Ipsis litteris” é uma expressão latina utilizada num texto e 
que não significa: 

A) Palavra por palavra 
B) Ao pé da letra 
C) Literária 
D) Textual 
E) Literal 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

PASSAREDO 
(Chico Buarque) 

(...) 
Ei, quero-quero 
Oi, tico-tico 
Assum, pardal, chupim 
Xô, cotovia 
Xô, ave-fria 
Xô, pescador-martim 
Some, rolinha 
Anda, andorinha 
Te esconde, bem-te-vi 
Voa, bicudo 
Voa, sanhaço 
Vai, juriti 
Bico calado 
Muito cuidado 
Que o homem vem aí 
O homem vem aí. 

Com relação aos versos da canção acima, assinale a opção 
não verdadeira. 

A) O uso dos verbos no imperativo e de vírgula antes do 
nome de cada ave caracteriza uma construção oracional 
chamada vocativo 
B) Um estudioso de aves é chamado de ornitólogo 
C) Quero-quero, tico-tico, ave-fria, pescador-martim, bem-te-
vi são substantivos compostos com sentidos diferentes das 
palavras isoladas 
D) “O homem vem aí” denuncia a ameaça que o ser humano 
representa para a natureza 
E) A letra da canção se baseou apenas na flora brasileira 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Assinale a opção em que o texto não apresenta o tipo e/ou 

gênero indicado no início. 

A) Texto Dissertativo Argumentativo 

As queimadas que anualmente destroem a Amazônia e 
chamam a atenção mundial, especialmente neste ano, é 
apenas a face mais visível da exploração da maior floresta 
tropical da Terra. Por trás da derrubada da mata e sob o 
fogo, certamente estão poderosos interesses econômicos: a 
criação de gado, o comércio ilegal de madeira e a produção 
de soja. As autoridades se mostram lenientes na 
fiscalização, pois são representantes e defensores do grande 
capital, seguramente os maiores interessados e 
responsáveis pela catástrofe. 

B) Texto Injuntivo 

“No sinal fechado 
Ele vende chiclete 
Capricha na flanela 
E se chama Pelé 
Pinta na janela 
Batalha algum trocado 
Aponta um canivete 
 “E até.” 
(Chico Buarque) 

C) Texto Descritivo 

Penedo é uma cidade histórica às margens do Rio São 
Francisco, no sul alagoano. O povoado foi oficialmente 
reconhecido em 1560 pelos segundo donatário da Capitania 
de Pernambuco com o nome Penedo do São Francisco. 
Esteve por 10 anos sob o domínio holandês, como quase 
toda a Capitania. Foi importante entreposto comercial 
durante dois séculos, mas só foi elevado à categoria de 
cidade em 1842. 

Penedo, cidade dos sobrados, vitrine da história de Alagoas, 
berço da civilização alagoana, é Patrimônio Nacional. 

D) Texto Não Verbal (exceto título) 

 

E) Texto Dissertativo Expositivo 

“Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como 
pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 
Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro”. 
(Mikhail Bakhtin) 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”. 
(Rubem Alves, educador e escritor) 

Escolha a opção que não corresponde à frase acima: 

A) O verbo “há” pode ser substituído por “existem” 
B) O segundo “há” pode ser eliminado sem prejuízo do 
sentido 
C) A palavra “Asas” está usada em sentido denotativo 
D)  “gaiolas” expressa falta de liberdade e criatividade 
E) “Que” é pronome relativo e se refere a “escolas” 
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QUESTÃO 12_____________________________________ 

Escolha a opção em que as palavras não apresentam os 
sinônimos corretos: 

 
A) Rubicundo = triste 

Inócuo = ofensivo 
Pândego = grande 

B) Parcimônia = economia 
Percalço = contratempo 
Enólogo = especialista em vinho 

C) Desassombrado = destemido 
Extenuado = exausto 
Abúlico = preguiçoso 

D) Retificar = corrigir 
Inferir = deduzir 
Procrastinar = adiar 

E) Obsoleto = ultrapassado 
Iminente = próximo 
Prodigioso = maravilhoso 

QUESTÃO 13_____________________________________ 

Em qual frase o verbo sublinhado está inadequadamente 
empregado? 

A) Ele está na prisão a espiar um crime. 

B) Os menores foram chamados à sala do Diretor por terem 
infringido normas internas. 
C) O Reitor chancelou a proposta dos professores e a 
encaminhou à secretaria. 
D) Comportamento ético deve presidir as decisões dos 
magistrados. 
E) Um bom texto não pode prescindir da correção 
gramatical. 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

Assinale a opção em que a segunda frase não mantém o 
mesmo sentido, considerada a substituição da conjunção ou 
locução conjuntiva. 

A) 1. Apesar dos percalços, conseguimos atingir os 
objetivos. 
2. Não obstante os percalços, conseguimos atingir os 
objetivos. 

B)  1. A dor e o prazer sempre caminham lado a lado em 
nossas vidas e, por conseguinte, sofremos conflitos internos 
e externos. 
2. A dor e o prazer sempre caminham lado a lado em nossas 
vidas e, portanto, sofremos conflitos internos e externos. 

C) 1. Uma mudança mais profunda no país é necessária, 
porquanto não podemos continuar sem diretrizes. 
2. Uma mudança mais profunda no país é necessária, visto 
que não podemos continuar sem diretrizes. 

D)  1. Conforme já dissemos, não há condições de atender a 
todos os bolsistas. 
2. De modo que já dissemos, não há condições de atender a 
todos os bolsistas. 

E) 1. Temos convivido com a violência, e com ela 
continuaremos a viver, a não ser que ocorra mudança radical 
nas políticas de.educação e segurança. 
2. Temos convivido com a violência, e com ela 
continuaremos a viver, exceto se ocorrer mudança radical 
nas políticas de educação e segurança. 

QUESTÃO 15_____________________________________ 

Assinale a opção em que as duas frases não apresentam 
sentidos equivalentes. 

A) 1. O trabalho da Comissão foi profícuo na rápida análise 
de algumas contas consideradas nebulosas. 
2. O trabalho da Comissão foi produtivo na rápida análise de 
algumas contas consideradas obscuras. 

B) 1. A empresa está mergulhada em dívidas e não há mais 
como se manter com a economia em ruína. 
2. A empresa está imersa em dívidas e não há mais como se 
manter com a economia em bancarrota. 

C) 1. Podemos assegurar que nosso intuito é atingir a meta 
até dezembro. 
2. Podemos asseverar que nosso escopo é atingir a meta até 
dezembro. 

D) 1. Minha aspiração sempre foi subir a postos mais 
importantes na Prefeitura. 
2. Minha pretensão sempre foi ascender a postos mais 
importantes na Prefeitura. 

E) 1. O Prefeito concordou com a demanda da entidade, 
porém exigiu pressa na apresentação da proposta. 
2. O Prefeito sancionou o pleito da entidade, porém exigiu 
parcimônia na apresentação da proposta. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

Duas torneiras enchem um certo tanque em três horas. Se a 
vazão de uma delas é a metade da vazão da segunda, em 
quantos minutos a torneira de menor vazão irá encher o 
mesmo tanque, se somente ela estiver aberta? 

A) 270. 
B) 900. 
C) 360. 
D) 540. 
E) 180. 
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QUESTÃO 17_____________________________________ 

Em uma festa infantil, um mágico coloca em uma urna cinco 
bolas vermelhas, três brancas e duas azuis. Em seguida, 
escolhe um convidado e o desafia a retirar da urna duas 
bolas da mesma cor. Qual a probabilidade de o convidado 
ter sucesso na retirada das bolas? 

A) 2/6075. 
B) 23/50. 
C) 14/45. 
D) 3/1250. 
E) 1/10. 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

Para comemorar seu aniversário, João convidou quatro 
amigos para jogar com ele um torneio de tênis. 
Considerando que, ao longo do torneio, cada participante 
jogará contra todos os outros jogadores uma única vez, 
quantas partidas serão realizadas? 

A) 20. 
B) 6. 
C) 12. 
D) 10. 
E) 25. 

QUESTÃO 19_____________________________________ 

Quando eu nasci, meu pai tinha dezenove anos e minha irmã 
um ano. Hoje a soma da minha idade com a de minha irmã 
supera a idade de meu pai em vinte e dois anos. Qual a 
idade de minha irmã, em anos? 

A) 40. 
B) 4. 
C) 41. 
D) 5. 
E) 20. 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Em uma turma da Escola Municipal Arco-Iris, os alunos 
foram entrevistados quanto aos esportes que praticavam. 
Entre as respostas foram citadas as seguintes modalidades: 
futebol, vôlei e basquete. Sabe-se que: 3 alunos não 
praticam nenhuma das três modalidades, 10 alunos praticam 
basquete; 15 jogam vôlei; 18 praticam futebol; 4 jogam 
futebol e basquete; 6 jogam basquete e vôlei; 8 jogam 
futebol e vôlei; e 2 praticam as três modalidades. Quantos 
alunos foram entrevistados? 

A) 32. 
B) 30. 
C) 66. 
D) 27. 
E) 63. 

 

 

 

QUESTÃO 21_____________________________________ 

João diz para Carlos a seguinte afirmação: Um  número n 

inteiro positivo é primo quando só possui apenas dois 

divisores os quais são 1 e n. Baseado nessa afirmação 

Carlos diz: 

I – Todo número primo é ímpar. 
II – O número 91 é primo. 
III – A soma de dois números primos é sempre um número 
primo. 

Ao analisar as afirmações de Carlos, a alternativa correta 
abaixo é: 

A) I e II são verdadeiras e III é falsa 
B) I e III são falsas e II é verdadeira 
C) II e III são verdadeiras e I é falsa 
D) I e II são falsas e III é verdadeira 
E) I, II e III são falsas 

QUESTÃO 22_____________________________________ 

Maria e Joana vão a uma sorveteria no shopping e ao chegar 
na sorveteria, Joana decide comprar 3 sorvetes onde é 
oferecido 6 sabores distintos.   

O número de maneiras que Joana pode escolher os sabores 
dos sorvetes é igual a: 

A) 47 

B) 56 

C) 38 

D) 29 

E) 20 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Arthur e Isaque brincam de desenhar retas  r e s distintas e 
paralelas entre si. Arthur pede ao Isaque para marcar 5 
pontos na reta r e 8 pontos na reta  s e pergunta quantos 
triângulos podem ser formados com vértices nesses pontos. 
A figura abaixo mostra o modelo do desenho. 

 

Nessas condições o número de triângulos que Isaque formou 
foi: 

A) 200 triângulos 

B) 180 triângulos 

C) 220 triângulos 

D) 160 triângulos 

E) 140 triângulos 
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QUESTÃO 24_____________________________________ 

O professor Cuca Legal brincando com seus alunos a 
respeito de números racionais e irracionais afirmou as 
seguintes sentenças: 

I – A soma de um número racional com um número irracional 
é igual a um número irracional.  
II – O produto de um número racional diferente de zero com 
um número irracional é igual a um número irracional. 
III – A soma de dois números irracionais é sempre igual a um 
número irracional. 

Baseado nas afirmações acima, a alternativa correta é: 

A) I, II e III são verdadeiras 

B) I e II são falsas e III é verdadeira 

C) I e III são falsas e II é verdadeira 

D) II e III são falsas e I é verdadeira 

E) Apenas a III é falsa 

QUESTÃO 25_____________________________________ 

Dois terrenos foram cercados em forma de triângulos como 
na figura abaixo. 

 

Sendo os terrenos triângulos semelhantes e que o Perímetro 

do terreno triangular A’B’C’ vale 30m e os lados do triângulo 

ABC são respectivamente 12m, 18m e 20m.  

O valor do menor lado do triângulo A’B’C’ é: 

A) 7,8 m 

B) 10,8 m 

C) 9,2 m 

D) 7,2 m 

E) 6,8 m 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

A fumaça assume papel importantíssimo no combate a 
incêndio, pelo potencial de causar danos à saúde dos 
combatentes, pela capacidade de aceleração da propagação 
do incêndio e pela dificuldade gerada pela baixa visibilidade 
e abafamento acústico causado por ela.  

GOIÁS (Estado). Corpo de Bombeiros Militar. Manual Operacional 
de Bombeiros. Goiânia: Corpo de Bombeiros, 2017. 453 p. 

 

Sobre as características da fumaça que afetam diretamente 
as operações de combate a incêndio, pode-se afirmar que: 

A) A opacidade da fumaça é causada pela fuligem em 
suspensão, composta por moléculas de carbono derivadas 
da queima completa do material combustível. Essa fuligem 
dificulta a visibilidade dos bombeiros no interior do ambiente 
incendiado 
B) A Inflamabilidade da fumaça possui em seu interior 
intermediários reativos (radicais livres, íons instáveis, etc) 
provenientes da reação em cadeia da combustão com 
capacidade de reagirem mesmo na ausência de comburente 
e, ao entrarem em contato com uma fonte de calor ou 
atingirem a temperatura ideal, podem entrar em ignição 
C) A Toxidade da fumaça independe do material 
combustível podendo apresentar em sua composição 
produtos tóxicos asfixiantes como o monóxido de carbono 
(CO), Ácido clorídrico (HCl), Ácido Cianídrico (HCN), Amônia 
(NH3), Óxidos de Nitrogênio (N2O, NO, NO2, N2O4) 
D) A alta temperatura da fumaça se dá em decorrência das 
correntes de convecção formadas pelo aquecimento dos 
gases, o produto resultante da queima, somado aos vapores 
combustíveis emanados do material combustível, elementos 
que compõem a fumaça, se aquecem e se acumulam nos 
locais mais altos do ambiente 
E) A mobilidade da fumaça ocorre por ser um fluido, sofre 
influência do processo de irradiação, estando em constante 
movimento, podendo ocupar ambientes ainda não atingidos 
pelas chamas ao se deslocar por dutos, shafts, janelas ou 
qualquer outro tipo de abertura 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

Em acidentes envolvendo produtos perigosos, um dos 
objetivos é a descontaminação que 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 (através de reações 
químicas) por outra de propriedades inócuas. Entretanto, é 
um processo minucioso e não requer rapidez em sua 
execução.  

GOIÁS (Estado). Corpo de Bombeiros Militar. Manual Operacional 
de Bombeiros. Goiânia: Corpo de Bombeiros, 2017. 453 p. 

Dadas as afirmativas relativas aos métodos de 
descontaminação em ocorrências envolvendo produtos 
perigosos, 

I. Diluição consiste na redução da concentração do 
contaminante a níveis não perigosos, que pode ser 
realizada com a utilização de água. É eficiente, 
principalmente, se o produto não penetrar na roupa. Esta 
técnica é a mais comumente aplicada. 

II. Dissolução consiste na adição de uma substância 
intermediária durante o processo de descontaminação. Por 
exemplo, a utilização de querosene como produto 
intermediário para descontaminação de óleo combustível. 

III. Surfactação é aplicada para melhorar a limpeza física. É 
importante instrumento de checagem da dissolução. O 
Fosfato trissódico é o agente surfactante mais comumente 
utilizado. Detergentes industriais também podem ser 
utilizados. 

IV. Neutralização normalmente utilizado em substâncias 
corrosivas. Por exemplo, quando ácido está envolvido, uma 
base pode ser utilizada para a descontaminação e vice-
versa. Sempre lembrando que existe a concentração do 
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produto, a reação físico-química, a quantidade do produto 
a ser neutralizado; 

V. Solidificação é uma técnica simples e eficiente, realizada 
por meio da aplicação de vapor d‟água no material 
contaminado. Apresenta bons resultados em produtos 
voláteis. 

verifica-se que está(ão) correta(s): 

A) I e III, apenas 
B) I, II e III, apenas 
C) I, II, III e IV, apenas 
D) I e V, apenas. 
E) I, II, III e V, apenas 

QUESTÃO 28_____________________________________ 

O grande aumento populacional nas áreas metropolitanas 
vem causando demasiada demanda por habitações, e para 
suprir tal demanda vem ocorrendo um fenômeno mundial de 
verticalização das cidades, ou seja, grande aumento do 
número de edifícios, quer com a finalidade de moradia, quer 
com a finalidade de trabalho. O fato é que, devido a este 
fenômeno, cresce também a necessidade de máquinas para 
realizar o transporte vertical, aumentando assim o número de 
aparelhos instalados e, consequentemente, o número de 
ocorrências de salvamento em elevadores. 

Disponível em:<http://pop.cbmerj.rj.gov.br/arquivos/II_14_ 
Salvamento_em_Elevadores_AN.pdf>. Acesso em:12 Set. 2019. 

Dadas as afirmações acerca da padronização das ações 
durante ocorrência envolvendo elevadores 

I. Desligar a chave do elevador deverá ser uma das 
primeiras providências adotadas quando da chegada ao 
local, deve-se desligar a chave do elevador no quadro de 
força, independentemente de haver ou não energia 
elétrica. 

II. A localização da cabina do elevador deve feito quase que 
ao mesmo tempo em que o desligamento da chave do 
elevador, pois precisa necessariamente ser feito pela 
mesma pessoa. Informações de pessoas presentes no 
local poderão ser utilizadas para determinar o local onde se 
encontra parada a cabina do elevador. 

III. Para abrir a porta do pavimento, os bombeiros que 
estiverem no pavimento da cabina deverão abrir a porta do 
pavimento que dá acesso ao poço do elevador, usando 
para isso a chave específica, não sendo necessário 
certificar via HT se os circuitos elétricos já estão 
desligados. 

IV. Após terminar o nivelamento e travar o freio, é que se 
podem retirar as vítimas de dentro da cabine. Não se deve 
permitir que os passageiros saiam da cabine, mesmo que a 
porta esteja aberta ou semi-aberta, sem ordem expressa 
de quem estiver coordenando a retirada, a fim de se evitar 
acidentes. 

Pode-se afirmar que está(ão) correta(s): 

A) I e IV, apenas 
B) I e III, apenas 
C) I e II, apenas 
D) II e IV, apenas 
E) III e IV, apenas 

 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

Associe os termos elétricos da Coluna 1 com as respectivas 
definições da Coluna 2. 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1. Tensão ou voltagem 
 
 
2. Amperagem 
 
 
3. Resistência 
 
 
4. Aterramento 

(  ) É a diferença de potencial 
elétrico entre dois pontos 
(DDP) em um circuito. 
(  ) É semelhante ao efeito de 
atrito sobre o fluxo de água 
em uma tubulação. 
( ) É um fluxo de carga 
elétrica. Pode ser comparado 
com a taxa de fluxo de água 
em uma tubulação. 
(   ) É o processo de conexão 
mecânica com fios isolados e 
equipamentos com a terra, 
com capacidade suficiente 
para reduzir qualquer 
diferença de potencial até se 
equiparar com a terra. 

De cima para baixo, a sequência correta é:  

A) 1 – 3 – 4 – 2 
B) 1 – 3 – 2 – 4 
C) 3 – 2 – 4 – 1 
D) 4 – 1 – 2 – 3 
E) 4 – 3 – 2 – 1 

 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

Os cabos podem ser considerados como os principais 
materiais de trabalho dos bombeiros, durante uma operação 
envolvendo salvamento em altura. Nos cabos estão 
depositadas a confiança e a segurança dos profissionais nas 
ocorrências, deles dependendo a própria vida dos 
bombeiros. Sendo assim, os cuidados com esse 
equipamento devem ser redobrados e observados a todo 
instante, pois a segurança no salvamento em altura está 
estritamente ligada ao seu estado de operação.  

GOIÁS (Estado). Corpo de Bombeiros Militar. Manual Operacional 
de Bombeiros. Goiânia: Corpo de Bombeiros, 2017. P.37. 

Sobre os cuidados básicos que devem ser adotados com os 
cabos pelas equipes do salvamento, pode-se afirmar que: 

A) Para garantir a durabilidade dos cabos é necessário que 
exista contato com substâncias derivadas do petróleo 
(hidrocarbonetos) e ácidos em geral 
B) É aconselhável a utilização dos cabos de salvamento 
para atividades como corte de árvore, reboque de 
automóveis ou qualquer outra atividade 
C) Visando otimizar a durabilidade dos cabos, é importante 
deixar cabos tensionados por um longo período de tempo, 
pois o tensionamento dos cabos aumenta sua resistência 
D) Sempre que os cabos precisarem ser lavados, utilizar 
sabão a base de soda com água, devendo ser secados 
expostos ao sol durante longo período e em local arejado, 
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até que estejam completamente secos para serem 
guardados 
E) Deve-se evitar o contato com "quinas" ou arestas vivas, 
pois o tensionamento dos cabos durante as operações fará 
com que a parte em contato se danifique, o que poderá 
comprometer seu uso futuro, pela natureza do trabalho 

QUESTÃO 31_____________________________________ 

A Existência de uma Norma Regulamentadora específica 
para trabalho em altura (NR 35) tem por objetivo garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou 
indiretamente com esta atividade. Um trabalhador suspenso, 
pelo dispositivo de segurança, pode desenvolver a Síndrome 
da Suspensão Inerte: situação clínica potencialmente fatal 
em curto prazo de tempo, podendo causar perda de 
consciência e falência de múltiplos órgãos. 

OLIVEIRA, Luiz Felipe Gonçalves. Síndrome da Suspensão Inerte: 
Análise da NR 35.Curitiba: 2018. p.2. Disponível em:< 

https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/56834/R%20-
%20E%20-%20LUIZ%20FELIPE%20GONCALVES%20DE%20OLIVEIRA. 

pdf?sequence=1> Acesso em 12 Set 2019.  

Sobre sinais e sintomas relacionados à suspensão inerte em 
cintos de segurança, são feitas as seguintes afirmações, 

I. Pode haver represamento de volume circulatório nos 
membros inferiores, resultando várias complicações 
(choque circulatório, reações fisiológicas, entre outras). 

II. Pode ocorrer formigamento, amortecimento, tonturas, 
náuseas, hipertermia e inconsciência. 

III. Os traumas ocasionados são reversíveis e não há 
possibilidade de óbito. 

Pode-se afirmar que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas 
B) II, apenas 
C) I e II, apenas  
D) III, apenas 
E) I, II e III 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

Quanto aos procedimentos durante resgate e tratamento da 
Síndrome de Arnês, são feitas as seguintes afirmações: 

I. Depois de soltar o cinto, coloca-se o indivíduo em 
posição fetal (20 a 40 min.) e depois posição horizontal. 

II. Caso necessário encaminhar para hemodiálise. 
III. Quando se aproximar da vítima colocá-la numa posição 

ventral para melhor circulação do sangue. 
IV. Elevar os membros inferiores e sacudi-los. 
V. Não se deve realizar nenhum procedimento no local, 

tendo em vista o elevado risco de óbito. 

Pode-se afirmar que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV, apenas 
B) I e II, apenas 
C) II e III, apenas 
D) III e IV, apenas 
E) I, II e III, apenas 

 

QUESTÃO 33_____________________________________ 

Os equipamentos abaixo relacionados servem para proteger 
os operadores das embarcações que estão expostos aos 
riscos, como escoriações, traumas e afogamentos. Indique 
quais possuem uso obrigatório sempre que embarcado pois 
além de garantir a segurança demonstra profissionalismo e 
responsabilidade. 

A) Roupa de neoprene, Luvas e botas de neoprene e 
Óculos de sol. 
B) Protetor solar, Rádio HT com saco estanque e Capacete 
C) Colete salva-vidas, Nadadeiras e Roupa de neoprene 
D) Capacete, Colete salva-vidas e Nadadeiras 
E) Capacete, Colete salva-vidas e Rádio HT com saco 
estanque 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

 

 

Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-Zt/casa/les%C3%B5es 
-e-envenenamentos/primeiros-socorros/parada-card%C3%ADaca>. 

Acesso em 12 Set. 2019. 

Com relação às Técnicas básicas para manejo das vias 
respiratórias, pode-se afirmar que: 

I. O primeiro movimento para avaliação da via aérea é a 
inspeção da boca e da orofaringe. A presença de corpos 
estranhos, secreções, alimentos e sangue indica a 
necessidade de remoção manual. Se a manobra mostrar-
se ineficiente, a aspiração com o posicionamento lateral da 
cabeça (na ausência de trauma) pode auxiliar na remoção 
dos líquidos, corpos estranhos e restos alimentares. 

II. A inserção da cânula orofaríngea deve ser realizada 
quando não se obtém a via aérea pérvia com as manobras 
de desobstrução manual, sendo indicada em pacientes 
conscientes e aos com redução de nível de consciência, 
mas com reflexo de vômito presente. 

III. São indicadores para a aspiração a presença de sangue, 
secreções, vômito ou outros líquidos nas vias aéreas, que 
não possam ser eficientemente removidos com manobras 
manuais. 

IV. A ventilação com respirador manual utilizando 
reservatório e máscara facial (Ambu) utiliza o princípio de 
ventilação de pressão positiva intermitente. A máscara 
aplicada adequadamente na face do indivíduo veda a saída 
do ar, que é empurrado pela pressão manual do 
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reservatório para a via aérea do paciente, recebendo 
ventilação. 

A) somente a afirmativa II é verdadeira 
B) III e IV são verdadeiras, apenas 
C) I, III e IV são verdadeiras, apenas 
D) I, II e III são verdadeiras, apenas  
E) I e IV são verdadeiras, apenas 

QUESTÃO 35_____________________________________ 

Enumere e assinale a alternativa que indica a associação 
correta, de cima para baixo, do tipo de hemorragia com a 
sua respectiva definição.  

1) Epistaxe 
2) Hematêmese  
3) Melena 
4) Hemoptise 
5) Metrorragia  
6) Hematúria 

(   ) 
hemorragia de origem gástrica, apresentando 
náuseas, vômito de sangue na cor vermelho vivo 
ou escuro. 

(   ) 
hemorragia nasal, considerada a mais comum entre 
adultos e crianças, geralmente de pouca gravidade. 

(   ) 

hemorragia dos pulmões, caracterizada por 
apresentar sangue vermelho vivo com aspecto 
espumoso, que geralmente sai pela boca e nariz 
acompanhado de tosse. 

(   ) presença de sangue na urina. 

 
A) 5 – 1 – 4 - 6 
B) 2 – 1 – 4 – 6 
C) 2 – 5 – 4 - 6 
D) 2 – 6 – 4 - 3 
E) 3 – 2 – 4 - 6 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

Os produtos perigosos são classificados pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em nove classes de riscos e 
respectivas subclasses. Observe o símbolo a seguir. 

 

Disponível em: <https://www.mastechtecnologia.com.br/etiquetas 
/quimico/etiqueta-de-simbologia-de-risco-corrosivo-8>. Acesso em: 13 

Set. 2019. 

Esse símbolo indica um produto:  

A) Radioativo  
B) Infectante 
C) Corrosivo  
D) Volátil 
E) Oxidante 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

O estado de choque é um desequilíbrio entre a oferta e 
utilização do oxigênio nos tecidos e órgãos, podendo haver 
ou não queda da pressão arterial. O objetivo principal da 
oxigenação celular é a manutenção do equilíbrio da 
produção de energia para manter o organismo funcionando 
de forma plena. Diante de um paciente politraumatizado, faz-
se necessário a suplementação de oxigênio via máscara 
facial para que haja aumento na oferta desse elemento 
essencial na produção de energia pelas células do corpo 
humano.  

Sobre a classificação do choque de acordo com o padrão 
etiológico, pode-se afirmar: 

A) Cardiogênico: é aquele choque decorrente de vasoplegia, 
situação na qual os vasos, artérias e veias perdem a 
capacidade de contração e ficam flácidas e mais lentas para 
levar o sangue até os tecidos e órgãos da vítima, podendo 
acontecer no caso de infecção generalizada 
B) Obstrutivo: é o choque que acontece devido à disfunção 
do músculo cardíaco, em que o coração diminuiu a força de 
bombeamento do sangue, podendo ocorrer contusão 
miocárdica 
C) Distributivo: é o choque que acontece com obstrução que 
impede o enchimento adequado do coração. Pode ocorrer 
em condições clínicas (tromboembolismo pulmonar – TEP) e 
traumáticas 
D) Cardiogênico: é uma reação de hipersensibilidade 
potencialmente grave, mediada por imunoglobulinas E e G, 
após exposição a antígeno em pessoas previamente 
sensibilizadas 
E) Hipovolêmico: é o choque que acontece com perda de 
volume sanguíneo (hemorragia ou desidratação). Essa perda 
pode ocorrer de forma visível, onde o socorrista visualiza o 
sangue na vítima (hemorragia externa), como fraturas 
expostas e cortes extensos de pele e músculos 
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QUESTÃO 38_____________________________________ 

Os tipos de aparelhos extintores mais comuns e sua relação 
com as classes de incêndio são descritos na tabela abaixo: 
(Manual operacional de bombeiros de resgate pré-hospitalar 
de Goiás). 

 

Sobre a classe de incêndios e os tipos de extintores, pode-se 
afirmar: 

A) Os combustíveis agrupados na classe A são todos 
aqueles que são sólidos e comuns, tal como a madeira, o 
papel, o plástico, a borracha, entre outros. Estes 
combustíveis queimam em razão de sua largura, 
comprimento e profundidade e, ainda, deixam resíduos após 
sua queima. Portanto, o método mais indicado para a 
extinção deste tipo de incêndio é o resfriamento com a 
utilização de água, embora já existam gases, pós e espumas 
capazes também de realizar esta extinção 
B) Os combustíveis agrupados na classe C são os líquidos 
inflamáveis, líquidos combustíveis e gases inflamáveis, dado 
que todos eles queimam em superfície e não deixam 
resíduos provenientes de sua queima. Quando se trata de 
líquidos, os métodos de extinção mais utilizados são o 
abafamento (espumas) e a quebra da reação em cadeia 
(pós), mas quando se trata de gases, o mais utilizado é o 
isolamento, ou seja, a retirada ou controle do material 
combustível (retirando as fontes ou fechando registros, por 
exemplo) 
C) São agrupados na classe B os equipamentos que estão 
submetidos à energia elétrica, já que a utilização de água, 
nestes casos, pode resultar na condução da energia e em 
risco para quem combate o fogo. Deve-se levar em 
consideração que, uma vez que o material não está mais 
energizado, se é sólido, assume características de incêndio 
classe A, mas, caso possua capacitores ou equipamentos 
que mantém a energia elétrica ainda que ele esteja 
desligado de uma fonte de energia, os procedimentos de 
extinção a serem observados são os prescritos para a classe 
C 
D) Os combustíveis com maior número de particularidades, 
os agrupados na classe D tem uma característica que inspira 
bastante cuidado. Esta classe engloba os metais 
combustíveis (maioria alcalinos) que são pouco reativos e, 
portanto, pode-se utilizar qualquer tipo de carga extintora 
para apagá-los 
E) A utilização de espuma para o combate a incêndio surgiu 
para satisfazer a necessidade de se achar um método mais 
eficiente que a água para a aplicação em focos ocorridos em 
líquidos inflamáveis, uma vez que ela é mais densa e, por 
isso, tem maior probabilidade de permanecer imersa nos 
líquidos 

QUESTÃO 39_____________________________________ 

 

 

A respeito da técnica ilustrada na figura, pode-se afirmar 

A) Os torniquetes deverão ser utilizados como o primeiro 
recurso e, somente, para controlar os sangramentos 
provocados por ferimentos graves nas extremidades 
B) Quando a compressão direta e elevação do membro não 
surtirem efeito, o torniquete poderá ser realizado. 
Geralmente é aconselhado em situações de amputações 
traumáticas e esmagamentos. Deve ser realizado acima da 
área da hemorragia e ser afrouxado entre 10 e 15 minutos 
ou quando as extremidades apresentarem-se frias e 
arroxeadas, aguardando a circulação voltar para apertar 
novamente 
C) Deve-se aplicar torniquetes sobre áreas de articulação 
(cotovelos e joelhos). A localização mais segura e efetiva 
para a colocação do torniquete é acima do local da lesão 
D) Torniquetes são dispositivos de contenção de 
hemorragias que são aplicados apenas nos membros 
inferiores e geralmente para conter lesões de extremidades 
exsanguinantes 
E) O uso de torniquetes mostrou-se ineficiente na realização 
de hemostasia temporária e redução de mortalidade por 
lesões de extremidades com risco mínimo de complicações 
relacionadas diretamente a seu uso em campo de batalha 
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QUESTÃO 40__________________________________________________________________________________________ 

 
Fonte: Manual Corpo de Bombeiros/GO, 2017, p.91 

Dadas as afirmações sobre a utilização de água para combater “NUVEM” de amônia, durante aproximação utilizando jato 
neblinado e composição da equipe de intervenção,  

I. A equipe de intervenção deve forçar os vapores para baixo, porém evitar passar pelas poças de amoníaco. Chegando 
próximo à fonte, o líder da equipe de intervenção, ou o responsável técnico da empresa deve fechar a válvula que controla o 
fluxo do gás. 

II. O procedimento também pode ser usado como auxílio, protegendo os respondedores enquanto realizam o salvamento de 
vítimas que podem estar sob a nuvem tóxica. 

III. O uso de água para se aproximar e se proteger de uma liberação de amônia deve ser feito com fluxo de jato neblinado que 
promoverá uma “cortina” protetora. Essa proteção também protegerá as pessoas que moram nas adjacências das empresas 
que fazem o manejo do gás tóxico. 

IV. A equipe de intervenção, nesse caso deve ser composta por 5 (cinco) respondedores, um líder ao centro o qual será 
responsável por direcionar e auxiliar na contenção, flanqueado por dois chefes de linha e um auxiliar em cada mangueira. 
Não é possível variações na composição da equipe de intervenção e no número de linhas de mangueiras, independente da 
dimensão do vazamento. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I e III, apenas 
B) I, II e III, apenas  
C) I e II, apenas 
D) I e IV, apenas 
E) IV, apenas 
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ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 

eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso 

no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova. 

EDITAL Nº 01/2019 – Município de Pilar 
 

8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar, 

juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br 

e www.copeve.ufal.br, na data provável de 29/10/2019, a partir das 21h00. 
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