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Prefeitura Municipal de Saudades 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS 

O Trabalho da Mulher 

 

 Durante muito tempo, os cuidados com a casa, com os filhos e com os parentes 

foram considerados tarefas exclusivas das mulheres. Muitas pessoas nem encaravam 

essas atividades como trabalho, apesar de estas exigirem muita energia e ocuparem 

grande parte do tempo das donas de casa. 

 Hoje em dia, as mulheres enfrentam um desafio: o trabalho dentro e fora de casa. 

Elas combinam essas tarefas porque precisam ajudar na renda familiar ou pessoal e para 

obterem satisfação pessoal e exercerem a cidadania. 

 Nos centros urbanos, muitas mulheres se ocupam de atividades que já fazem parte 

do seu dia a dia como donas de casa. Trabalham como costureiras, cozinheiras, 

doceiras, cabeleireiras, etc. Geralmente, elas se dedicam a esses afazeres em suas 

próprias moradias ou em locais próximos. 

 

1) Marque a alternativa incorreta de acordo com o texto: 

 

a) Os cuidados com a casa, com os filhos e com os parentes foram  considerados, 

durante muito tempo, tarefas exclusivas das mulheres. 

b) Muitas pessoas encaravam as atividades domésticas como trabalho. 

c) Atualmente, as mulheres enfrentam um desafio: o trabalho dentro e fora de casa. 

d) Hoje as mulheres trabalham dentro e fora de casa porque precisam ajudar na renda 

familiar ou pessoal. 

e) A mulher que trabalha fora obtém satisfação pessoal e exerce cidadania. 

 

2) A palavra “exclusivas”, linha 2 do texto, significa: 

 

a) Restritas. 

b) Irrestritas. 

c) Permanentes. 

d) Periódicas. 

e) Temporárias. 

 

3) A expressão “essas atividades”, linha 3 do texto, refere-se a (s) aos: 

 

a) Muitas pessoas. 

b) Durante muito tempo. 

c) Apenas os cuidados com a casa. 

d) Cuidados com a casa, com os filhos e com os parentes. 

e) Mulheres. 

 

4) As expressões do texto: “Durante muito tempo”( linha 1) e “Hoje em dia (linha 5) 

expressam ideia de: 

 

a) Lugar. 

b) Tempo. 

c) Modo. 

d) Intensidade. 

e) Afirmação. 
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5) A expressão do texto: “Nos centros urbanos” (linha 8), expressa ideia de: 

 

a) Lugar. 

b) Tempo. 

c) Modo. 

d) Intensidade. 

e) Afirmação. 

 

6) As palavras: costureiras, cozinheiras, doceiras, cabeleireiras são: 

 

a) Adjetivos. 

b) Artigos. 

c) Substantivos próprios. 

d) Substantivos comuns. 

e) Pronomes. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Um pote cheio de sorvete pesa 710g. Gustavo comeu metade desse pote e ao 

conferir seu peso constata que é de 390g. Assim o pote de sorvete vazio deve pesar: 

 

a) 40g. 

b) 55g. 

c) 60g. 

d) 70g. 

e) 90g. 

 

8) Ao medir a área  de um terreno  retangular constata-se que ela tem é 196m2. Qual o 

perímetro desse terreno, sabendo-se que o comprimento é o quádruplo da sua largura? 

 

a) 60m. 

b) 70m. 

c) 80m. 

d) 90m. 

e) 100m. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Localizado no Oeste do estado de Santa Catarina, o município de Saudades é 

formado predominantemente por descendentes de: 

 

a) Italianos. 

b) Poloneses. 

c) Alemães. 

d) Austríacos. 

e) Ingleses. 
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10) “A economia de um país pode ser dividida em setores, de acordo com os produtos 

produzidos, modos de produção e recursos utilizados.” Considerando esse tema, analise 

as afirmativas a seguir: 

 

I. São atividades econômicas do setor primário: agricultura, mineração e pesca. 

II. São atividades econômicas do setor primário: produção de máquinas, equipamentos 

e bens de consumo. 

III. O setor terciário está diretamente ligado a prestação de serviços.  

 

Estão corretas: 

 

a) Apenas a afirmativa I. 

b) As afirmativas I, II e III. 

c) As afirmativas II e III. 

d) As afirmativas I e II. 

e) As afirmativas I e III. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11) O ........................................ é constituído por órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por entidades privadas 

e pela comunidade, sob a coordenação da Secretaria de Defesa Civil, do Ministério da 

Integração Nacional. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco acima: 

 

a) SIEDEC. 

b) COMDEC. 

c) SEDEC. 

d) SINDEC. 

e) CORDEC. 

 

12) As quatro fases de administração de desastres são: 

 

a) Prevenção, Proteção, Resposta e Remédios. 

b) Proteção, Resposta, Reconstrução e Financiamentos. 

c) Prevenção, Preparação, Resposta e Reconstrução. 

d) Prevenção, Reparação, Alimentação e Reconstrução. 

e) Todas alternativas anteriores estão corretas. 

 

13) No dicionário Aurélio, lixo é definido como coisa inútil, velha, sem valor, ou ainda, 

sujeira. Existe lixo que é formado por resíduos provenientes de serviços hospitalares e 

similares, potencialmente transmissores de doenças e contaminantes. Estamos falando 

do lixo: 

 

a) Lixo domiciliar. 

b) Lixo comercial. 

c) Lixo público. 

d) Lixo especial. 

e) Lixo de serviço de saúde. 
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14) De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, diz que: a 

administração pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios: 

 

a) Legalidade, pessoalidade, moralidade e eficiência. 

b) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

c) Moralidade, onerosidade, impessoalidade, publicidade e moralidade. 

d) Legalidade, adversidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

e) Legalidade, morosidade, adversidade, eficiência e agilidade. 

 

15) As queimaduras podem ser químicas, térmicas, elétricas e por radiação. O 

tratamento pré-hospitalar é semelhante em todos os casos de queimadura. As 

queimaduras podem ser: 

 

a) Queimaduras de primeiro grau: são aquelas que envolvem apenas a epiderme; 

Queimaduras de 2º grau: é aquela que envolve a epiderme e a derme.  

Queimaduras de 3º grau: são as queimaduras profundas que acometem toda a derme, 

podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas. 

 

b) Queimaduras leves: são aquelas que envolvem apenas a epiderme;  

Queimaduras médias: é aquela que envolve a epiderme e a derme.  

Queimaduras graves: são as queimaduras profundas que acometem toda a derme, 

podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas. 

 

c) Queimaduras de 3º grau: são aquelas que envolvem apenas a epiderme; 

Queimaduras de 2º grau: é aquela que envolve a epiderme e a derme.  

Queimaduras de 1º grau: são as queimaduras profundas que acometem toda a derme, 

podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas. 

 

d) Queimaduras térmicas: são aquelas que envolvem apenas a epiderme;  

Queimaduras elétricas: é aquela que envolve a epiderme e a derme.  

Queimaduras químicas: são as queimaduras profundas que acometem toda a derme, 

podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas. 

 

e) Queimaduras radiação: são aquelas que envolvem apenas a epiderme;  

Queimaduras elétricas: é aquela que envolve a epiderme e a derme.  

Queimaduras químicas: são as queimaduras profundas que acometem toda a derme, 

podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas. 

 

16) Podemos conceituar biossegurança como: 

 

a) Conjunto de medidas judiciais adotadas para proteger a vida das pessoas que 

trabalham em ambiente de risco. 

b) Conjunto de preparação, aprimoramento e execução de atividades voltadas ao 

trabalho com a vida. 

c) O englobamento da engenharia de segurança, a medicina do trabalho, a saúde do 

trabalhador, a higiene industrial, a engenharia clínica e a infecção hospitalar. 

d) Conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas, 

empregadas para prevenir acidentes em ambientes biotecnológicos. 

e) Não existem nenhuma forma de conceituar biossegurança. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Higiene_industrial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Engenharia_cl%C3%ADnica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o_hospitalar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biotecnologia
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17) O resultado de uma asfixia por imersão ou submersão em qualquer meio líquido ou 

simplesmente como uma sufocação na água. Estamos falando de: 

 

a) Afundamento. 

b) Afogamento. 

c) Abalroamento. 

d) Hidrocussão. 

e) Choque térmico. 

 

18) Triagem é o processo utilizado em situações onde a emergência ultrapassa a 

capacidade de resposta da equipe de socorro. Pelo método de triagem START, são 

utilizadas pulseiras de cor vermelha, amarela, verde e preta. Para um paciente que 

apresenta sinais e sintomas que demonstram um estado crítico e necessita de 

tratamento e transporte imediato. Neste paciente será utilizada a pulseira: 

 

a) Preta. 

b) Verde. 

c) Amarela. 

d) Azul. 

e) Vermelha. 

 

19) São sinais de Acidente Vascular Cerebral: 

 

a) Diarreia, sudorese e náuseas. 

b) Queda facial, fraqueza no braço e dificuldade na fala. 

c) Intoxicação, hipertensão e cefaleia. 

d) Hemorragia, êmese e queda facial. 

e) Dificuldade na fala, hálito etílico e fraqueza nos membros inferiores. 

 

20) São consideradas complicações durante o parto emergencial, exceto: 

 

a) Nascimento espontâneo. 

b) Apresentação das nádegas. 

c) Aborto. 

d) Prolapso de cordão umbilical. 

e) Circular de cordão umbilical. 

 

21) A hipertensão é uma elevação instável ou persistente da pressão sanguínea acima 

dos níveis normais. Ao se deparar com um paciente hipertenso devemos: 

 

a) Deitá-lo imediatamente elevando as pernas. 

b) Posicionar o paciente sentado, com as vias aéreas abertas e em repouso. 

c) Agitar o paciente para que ele não desmaie. 

d) Deitar o paciente e mantê-lo em repouso. 

e) Todas alternativas estão corretas. 

 

22) A perda do volume sanguíneo é a definição de: 

 

a) Esquizofrenia. 

b) Hipertermia. 

c) Convulsão. 



7 

d) Hemorragia. 

e) Analgesia. 

 

23) Uma pessoa que sofrer queimadura térmica nos dois membros inferiores, terá quanto 

por cento da sua superfície corporal total queimada? 

 

a) 36%. 

b) 27%. 

c) 50%. 

d) 18%. 

e) 40%. 

 

24) A respeito da biossegurança, qual alternativa é incorreta? 

 

a) Os cuidados de proteção individual visam estabelecer barreiras contra agentes 

infecciosos. 

b) A segurança individual do socorrista vem sempre em primeiro lugar. 

c) Nos casos de necessidade é justificado descuidar-se da biossegurança. 

d) Máscara facial é um equipamento de proteção individual. 

e) A tesoura e a gaze são consideradas equipamentos de proteção individual. 

 

25) Entre os pacientes com necessidades especiais, encontramos os pacientes com 

problemas psiquiátricos. Para termos uma boa interação com esse tipo de paciente não 

devemos: 

 

a) Agredir o paciente ou revidar uma agressão. 

b) Estabelecer um vínculo com o paciente. 

c) Chamar o paciente pelo nome. 

d) Manter contato visual constante e ouvi-lo atentamente. 

e) Apresentar-se ao paciente e/ou familiares de forma tranquila. 

 

26) Oxigenoterapia é a administração de oxigênio a um paciente, com fins terapêuticos 

para corrigir e atenuar deficiência de oxigênio ou hipóxia. A oxigenoterapia é indicada 

para: 

 

a) Insuficiência cardíaca. 

b) Infarto agudo do miocárdio. 

c) Edema pulmonar. 

d) Hemorragias. 

e) Todas estão corretas. 

 

27) Existem vários ferimentos abertos em partes moles, sendo que a evisceração é a 

exposição das vísceras em virtude de um ferimento. Em caso de evisceração não 

devemos: 

 

a) Expor o local e cobrir todo ferimento com curativo estéril úmido. 

b) Não remover objetos cravados. 

c) Recolocar os órgãos eviscerados no lugar. 

d) Tratar ou prevenir o choque. 

e) Estar preparado para o vômito.  
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28) As áreas de proteção ambiental permanente nas zonas urbanas tem a finalidade de: 

 

a) Contenção de enchentes, principalmente em áreas de solos propícios ao processo de 

erosão. 

b) Aumento da umidade relativa do ar. 

c) Ameniza a temperatura em climas tropicais e equatoriais. 

d) Ajuda na preservação de espécies de pássaros. 

e) Todas estão corretas. 

 

29) O desalinhamento das extremidades ósseas de uma articulação fazendo com que 

as superfícies articulares percam o contato entre si chama-se: 

 

a) Entorse. 

b) Luxação. 

c) Fratura. 

d) Fratura exposta. 

e) Entorse fechado. 

 

30) São técnicas de contenção de hemorragia: 

 

a) Compressão direta sobre o ferimento, elevação do membro e amputação. 

b) Elevação do membro e compressão nos pontos arteriais somente. 

c) Torniquete, elevação do membro e aspiração. 

d) Compressão sobre o ferimento, compressão nos pontos arteriais e elevação do 

membro. 

e) Nenhuma alternativa correta. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




