
1 

Prefeitura Municipal de Ponte Serrada 

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  

 

1) Observe a palavra grifada no texto a seguir: 

 

A criatividade é um dom nato para alguns, porém para a psicóloga e consultora de 

recursos humanos Maria Elisa Araújo é possível desenvolver o potencial criativo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) A palavra grifada estabelece uma relação de oposição entre as duas orações do 

período. 

b) A palavra grifada estabelece uma relação de alternância entre as duas orações do 

período. 

c) A palavra grifada estabelece uma relação de conclusão entre as duas orações do 

período. 

d) A palavra grifada estabelece uma relação de justificativa entre as duas orações do 

período. 

e) A palavra grifada estabelece uma relação de consequência entre as duas orações 

do período. 

 

2) Criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos, quebrar regras, cometer 

erros e se divertir. 

 

As palavras grifadas, no período acima, são: 

 

a) Substantivos. 

b) Advérbios. 

c) Conjunções. 

d) Verbos. 

e) Adjetivos.  

 

3) Inovação e criatividade são essenciais para a manutenção, desenvolvimento e 

crescimento de empresas, independente do ramos de atividade. 

 

O sujeito do período acima é: 

 

a) Simples. 

b) Indeterminado. 

c) Oração sem sujeito. 

d) Sujeito composto. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

4) Assinale a alternativa que apresenta incorreção quanto ao uso da pontuação: 

 

a) Hoje, tratar colaboradores como máquinas sem inteligência, criatividade ou poder de 

decisão, programados apenas para receber ordens, é um péssimo caminho. 

b) A gestão da inovação possui, basicamente, três vias: tecnologia, produtos e processos 

ou modelos de negócios. 

c) Se duas cabeças pensam melhor que uma, muitas cabeças podem fazer milagres. 
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d) O filósofo George Kneller disse que a “criatividade consiste no total rearranjo do que 

sabemos com o objetivo de descobrir o que não sabemos”. 

e) A criatividade faz, com que enxerguemos novas saídas, para os problemas que 

temperam o dia a dia. 

 

5) Há erro de acentuação gráfica na alternativa: 

 

a) Seus hábitos no trabalho e na vida pessoal influenciam, e muito, na sua capacidade 

de pensar. 

b) Mestre do Xadrez estão sempre três movimentos à frente do adversario. 

c) Se a empresa onde trabalha não dá espaço para suas ideias, tenha iniciativa. 

d) Busque outras opiniões e críticas construtivas. 

e) Tenha novas experiências que vão além do seu gosto tradicional. 

 

6) Observe as palavras grifadas no texto a seguir: 

 

Nesse modelo de gestão, além dos colaboradores terem ideias originais, eles precisam 

tirá-las do papel, analisá-las e implementá-las. 

 

As expressões grifadas referem-se a que termo do texto acima? 

 

a) Modelo. 

b) Gestão.  

c) Ideias. 

d) Originais. 

e) Colaboradores.  

 

MATEMÁTICA  

 

7) Ao contratar uma empresa para fazer um poço com uma profundidade de 6 metros, 

os termos para o pagamento foram os seguintes: R$10,00 para o primeiro metro e cada 

um metro seguinte é o dobro do anterior. Qual o custo para se fazer esse poço? 

 

a) R$ 60,00. 

b) R$ 145,00. 

c) R$ 212,00. 

d) R$ 345,00. 

e) R$ 630,00. 

 

8) Considere um paralelepípedo retangular cujas dimensões são 4cm, 6cm e 10cm. Qual 

a medida da diagonal desse paralelepípedo? 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Levando em consideração a cobertura vegetal nativa dos municípios, em outubro de 

2005, foi criado pelo Governo Federal o __________________________ abrangendo os 

municípios de Ponte Serrada e Passos Maia. 

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

 

a) Parque Nacional das Araucárias. 

b) Parque Florestal do Oeste. 

c) Reserva Estadual de Mata Nativa. 

d) Reserva Nacional dos Animais. 

e) Parque Estadual das Árvores Nativas. 

 

10) De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), o ano de 

2011 simbolizou um marco histórico do crescimento da população mundial, neste ano a 

população mundial alcançou sete bilhões de pessoas. Os dois países mais populosos do 

mundo são: 

 

a) China e Estados Unidos. 

b) China e Indonésia. 

c) Estados Unidos e Índia. 

d) China e Índia. 

e) Estados Unidos e Brasil. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) Podemos conceituar hipertensão como: 

 

a) É uma condição na qual a temperatura corporal do paciente se encontra abaixo dos 

níveis considerados normais. 

b) É a condição na qual a vítima apresenta pressão arterial abaixo dos níveis normais. 

c) É a condição na qual a vítima apresenta pressão arterial acima dos níveis normais. 

d) É quando a temperatura corporal da vítima se encontra acima dos níveis 

considerados normais. 

e) Todas alternativas anteriores estão incorretas. 

 

12) Os nós utilizados para emendar cabos do mesmo diâmetro são? 

 

a) Laís de guia e volta do fiel. 

b) Nó de escota e nó direito. 

c) Nó do pescador e nó direito. 

d) Volta da ribeira e volta do prussik. 

e) Nó direito e nó esquerdo. 

 

13) Ao efetuar atendimento a crianças, devemos: 

 

a) Acalmar a criança transmitindo segurança. 

b) Controlar emoções e expressões faciais. 

c) Solicitar autorização dos pais. 

d) Executar, em crianças pequenas, o procedimento no colo dos pais. 

e) Todas estão corretas. 
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14) O conjunto de ações voltadas para a prevenção, e proteção do trabalhador, 

minimização de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos 

animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Este é o 

conceito de: 

 

a) Biodiversidade. 

b) Defesa Civil. 

c) Prevenção de catástrofes. 

d) Biossegurança. 

e) Termodinâmica. 

 

15) As queimaduras solares são causadas por exposição prolongada aos raios solares. 

Portanto, esse tipo de queimadura ocorre por: 

 

a) Condução. 

b) Convecção. 

c) Radiação. 

d) Exposição. 

e) Inalação. 

 

16) Não é indicada a utilização de oxigênio nas seguintes patologias: 

 

a) Insuficiência cardíaca. 

b) Infarto agudo do miocárdio. 

c) Edema pulmonar. 

d) Hemorragias. 

e) Reumatismo. 

 

17) A coluna vertebral dos seres humanos é dividida em coluna cervical, torácica, 

lombar, sacral  e coccígea. De quantas vértebras é compostas a coluna cervical? 

 

a) 4 vértebras. 

b) 5 vértebras. 

c) 6 vértebras. 

d) 7 vértebras. 

e) 8 vértebras. 

 

18) Na avaliação inicial de vítimas é utilizada a escala CIPE, onde C é vítima crítica, I é 

vítima instável, P é vítima  potencialmente instável e E é vítima estável. 

Diante disso, podemos dizer que a vítima instável é: 

 

a) Paciente com choque compensado, portador de lesões isoladas importantes. 

b) Paciente inconsciente, com choque descompesado, dificuldade respiratória severa, 

com lesão grave de cabeça e ou tórax. 

c) Portador de lesões menores e sinais vitais normais. 

d) Paciente com parada respiratória. 

e) Paciente consciente, com fratura fechada de tíbia. 
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19) São sintomas da diabetes, exceto: 

 

a) Muita sede. 

b) Vontade de urinar diversas vezes. 

c) Visão embaçada. 

d) Fome exagerada. 

e) Ganho de peso. 

 

20) Podemos destacar como sendo as principais ações da Defesa Civil: 

 

a) Prevenção, socorro, assistência e recuperação. 

b) Prevenção, mobilização, otimização. 

c) Prevenção, recuperação, eletrificação e assistência. 

d) Prevenção, socorro, solidificação e recuperação. 

e) Doação, liberação e arrecadação.  

 

21) Podemos conceituar hemorragias como o extravasamento de sangue para fora dos 

vasos ou do coração, podendo ser interna ou externa, sendo que ambas apresentam os 

mesmos sinais. São sinais de hemorragias: 

 

a) Agitação, palidez e pele quente. 

b) Pulso acelerado, hipertensão e sede. 

c) Hipotensão, sede e fome. 

d) Sudorese, fraqueza e palidez. 

e) Agitação, palidez e hipertensão. 

 

22) Podemos conceituar choque neurogênico como sendo o choque: 

 

a) Alérgico. 

b) Causado pela infecção. 

c) Cardíaco. 

d) Causado pela perda de sangue. 

e) Do sistema nervoso. 

 

23) Qual foi o primeiro estado brasileiro a organizar a Defesa Civil: 

 

a) Minas Gerais em 1834. 

b) São Paulo em 1914. 

c) Espírito Santo 1960. 

d) O extinto estado da Guanabara em 1966. 

e) Santa Catarina em 1980. 

 

24) São lesões que envolvem rasgos ou arrancamento de uma grande parte da pele. 

Esta definição refere-se à: 

 

a) Evisceração. 

b) Ferimentos incisivos. 

c) Ferimentos lacerantes. 

d) Avulsões. 

e) Escoriações. 
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25) O lixo que produzimos diariamente pode causar danos ambientais, se não forem 

descartados da maneira correta. O processo no qual a matéria orgânica putrecível é 

degradada biologicamente, obtendo-se um produto que pode ser utilizado como 

adubo é denominado de: 

 

a) Compostagem. 

b) Incineração. 

c) Pirólise. 

d) Digestão anaeróbica. 

e) Gaseificação. 

 

26) Muitos municípios, preocupados com a destinação correta do lixo, implantaram a 

coleta seletiva, ou seja, instalaram lixeiras de cores diferentes para que o lixo seja 

separado pela própria população. O padrão baseado em normas internacionais e na 

resolução CONAMA é, exceto:  

 

a) Azul corresponde ao papel e papelão. 

b) Verde corresponde ao vidro. 

c) Vermelho corresponde ao plástico. 

d) Amarelo corresponde aos metais. 

e) Preto corresponde aos produtos radioativos. 

 

27) Qual é o maior osso do corpo humano? 

 

a) O rádio. 

b) O crânio. 

c) A Tíbia. 

d) Coluna vertebral. 

e) Fêmur. 

 

28) Um paciente vítima de acidente de trânsito, ao ser avaliado pelo socorrista, percebe-

se que apresenta  priapismo. Diante do enunciado, podemos dizer que priapismo é sinal 

de: 

 

a) Hemorragia severa. 

b) Fratura exposta de fêmur. 

c) Lesão na medula espinhal. 

d) Evisceração. 

e) Todas estão corretas. 

 

29) O telefone da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros é respectivamente: 

 

a) 191 e 193. 

b) 193 e 199. 

c) 199 e 192. 

d) 193 e 199. 

e) 199 e 193. 
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30) O Secretário de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina é: 

 

a) Geraldo César Althoff. 

b) Luis Carlos Pacheco. 

c) Coronel Nazareno Marcineiro. 

d) Coronel José Luiz Masnik. 

e) Major Márcio Luiz Alves. 
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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. 

 

 




