ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

CADERNO DE PROVA ESCRITA
CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL

Nº de Inscrição Nome do Candidato
MAIO DE 2013.
INSTRUÇÕES
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.
I - Para fazer a prova você usará:
a) Este caderno de prova;
b) Um cartão-resposta.
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas que lhe
causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova.
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”),
sendo:
Questões de nº 01 a 05 – Língua Portuguesa
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO RESPOSTA,
onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, com caneta
esferográfica azul ou preta.
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena de
desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número de
inscrição no espaço destinado para esta finalidade.
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente com o
CARTÃO RESPOSTA.
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova como
rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A fraude,
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.
Boa prova!
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 à 05:
“Troca de nome de ruas confunde população
Uma carta não chega, outra que o carteiro entrega, mas ninguém sabe de quem é. Um motorista que precisa
carregar o caminhão perde um tempão atrás de uma praça que está no “nariz” dele. Alguém que precisa abrir
crediário e tem de enfrentar olhares desconfiados porque ninguém acredita que o lugar onde ele mora,
simplesmente, não tem nome. Esses são “dramas” do cotidiano da cidade causados pelo fato de alguns locais
terem endereço demais e outros, de menos.” (O Estado de S. Paulo, 2/10/2000)
01. Na a frase: “Uma carta não chega, outra que o carteiro entrega, mas ninguém sabe de quem é.”
A palavra grifada é:
a)
b)
c)
d)
e)

Artigo.
Verbo.
Pronome.
Substantivo.
Numeral.

02. O texto acima pode ser considerado:
a)
b)
c)
d)
e)

Narrativo.
Descritivo.
Argumentativo.
Dissertativo.
Injuntivo.

03. Leia a frase: “esses são “dramas” do cotidiano da cidade causados pelo fato de alguns locais terem
endereços demais e outros de menos.”
O significado da palavra que está entre “aspas” e destacada é o mesmo que:
a)
b)
c)
d)
e)

Tragédia.
Simples.
Fugir.
Calma.
Surpreendente.

04. A palavra “carteiro” é um:
a)
b)
c)
d)
e)

Adjetivo simples.
Adjetivo composto.
Adjetivo derivado.
Adjetivo primitivo.
Artigo.
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05. Na frase abaixo, observe a palavra grifada e assinale a classificação correta:
“Alguém que precisa abrir crediário e tem de enfrentar olhares desconfiados porque ninguém acredita que o
lugar onde ele mora, simplesmente não tem nome.”
a)
b)
c)
d)
e)

Adjetivo.
Pronome pessoal.
Verbo.
Locução adverbial.
Pronome demonstrativo.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

06. “Foi à noite: o Estado do Rio de Janeiro levou uma punhalada nas últimas horas da terça-feira 6, quando a
Câmara aprovou, por 286 votos a 124, o Projeto de Lei 2565/11, de autoria do Senador Vital do Rêgo
(PMDB/PB) que muda as regras da distribuição dos royalties de petróleo e, segundo a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico, acarreta perdas de R$77 bilhões entre 2012 e 2020 para o Rio.” Revista Isto É.
São Paulo: Nov, n. 2244,14 nov. 2012, p.80.
Assinale a alternativa correta sobre o significado de royalties:
a)
b)
c)
d)

É o nome do tipo do petróleo.
Nome de quem descobriu o petróleo.
Acordo entre quem vende e quem compra petróleo.
Valores recebidos como compensação por danos ambientais provocados pelas empresas que exploram
petróleo.
e) Conjunto de informações sobre exploração petrolífera.

07. “(...) diante das imensas colunas de Mármore do Vaticano, o pouco espaço que restava só não era
ocupado porque o mundo inteiro não esperava que, da chaminé da Capela Sistina, a fumaça branca surgisse
ainda naquela quarta-feira 13 de março (...)”. Revista Isto É. São Paulo: Março, n. 2261,20 mar.2013, p.46.
O texto acima se refere à eleição do Papa Francisco, sendo que seu verdadeiro nome é:
a)
b)
c)
d)
e)

Jean Louis Tauran.
Julio Sosa.
Carlos Gardel.
José Maria Vilela.
Jorge Mario Bergoglio.

08. Desde a promulgação da Constituição de 1891, oficializado na Constituição de 1988 e confirmado pelo
plebiscito em 1993, no Brasil, o sistema de Governo é o:
a)
b)
c)
d)
e)

Republicano.
Presidencialismo.
Monarquia.
Parlamentarismo.
Anarquista.
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09.A colonização de São Martinho teve seu início na segunda metade do século XIX. Este nome é em
homenagem ao santo Padroeiro de várias comunidades que conservam seus costumes na cultura:
a)
b)
c)
d)
e)

Alemã.
Polonesa.
Italiana.
Ucraniana.
Açoriana.

10. O estilo predominante no Município de São Martinho está na arquitetura das casas.
Assinale que tipo de arquitetura ainda está presente neste Município:
a)
b)
c)
d)
e)

Palafitas.
Tendas.
Prédios.
Enxaimel.
Alvenaria.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Qual é a Lei Federal que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Conselho Nacional de Defesa Civil?
a)
b)
c)
d)
e)

Decreto Lei n. 7.505, de 27 de Junho de 2011.
Lei n. 12.340, de 1 de Dezembro de 2010.
Lei n. 12.608, de 10 de Abril de 2012.
Lei n. 12.619, de 30 de Abril de 2012.
Lei n. 4.737, de 15 de Julho de 1965.

12. A Política Nacional de Proteção Civil abrange as ações de:
a)
b)
c)
d)
e)

Prevenção, Preparação, Resposta, Recuperação e Auxílio.
Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e Recuperação.
Prevenção, Mitigação, Preparação, Resposta e Reconstrução.
Prevenção, Mitigação, Capacitação, Resposta e Reconstrução.
Nenhuma das alternativas acima está correta.

13. Quais órgãos e entidades constituem o Sistema Estadual de Defesa Civil de Santa Catarina?
a) Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual e dos Municípios, por entidades privadas e pela
comunidade.
b) Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual e Federal, por entidades privadas e pela
comunidade.
c) Entidades Privadas, Administração Municipal, Comunidades e Órgãos Federais.
d) Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal e dos Estados, por entidades privadas e
comunidade.
e) Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal e por entidades federais.

5

w

14. O Decreto n. 3.570, de 18 de Dezembro de 1998 considera a Defesa Civil como sendo:
a) O conjunto de ações preventivas, de socorro e monitoramento meteorológico, destinados ao controle dos
desastres e a preparação da moral da população.
b) O conjunto de ações de preparação, ações de Prevenção, ações de Resposta e Recuperação e Auxílio á
comunidade.
c) Todo e qualquer tipo de ação voluntária e ajuda humanitária ofertado ás vítimas de desastres.
d) O conjunto de ações de socorro, destinadas a recuperação de locais privados afetados por desastres
naturais.
e) O conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar ou
minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social.

15. Com a modernização do CENAD - Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres -, foram
incorporadas novas tecnologias que permitem a integração do Sistema Integrado de Informações de
Desastres. Como é conhecido este sistema?
a)
b)
c)
d)
e)

SIID.
SIIDD.
S2ID.
SID2.
SSD2.

16. A Instrução Normativa n. 01, de 24 de agosto de 2012, classifica que a intensidade dos desastres pode ser
de dois níveis, sendo:
a)
b)
c)
d)
e)

Nível I – desastres de pequena intensidade e Nível II – desastres de média intensidade.
Nível I – desastres de média intensidade e Nível II – desastres de grande intensidade.
Nível I – desastres urbanos e Nível II – desastres rurais.
Nível I – desastres aéreos e Nível II – desastres terrestres.
Nível I – desastres ordinários e Nível II – desastres extraordinários.

17. O que devo fazer ao verificar os riscos de alagamentos da cidade?
a) Certifique-se que sua rede de abastecimento de energia elétrica está ligada e não se preocupe com o risco
de choques elétricos.
b) Deve-se deixar as crianças trancadas e sozinhas em casa, evitando o contato com a água.
c) Retire o lixo de sua residência e os entulhos da rua para a água da chuva levar.
d) Ande pelas ruas alagadas, procurando possíveis vítimas.
e) Avise aos seus vizinhos sobre o perigo, no caso de casas construídas em áreas de risco de deslizamento.
Avise também, imediatamente à Defesa Civil e entidades como o Corpo de Bombeiros através dos
telefones de emergência, sobre áreas inundadas e pessoas ilhadas.

18. Como posso colaborar para evitar inundações?
a) Deixe o lixo acumulado na rua.
b) Não se preocupe com os materiais que impedem o curso do rio e que provocam o transbordamento.
c) Jogue o lixo na lixeira, evite jogar qualquer tipo de lixo nos bueiros e bocas de lobo ou em terrenos
baldios. Mantenha limpo o telhado e as canaletas de sua residência, para evitar entupimentos.
d) O aviso de enchentes e possíveis inundações é dever dos órgãos competentes, deixe que os mesmos o
façam.
e) Abra o registro de entrada de água, portas e janelas.
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19. Em caso de situações de desastres, você deverá contatar os órgãos de emergência como: Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Seus números são respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Polícia Militar 192, Corpo de Bombeiros 193, Defesa Civil 199.
Polícia Militar 191, Corpo de Bombeiros 193, Defesa Civil 198.
Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193, Defesa Civil 191.
Polícia Militar 193, Corpo de Bombeiros 192, Defesa Civil 190.
Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193, Defesa Civil 199.

20. Qual é o método com melhor custo/benefício para reduzir o efeito dos riscos segundo a ONU ?
a)
b)
c)
d)
e)

Prevenção.
Correção.
Reconstrução.
Reparação.
Pagamento de Indenizações.

21. Os primeiros socorros podem ser conceituados como:
a) Procedimentos intrahospitalares realizado por uma equipe não treinada.
b) Medidas finais e tardias aplicadas a uma vítima no ambiente hospitalar, executada por pessoa não
treinada com o objetivo de realizar a manutenção dos sinais vitais e agravar lesões já existentes.
c) A oferta de oxigenioterapia ás vítimas de qualquer tipo de acidente.
d) Medidas iniciais e imediatas aplicadas a uma vítima fora do ambiente hospitalar, executadas por pessoa
treinada para realizar a manutenção dos sinais vitais e evitar o agravamento das lesões já existentes.
e) Procedimentos cirúrgicos efetuados pela equipe médica capacitada.

22. O corpo humano pode ser dividido em cinco diferentes segmentos, sendo eles:
a)
b)
c)
d)
e)

Cabeça, ombros, joelhos, pernas e pés.
Cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores.
Face, pescoço, tórax, membros medianos e membros frontais.
Crânio, ombros, abdômen, membros superiores e membros laterais.
Cabeça, crânio, tronco, membros superiores e membros inferiores.

23. Qual é a forma mais eficaz no controle de hemorragias externas?
a)
b)
c)
d)
e)

Administração de oxigênio e compressão.
Compressão direta e administração de medicamentos via oral.
Compressão indireta, elevação dos membros e pressão nos membros inferiores.
Compressão direta, elevação dos membros e pressão nos pontos arteriais.
Efetuar a limpeza do ferimento com água corrente e realizar curativo oclusivo.

24. O Socorrista ao se deparar com uma parada cardiorrespiratória de um adulto deverá iniciar o
procedimento de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), que deve ser realizado na seguinte proporção:
a)
b)
c)
d)
e)

30 compressões e 2 ventilações.
5 compressões e 1 ventilação.
15 compressões e 2 ventilações.
20 compressões e 2 ventilações.
30 compressões e 5 ventilações.
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25. Como podemos caracterizar queimaduras de Segundo Grau?
a)
b)
c)
d)
e)

Queimadura profunda se caracteriza por muita dor no local e sem formação de bolhas.
Queimadura que apresenta forte sangramento e coceira no local.
Queimadura superficial se caracteriza por muita dor, ardência e vermelhidão no local.
Queimadura um pouco mais profunda se caracteriza por muita dor no local e formação de bolhas.
Queimaduras profundas, podendo chegar até os ossos.
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