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PROVA DE MÉRITO INTELECTUAL:  
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CFS 

 
Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 

Este caderno de questões está assim constituído: 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº QUESTÕES 

Administração pública 
Atendimento pré-hospitalar 
Prevenção e combate a incêndios 
Segurança contra incêndios e pânico 
Chefia e Liderança 
Defesa civil 
Legislação de trânsito e Direção defensiva aplicada à atividade Bombeiro Militar  
Direito Constitucional 
Direito militar aplicado à atividade Bombeiro Militar  
Legislação e regulamentos internos  

08 
03 
03 
07 
04 
04 
03 
05 
05 
08 

Total de questões                                                               -                                                       50 
 

INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 

a substituição ao fiscal. 
 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão e marque nele, no local destinado, a cor correspondente à sua prova que consta 
no canto superior direito desta capa. 

 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  

 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO 
DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de 
respostas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após uma hora 
contada do seu efetivo início, e somente poderá levar consigo o caderno de questões duas horas após contada do 
seu efetivo início. 

 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído. 

 

• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização 
prévia.  

 
 

   
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Considerar o Manual da Organização e Administração de 
Bombeiros para responder às questões de nº 1 a nº 8. 
 

 

1) No que diz respeito ao organograma, é INCORRETO 
afirmar que: 
 

a) A finalidade de um organograma é definir com perfeita 
ordem a função que desempenha cada um na 
organização, definida por postos em forma de pirâmide 
de acordo com o grau de competência. 

b) É precisamente uma rede que define a função de cada 
um partindo do chefe até o empregado ou colaborador 
do escalão mais inferior do sistema. 

c) É uma representação feita em gráficos para definir de 
forma hierárquica a organização de uma instituição 
qualquer, um negócio, uma empresa etc. 

d) Pelo organograma, é possível observar que o Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) é um 
órgão que está subordinado ao Chefe do Poder 
Legislativo de Santa Catarina através da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública. 

 

 

2) No que diz respeito aos estágios da despesa, é 
CORRETO afirmar que o empenho de despesa ou 
“empenhar uma despesa” consiste em: 
 

a) Emitir a favor do fornecedor de produtos ou serviços um 
documento chamado “nota de empenho” ou 
“documento de empenho”, indicando o nome do credor, 
a especificação, a importância da despesa, bem como 
a dedução desta do saldo da dotação própria. 

b) Verificar entre vários fornecedores habilitados quem 
oferece condições mais vantajosas. 

c) Indicar se os recursos são aplicados diretamente por 
órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de 
governo ou por outro ente da Federação e suas 
respectivas entidades. 

d) Identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e 
vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo e 
serviços de terceiros prestados sob qualquer forma. 

 

 

3) De acordo com a 1ª fase do planejamento estratégico 
que buscou a identificação de questões básicas como 
histórico, negócio, missão, visão, valores, fatores críticos 
de sucesso, políticas e objetivos estratégicos do Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), é 
CORRETO afirmar que a missão do CBMSC é:  
 

a) A proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. 
b) Ser referência e modelo de excelência na prestação de 

serviços de bombeiro. 
c) Prover e manter serviços profissionais e humanitários 

que garantam a proteção da vida, do patrimônio e do 
meio ambiente, visando proporcionar qualidade de vida 
à sociedade. 

d) O fortalecimento institucional. 
 

4) Acerca dos valores do CBMSC, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Hierarquia.  
(2) Disciplina.  
(3) Moral.  
(4) Ética.  
 
(---) Ordenação da autoridade, em níveis diferentes, 

dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros Militar; a 
ordenação se faz por Postos e Graduações.  

(---) Estar de acordo com os bons costumes, deveres e 
modo de proceder do homem nas relações com seus 
semelhantes.  

(---) Rigorosa observância e o acatamento integral das 
leis, regulamentos, normas e disposições que 
fundamentam o Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina (CBMSC). 

(---) Agir de acordo com os princípios da moral.  
 
a) 1 - 2 - 4 - 3. 
b) 3 - 2 - 1 - 4. 
c) 1 - 3 - 2 - 4. 
d) 2 - 4 - 1 - 3. 
 

5) No que diz respeito à despesa pública, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) As despesas correntes são as que contribuem para a 

formação ou aquisição de um bem de capital, 
implicando aumento patrimonial. 

(---) A classificação da despesa é instrumento 
indispensável para o conhecimento e o controle dos 
gastos públicos por permitir a leitura detalhada do 
orçamento. Propicia, inclusive, que sejam detectados 
exageros, erros e desvios na aplicação dos recursos 
públicos. 

 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - C. 
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6) Às Diretorias, órgãos de direção setorial, compete 
realizar a orientação, o controle, a coordenação, a 
fiscalização e a execução das atividades, dos programas 
e dos planos relativos às estratégias setoriais específicas, 
compreendendo: 
 
I - Diretoria de Pessoal (DP). 
II - Diretoria de Logística e Finanças (DLF). 
III - Diretoria de Ensino (DE). 
IV - Diretoria de Atividades Técnicas (DAT). 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Todos os itens. 
 

7) Analisar os itens abaixo: 
 
I - O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 

(CBMSC) é uma organização naturalmente burocrática, 
uma vez que é militar e se baseia nos critérios da 
hierarquia e da disciplina, fundamentos da burocracia. 

II - Para Max Weber, o termo burocracia não tem o 
significado pejorativo de uso popular, mas um 
significado técnico que identifica certas características 
da organização formal voltada exclusivamente para a 
racionalidade e para a eficiência. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

8) Relativo ao orçamento público, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Um aspecto bem relevante do orçamento público é a 
relação existente entre receita e despesa pública. A 
primeira é estimada, uma vez que provém da arrecadação 
fiscal futura (impostos, taxas, contribuições etc.), enquanto 
a segunda é fixada, ou seja, é estabelecido um teto para a 
despesa (1ª parte). O ciclo orçamentário se inicia com a 
elaboração do projeto de lei do Plano Plurianual (PPA) no 
primeiro ano de governo do Presidente, Governador ou 
Prefeito. O PPA é o planejamento de médio prazo, que 
define as despesas de capital relacionadas aos programas 
e ações estabelecidos, além das estratégias, diretrizes e 
metas para um período de dois anos (2ª parte). 
  
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta.  
  

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 
Considerar o Manual de Atendimento Pré-Hospitalar para 
responder às questões de nº 9 a nº 11. 
 

9) Sobre a manobra de compressão subdiafragmática 
(manobra de Heimlich), analisar a sentença abaixo: 
 
É recomendada para o tratamento pré-hospitalar de uma 
OVACE. Ao elevar o diafragma, essa manobra força o ar 
dos pulmões a criar uma tosse artificial capaz de expelir o 
corpo estranho, que está obstruindo as vias aéreas 
(1ª parte). Não poderá ser realizada com o paciente de pé 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

10) Considerando-se a classificação das vítimas segundo 
um critério de cores, é CORRETO afirmar que a cor 
vermelha significa que a vítima é: 
 
a) De segunda prioridade. 
b) De terceira prioridade. 
c) Sem prioridade. 
d) De primeira prioridade. 
 

11) De acordo com a Escala CIPE, um paciente em 
parada respiratória ou parada cardiopulmonar é 
considerado: 
 
a) Crítico. 
b) Instável. 
c) Potencialmente instável. 
d) Estável.   
  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

 
Considerar o Manual de Combate a Incêndio para 
responder às questões de nº 12 a nº 14. 
 

12) Os combustíveis são transformados pelo calor e a 
partir dessa transformação é que se combinam com o 
oxigênio, resultando na combustão. Essa transformação 
desenvolve-se em temperaturas diferentes, à medida que 
o material vai sendo aquecido. Com base nisso, assinalar 
a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Com o aquecimento, chega-se a uma temperatura em que 
o material começa a liberar vapores, que se incendeiam 
caso houver uma fonte externa de calor. Neste ponto, 
chamado de ponto de _________, as chamas não se 
mantêm, devido à pequena quantidade de vapores 
combustíveis, só produzem um flash, que logo se apaga. 
 
a) combustão 
b) fulgor 
c) inércia 
d) ignição 
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13) Incêndio envolvendo combustíveis sólidos comuns, 
tais como papel, madeira, tecido, borracha, plásticos etc., 
é compreendido como incêndio classe: 
 
a) A 
b) B 
c) C 
d) K 
 

14) O estudo da transferência de calor auxilia a identificar 
as diferentes formas de propagação de um incêndio. O 
calor pode propagar-se a partir de três diferentes formas, 
a saber, por condução, convecção e radiação. Com base 
nisso, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Condução. 
(2) Convecção. 
(3) Radiação. 
 
(---) É a transferência de calor através de um corpo sólido 

de molécula a molécula. Sua principal característica é 
a transferência de energia sem a simultânea 
transferência de matéria, ocorrendo, assim, 
predominantemente nos sólidos. 

(---) É a transferência de calor que ocorre nos fluidos 
(gases e líquidos) através do movimento de massas 
de gases ou de líquidos dentro de si próprios. A 
propagação do calor se dá através do movimento do 
fluido envolvendo o transporte de matéria.  

(---) É a transmissão de calor através de ondas de energia 
calorífica que se deslocam através do espaço. Essas 
ondas de calor possuem a propriedade de 
deslocarem-se em todas as direções, sendo que a 
intensidade com que atingem novos corpos 
combustíveis dependerá da distância da fonte que 
emite o calor aos novos corpos combustíveis a serem 
atingidos, além, é claro, da própria intensidade do 
calor em deslocamento. 

 
a) 2 - 3 - 1. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 1 - 3.  
  

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO 

 
15) De acordo com a IN 005/DAT/CBMSC, a terminologia 
“grave risco” atribui-se, entre outras, a situações 
caracterizadas por: 
 
I - Possibilidade iminente de explosão, incêndio ou dano 

ambiental grave. 
II - Lotação de público abaixo da capacidade máxima 

permitida. 
III - Possibilidade iminente de colapso estrutural. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

16) Segundo a IN 005/DAT/CBMSC, o cronograma de 
obras é parte integrante do Plano de Regularização de 
Edificações (PRE), sendo que seu prazo máximo para 
regularização de edificações existentes é de até: 
 
a) 5 meses. 
b) 5 anos. 
c) 15 dias. 
d) 20 meses. 
 

17) De acordo com a IN 005/DAT/CBMSC, quando forem 
considerados vitais, os sistemas e medidas de segurança 
contra incêndio e pânico: 
 
I - Devem ser previstos e executados conforme as Normas 

para a Segurança Contra Incêndios e Pânico (NSCI) 
em vigor. 

II - Não admitem dispensa, redução, substituição ou 
compensação. 

III - Não admitem a concessão de atestado de edificação 
em regularização, antes da total execução ou 
instalação do sistema e da medida de segurança. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

18) Com base na IN 001/DAT/CBMSC, em relação ao que 
dispõe sobre a análise de projeto preventivo contra 
incêndio e pânico (PPCI) parcial, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Admite-se a análise de PPCI de forma parcial, nas 

seguintes situações: por bloco ou por área (setor ou 
parte da edificação). 

(---) Admite-se a realização de análise de PPCI parcial por 
sistema e medida de segurança contra incêndio e 
pânico. 

(---) Para imóvel novo ou recente só se admite análise 
parcial do PPCI para alteração de parte de imóvel já 
aprovado anteriormente. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
 

19) Segundo a IN 001/DAT/CBMSC, constituem alguns 
dos sistemas e medidas de segurança contra incêndio e 
pânico: 
 
I - Acesso de viaturas. 
II - Iluminação de emergência. 
III - Sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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20) De acordo com a IN 001/DAT/CBMSC, em relação ao 
que dispõe sobre a vistoria para habite-se, assinalar a 
alternativa que apresenta uma informação INCORRETA: 
 

a) A vistoria para habite-se é realizada em todos os 
imóveis, incluindo-se ainda a edificação residencial 
unifamiliar, dependendo da sua complexidade ou área 
construída.  

b) A expedição do atestado de vistoria para habite-se pelo 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 
(CBMSC) habilita a ocupação do imóvel no tocante à 
segurança contra incêndio e pânico. 

c) A expedição de atestado de vistoria para habite-se 
respeitará a execução do projeto preventivo contra 
incêndio e pânico (PPCI) ou a emissão do relatório 
preventivo contra incêndio (RPCI), conforme o caso. 

d) A solicitação de vistoria para habite-se deve ser 
realizada antes da ocupação do imóvel. 

 

21) Considerando-se o que está disposto na seção sobre 
o projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI) na 
IN 001/DAT/CBMSC, analisar os itens abaixo: 
 

I - O PPCI do imóvel deve conter unicamente os sistemas 
e medidas de segurança contra incêndios e pânico. 

II - O PPCI não precisa ser protocolado e analisado na 
Seção de Atividades Técnicas (SAT) com circunscrição 
no Município onde será edificado o imóvel. 

III - O PPCI é composto por plantas, detalhes, desenhos, 
memoriais descritivos, planilhas de dimensionamento e 
especificações dos sistemas e medidas de segurança 
contra incêndio e pânico para o imóvel. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

CHEFIA E LIDERANÇA 

 

Considerar o Manual de Chefia e Liderança para 
responder às questões de nº 22 a nº 25. 
 

22) No que diz respeito à dinâmica organizacional, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Estrutura organizacional.  
(2) Clima organizacional.  
(3) Cultura organizacional.  
 

(---) Tem como característica principal a manutenção dos 
valores cultivados pelos indivíduos e grupos no 
decorrer da existência de uma organização.  

(---) Pode ser definido como o “estado de espírito” de uma 
organização. Sua base está ligada nas relações 
interpessoais e na harmonia do grupo de trabalho.  

(---) Tem como característica principal a divisão do poder 
decisório, em níveis diferentes, através de uma cadeia 
de comando hierarquizada.  

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 2 - 1 - 3. 

23) Um bom líder militar tem o dever de: 
 
I - Aprender e escutar. 
II - Aprender a dar valor às pessoas. 
III - Aprender a confiar. 
IV - Motivar e estimular as pessoas pelo exemplo. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

24) De acordo com os estudos de Abraham Maslow, que 
resultaram na produção de uma pirâmide hierarquizada de 
necessidades que vão sendo completadas da base para o 
topo, é CORRETO afirmar que na base da pirâmide 
encontram-se a(s) necessidade(s):  
 
a) De segurança. 
b) De autoestima. 
c) Fisiológicas. 
d) De autorrealização. 
 

25) O tipo de liderança caracterizado pela maturidade no 
relacionamento entre o líder e seus liderados, em que não 
há necessidade de supervisão das tarefas pelo próprio 
líder, pois cada colaborador sabe exatamente suas 
funções, tomando suas decisões no âmbito de suas 
atividades, chama-se liderança: 
 
a) Liberal. 
b) Transformacional. 
c) Autocrática. 
d) Democrática.  
  

DEFESA CIVIL 

 
26) Em conformidade com a Lei nº 12.608/12, analisar a 
sentença abaixo: 
  
A incerteza quanto ao risco de desastre constitui óbice 
para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da 
situação de risco (1ª parte). É vedado aos Municípios 
incorporar as ações de proteção e defesa civil no 
planejamento municipal (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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27) Considerando-se o Manual Gestão de Risco de 
Desastres, analisar os itens abaixo: 
 
I - Investimento em prevenção resulta em economia, 

sendo o meio mais eficaz para alavancar o 
desenvolvimento local, contribuindo na melhoria das 
condições de vida. 

II - Os danos causados por desastres são classificados 
em duas categorias: materiais e ambientais. 

III - Recebe o nome de desalojado a pessoa que, por 
motivo de desastre, perseguição política ou religiosa, é 
obrigada a migrar da região que habita para outra mais 
propícia. 

 
Está(ão) CORRETO(S):   
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

28) Considerando-se o Manual Gestão de Desastres, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Adotar ações que supram prioritariamente as 

necessidades técnicas e sociais com a participação do 
ente político que está envolvido na solução da crise é 
um dos princípios a serem seguidos na gestão de uma 
crise. 

(---) Uma crise ou emergência é uma condição de 
perigo/ameaça que requer a tomada de ações 
urgentes. Uma ação eficaz de emergência pode evitar 
que um evento cresça até o ponto de converter-se em 
um desastre. 

(---) No que diz respeito à estrutura de planejamento e 
organização das operações, de forma geral, o 
estabelecimento dos objetivos da operação é 
estabelecido de acordo com as seguintes prioridades 
e na seguinte ordem: salvar vidas, estabilizar a 
situação e preservar bens e propriedades. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

29) O alerta e alarme para a comunidade ocorrem na fase 
de pré-impacto, e correspondem ao intervalo de tempo 
entre o prenúncio do evento adverso e o 
desencadeamento do desastre. De acordo com o Manual 
Gestão de Desastres, considerando que há pouca 
possibilidade de modificar as características intrínsecas 
dos eventos adversos, o monitoramento, alerta e alarme 
são fundamentais para aumentar esse espaço de tempo, 
visando:  
 
I - Reduzir o fator surpresa. 
II - Maximizar as vulnerabilidades das populações em 

risco.  
III - Reduzir danos e prejuízos.  
IV - Otimizar as ações de resposta aos desastres. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e IV. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens.  
  

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E DIREÇÃO DEFENSIVA 
APLICADA À ATIVIDADE BOMBEIRO MILITAR 

 
Considerar o Manual do Curso de Especializado para 
Condutores de Veículos de Emergências para responder 
às questões de nº 30 a nº 32. 
 

30) No que diz respeito aos pneus, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Os pneus têm três funções importantes: impulsionar, 

frear e manter a dirigibilidade do veículo. 
II - É importante conferir se os pneus não têm bolhas ou 

cortes; estas deformações podem causar um estouro 
ou uma rápida perda de pressão. 

III - Não há problema em utilizar nos veículos pneus de 
modelo ou dimensões diferentes das recomendadas 
pelo fabricante, uma vez que não reduzem a 
estabilidade da suspensão. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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31) Algumas condições climáticas e naturais afetam as 
condições de segurança do trânsito. A chuva reduz a 
visibilidade de todos, deixa a pista molhada e 
escorregadia e pode criar poças de água se o piso da 
pista for irregular, não tiver inclinação favorável ao 
escoamento de água, ou se estiver com buracos. Com 
base nessas informações, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) Em caso de chuva, é importante ficar alerta desde o 
início da chuva, quando a pista geralmente fica mais 
escorregadia, devido à presença de óleo, areia ou 
impurezas. 

(---) No caso de chuvas de granizo, o melhor a fazer é 
parar o veículo em local seguro e aguardar o seu fim. 

(---) O estado de conservação dos pneus e a profundidade 
dos seus sulcos são muito importantes para evitar a 
perda de aderência na chuva. 

 

a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

32) Acerca da direção defensiva, analisar a sentença 
abaixo: 
 

Sob neblina ou cerração, o condutor deve imediatamente 
acender a luz alta do farol e o farol de neblina, se tiver, 
aumentar a distância do veículo à sua frente e reduzir a 
sua velocidade, até sentir mais segurança e conforto 
(1ª parte). Ao notar árvores ou vegetação que possam 
estar encobrindo a sinalização, o condutor do veículo deve 
redobrar a atenção, reduzir a velocidade para poder 
identificar restrições de circulação e com isso evitar 
acidentes (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta.  
  

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

Considerar o Manual de Direito Constitucional para 
responder às questões de nº 33 a nº 37. 
 

33) Acerca da eficácia das normas constitucionais, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) A norma de eficácia contida é aquela que, desde sua 
entrada em vigor, produz todos os efeitos que dela se 
espera, no entanto, sua eficácia não poderá ser 
reduzida pelo legislador infraconstitucional. 

b) A aplicabilidade da norma constitucional de eficácia 
jurídica plena é mediata. 

c) Um exemplo de que as normas constitucionais 
definidoras de direitos não têm caráter absoluto é o 
princípio da presunção de inocência previsto na 
Constituição Federal, uma vez que, se esse princípio 
tivesse caráter absoluto, a prisão preventiva seria 
inconstitucional. 

d) Toda a norma de eficácia contida contém cláusula 
expressa de redutibilidade. 

34) No que diz respeito aos direitos individuais garantidos 
a todos os cidadãos pela Constituição Federal, relativo à 
tortura, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) O crime de tortura é inafiançável. 
b) Respondem pelo crime de tortura apenas os 

mandantes e os executores, nunca os que se omitirem, 
ainda que possam evitar o crime.  

c) A tortura só será considerada um crime quando a sua 
prática resultar exclusivamente em sofrimento físico. 

d) O crime de tortura é sempre suscetível de graça ou 
anistia. 

 

35) Relativo à eficácia das regras previstas na 
Constituição Federal, assinalar a alternativa que preenche 
a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
As regras do texto constitucional, sem exceção, são 
revestidas de _________________, ou seja, possuem 
eficácia superior às demais normas, e por isso se diz que 
a Constituição é norma positiva suprema. 
 
a) ilegalidade 
b) inconstitucionalidade 
c) infraconstitucionalidade 
d) supralegalidade 
 

36) Quanto à origem, a Constituição Federal de 1988 
recebe a seguinte classificação: 
 
a) Eclética. 
b) Promulgada. 
c) Rígida. 
d) Analítica. 
 

37) Acerca dos direitos individuais e coletivos, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A casa é asilo do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou ainda durante o dia por determinação 
judicial. 

(---) A ação popular é o meio processual a que tem direito 
qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente 
a validade de atos que considera lesivos ao 
patrimônio público, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - C.  
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DIREITO MILITAR APLICADO À ATIVIDADE 
BOMBEIRO MILITAR 

 
Considerar o Manual de Direito Militar para responder às 
questões de nº 38 a nº 42. 
 

38) As instituições militares estaduais que integram a 
segurança pública compreendem: 
 
a) As Forças Armadas. 
b) O Corpo de Bombeiros Militar, o Exército e a Polícia 

Militar. 
c) A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a 

Aeronáutica. 
d) A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. 
 

39) Na Justiça Militar, a ação penal militar é de 
competência exclusiva do(a): 
 
a) Ministério Público Militar. 
b) Autoridade Judiciária local. 
c) Autoridade Policial local. 
d) Justiça Militar da União. 
 

40) No Brasil, existe divergência de correntes de 
pensadores e doutrinadores quanto aos elementos que 
compõem a estrutura do crime. De acordo com a corrente 
bipartite, o crime é composto por dois elementos, a saber: 
 
a) Fato típico e ilicitude. 
b) Fato típico e culpabilidade. 
c) Ilicitude e culpabilidade. 
d) Ilicitude e antijuridicidade. 
 

41) O Código Penal Militar considera como sendo crime 
militar o crime praticado por militar em situação de 
atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a 
administração, ou a ordem administrativa militar. Com 
base nessas informações, analisar os itens abaixo: 
 
I - O militar não precisa estar em serviço, bastando 

encontrar-se em situação de atividade. 
II - Trata-se de um militar, ainda que de folga, que pratica 

um crime contra a administração militar, ou contra a 
ordem administrativa militar.  

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

42) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Via de regra, os crimes praticados por militares 

quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil 
serão da competência da justiça militar. 

(---) É crime militar próprio aquele que só pode ser 
cometido por militar, nunca por um civil. 

 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - C.  
  

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS INTERNOS 

 
43) Considerando-se o Decreto nº 4.633/06, que 
regulamenta a Lei Complementar nº 318/06, que define a 
Carreira e a Promoção das Praças Militares do Estado de 
Santa Catarina, analisar a sentença abaixo: 
 
Entende-se por curso de interesse militar, para fins de 
contagem de pontos em ficha individual, aquele realizado 
em instituição militar ou de segurança pública, desde que 
homologado pelo órgão de ensino da respectiva 
organização a que pertença o militar (1ª parte). A praça 
afastada deixará de fazer parte do almanaque, voltando a 
integrá-lo quando do seu retorno, passando a ocupar a 
colocação correspondente na data de sua reversão, 
descontado o período em que esteve afastado, quando, 
entre outros, exercer qualquer função pública não privativa 
de militar ou que não seja relativa aos militares estaduais 
(2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

44) De acordo com os conceitos e definições do Decreto 
nº 4.633/06, que regulamenta a Lei Complementar 
nº 318/06, que define a Carreira e a Promoção das Praças 
Militares do Estado de Santa Catarina, é CORRETO 
afirmar que efetivo existente é: 
 
a) A condição de acesso representada pelo tempo mínimo 

de permanência da praça em efetivo serviço em cada 
uma das graduações conforme dispõe a lei. 

b) A relação das praças habilitadas dentro do limite 
quantitativo e em condições de serem promovidas 
pelos critérios de merecimento, antiguidade e por 
tempo máximo de permanência na graduação. 

c) O efetivo máximo de praças, fixado em lei, para cada 
quadro das praças das instituições militares. 

d) A quantidade de praças existentes em atividade em 
cada quadro em uma determinada data. 
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45) Em conformidade com o Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado de Santa Catarina, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - À disposição é a situação em que se encontra o policial 

militar a serviço do órgão ou autoridade a que não 
esteja diretamente subordinado. 

II - É considerado desertor o policial militar que por mais 
de 12 horas consecutivas deixar de comparecer à sua 
Organização Policial Militar, quando deveria fazê-lo, 
sem comunicar qualquer motivo de impedimento. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

46) Considerando-se o Regulamento Disciplinar da Polícia 
Militar do Estado de Santa Catarina, no que diz respeito 
às punições disciplinares, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A repreensão é uma censura enérgica ao transgressor, 

publicada em boletim e que priva o punido da liberdade. 
b) A advertência, por ser verbal, não deve constar das 

alterações do punido, devendo, entretanto, ser 
registrada em sua ficha disciplinar. 

c) A detenção consiste no cerceamento da liberdade do 
punido, o qual deve permanecer no local que lhe for 
determinado, normalmente o quartel, ficando, portanto, 
confinado. 

d) Os policiais militares dos diferentes círculos de oficiais 
e praças estabelecidos no Estatuto dos Policiais 
Militares poderão ficar presos no mesmo 
compartimento. 

 

47) Considerando-se o Estatuto dos Policiais Militares do 
Estado de Santa Catarina, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Somente em caso de flagrante delito o policial militar 

poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta 
obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade 
policial militar mais próxima, só podendo retê-lo na 
delegacia ou posto policial durante o tempo 
necessário à lavratura do flagrante. 

(---) Os policiais militares não têm prerrogativa de 
julgamento em foro especial, nos crimes militares. 

(---) É proibido ao policial militar o uso dos uniformes em 
reuniões ou qualquer manifestação de caráter político-
partidário. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
 

48) De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do 
Estado de Santa Catarina, por motivo de núpcias, os 
policiais militares têm direito ao seguinte período de 
afastamento total do serviço: 
 
a) 15 dias. 
b) 9 dias. 
c) 8 dias. 
d) 10 dias. 
 

49) Em conformidade com o Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado de Santa Catarina, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A licença para tratar de interesses particulares poderá ser 
concedida somente ao policial militar que contar com mais 
de _____ anos de efetivo serviço. 
 
a) dois  
b) dez 
c) cinco 
d) três 
 

50) Em conformidade com o Regulamento Disciplinar da 
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, acerca das 
transgressões, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) No julgamento das transgressões podem ser 

levantadas causas que justifiquem a falta ou 
circunstâncias que a atenuem e/ou a agravem. Ter 
sido cometida a transgressão em obediência à ordem 
superior é uma causa de justificação. 

(---) Ter sido cometida a transgressão para evitar mal 
maior é uma causa agravante da pena. 

(---) Em qualquer caso de transgressão haverá punição, 
ainda que seja reconhecida qualquer causa de 
justificação.  

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
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