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Este caderno de questões está assim constituído: 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº QUESTÕES 

Atendimento pré-hospitalar 
Resgate Veicular  
Salvamento em altura 
Prevenção e Combate a incêndio 
Operações com Produtos Perigosos 
Segurança contra incêndios e pânico 
Salvamento aquático 
Legislação e regulamentos internos 
Busca terrestre 
Legislação de trânsito e direção defensiva aplicada à atividade BM  

08 
03 
03 
08 
03 
10 
03 
06 
03 
03 

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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ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 
 
Considerar o Manual de Atendimento Pré-Hospitalar para 
responder às questões de nº 1 a nº 8. 
 
 
1) Considerando-se os equipamentos básicos utilizados 
no socorro pré-hospitalar, analisar os itens abaixo: 
 
I - O estetoscópio e o esfigmomanômetro são 

equipamentos básicos para avaliação do paciente. 
II - A máscara de RCP de bolso é um equipamento básico 

de proteção individual. 
III - Aspiradores portáteis são equipamentos básicos de 

ressuscitação. 
 
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 I e III. 
 
 
2) No processo de avaliação geral do paciente, NÃO se 
incluem os seguintes procedimentos: 
 
a) Observar visualmente a cena e formar uma impressão 

geral do paciente.  
b) Avaliar a permeabilidade das vias aéreas e estabilizar 

manualmente a coluna cervical. 
c) Verificar a circulação do paciente com auxílio de 

oxímetro de pulso portátil e verificar a presença de 
hemorragias graves. 

d) Avaliar a respiração do paciente através da técnica do 
ver, ouvir e sentir (VOS). 

 
 
3) De acordo com Szpilman, quanto mais cedo as vítimas 
receberem atendimento avançado, melhor será o seu 
prognóstico. Desta forma, vítimas de afogamento de graus 
elevados (3 a 6) precisam receber ainda na praia o início 
do suporte avançado. Considerando-se as condutas para 
atendimento avançado de vítimas de afogamento de grau 
6 - parada cardiorrespiratória, analisar a sentença abaixo: 
 
As manobras de RCP devem ser iniciadas sempre quando 
a submersão for menor que uma hora ou desconhecida, 
sendo que durante o atendimento, a temperatura corporal 
da vítima deve ser mantida acima de 34ºC (1ª parte).  Não 
dar soco no precórdio, pois a efetividade não é 
comprovada, e não comprimir o abdome, pois essa atitude 
facilita a ocorrência de vômitos (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. 
 

4) Ao trabalhar num serviço de emergências o socorrista 
deverá estar preparado para o estresse que esse trabalho 
poderá causar. Dentre os sinais e sintomas do estresse 
agudo, NÃO se inclui o disposto na alternativa: 
 
a) Perturbações estomacais e dores no peito. 
b) Hipotensão e dor na palma das mãos. 
c) Sudorese na palma das mãos e problemas de 

concentração. 
d) Cansaço e diminuição do controle emocional. 
 

5) Em relação ao procedimento de aferição da pressão 
arterial por auscultação usando-se o esfigmomanômetro e 
o estetoscópio, é CORRETO afirmar que, quando a leitura 
for incerta:  
 
a) Esvaziar completamente o manguito, esperar pelo 

menos um minuto e tentar novamente. 
b) Reiniciar imediatamente o procedimento inflando o 

manguito até 30mmHg, além do ponto onde o pulso 
desapareceu.  

c) Trocar o manguito de membro e reiniciar o 
procedimento imediatamente inflando o manguito até 
50mmHg, além do ponto onde o pulso desapareceu.  

d) Esperar no mínimo cinco minutos, esvaziar 
completamente o manguito e tentar novamente. 

 

6) A avaliação ou assistência continuada é usualmente 
utilizada pelas equipes de socorro pré-hospitalar durante o 
transporte do paciente até a unidade hospitalar. Em 
relação ao tempo recomendado para a reavaliação do 
paciente (rechecar as VA, a respiração, a circulação e os 
sinais vitais), é CORRETO afirmar que se recomenda a 
reavaliação a cada: 
 
a) Trinta minutos para pacientes estáveis e a cada 15 

minutos no caso de pacientes instáveis. 
b) Quinze minutos para pacientes estáveis e a cada cinco 

minutos no caso de pacientes instáveis. 
c) Cinco minutos para pacientes estáveis e a cada dois 

minutos no caso de pacientes instáveis. 
d) Quinze minutos para pacientes estáveis e a cada dois 

minutos no caso de pacientes instáveis. 
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7) Dentre os direitos do paciente está o de recusar o 
atendimento pré-hospitalar oferecido pelo socorrista. 
Considerando-se a conduta padrão mediante recusa de 
atendimento, analisar a sentença abaixo: 
 
Caso o paciente recuse o atendimento do socorrista, faz-
se necessário o preenchimento de um formulário padrão 
de recusa de atendimento (1ª parte). Para fins de isenção 
de responsabilidade por parte do socorrista e de sua 
organização, o formulário de recusa de atendimento 
deverá ser assinado por duas testemunhas, dispensada 
assinatura da vítima (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. 
 

8) NÃO se inclui nas manobras adequadas para 
atendimento de RCP: 
 
a) Posicionamento do paciente em posição vertical. 
b) Posicionamento do paciente sobre uma superfície 

rígida. 
c) A boca ou máscara estão perfeitamente seladas, sem 

escape de ar. 
d) As narinas do paciente estão fechadas.  
  

RESGATE VEICULAR 
 
Considerar o Manual de Resgate Veicular Nível I para 
responder às questões de nº 9 a nº 11. 
 

9) O resgate veicular é o procedimento utilizado para 
localizar, acessar, estabilizar e transportar vítimas que 
estejam presas nas ferragens de um veículo acidentado. 
Assim, pode-se afirmar que é uma atividade séria e, 
muitas vezes, arriscada. Em relação ao que o regaste 
veicular envolve, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Tráfego, produtos perigosos, incêndios e posição 

instável do veículo são as únicas ameaças a serem 
gerenciadas na cena de um resgate veicular.  

b) O comando da operação deve ser assumido 
formalmente por qualquer um dos membros da primeira 
unidade de emergência a chegar ao local. Desta forma, 
dar-se-á início ao Sistema de Comando em Operações 
(SCO).  

c) Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) são 
procedimentos padronizados que todas as unidades de 
bombeiros devem possuir e estabelecem as 
estratégias, táticas e técnicas a serem utilizados na 
operação, principalmente nos momentos iniciais, 
garantindo a rapidez no desdobramento das ações 
preparatórias da operação e na sequência a ser 
seguida. O POP deve ser absoluto na cena e ter por 
objetivo substituir a avaliação do Comandante da 
Operação.  

d) A operação pode ser organizada em fases, cada uma 
delas igualmente importante para o sucesso da 
operação. As quatro fases da operação formam o Ciclo 
Operacional, que é formado/composto por prontidão, 
acionamento, resposta e finalização. 

 

10) Em relação às ferramentas manuais de forçamento e 
corte, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Halligan é uma ferramenta de múltiplo uso, que tem 

três funções básicas: uma ponta, uma cunha simples 
e uma cunha com fenda (pé de cabra). 

(---) Tirfor é um tipo de macaco hidráulico convencional, 
utilizado em caminhões e oficinas, podendo ser de 
grande utilidade em resgates envolvendo cargas 
pesadas quando não há almofadas pneumáticas 
disponíveis.  

(---) Glas-Master é uma ferramenta manual de múltiplo 
uso, projetada para a retirada dos vidros do veículo. 
Para isso, possui uma pequena ponta, para furar o 
vidro laminado, e uma serra, para cortá-lo, trazendo 
ainda embutido no punho um window punch, 
ferramenta utilizada para quebrar vidros temperados. 

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

11) O rebatimento do teto traz inúmeras vantagens e pode 
ser realizado de várias maneiras. Em relação às técnicas 
de resgate veicular, no que se refere ao rebatimento de 
teto, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Convencional. 
(2) ICET. 
(3) Ostra. 
 
(---) É o rebatimento do teto de trás para frente, sem a 

remoção para-brisa.  
(---) É uma técnica utilizada para o rebatimento de tetos 

em veículos capotados.  
(---) Rebater o teto da frente para trás. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 3 - 2 - 1. 
  

SALVAMENTO EM ALTURA 
 
Considerar o Manual de Salvamento em Altura para 
responder às questões de nº 12 a nº 14. 
 

12) A operação de salvamento em locais elevados pode 
ser organizada em fases e cada uma delas é de igual 
importância para o sucesso da operação, formando um 
ciclo. Com base nisso, o recebimento da chamada, a 
obtenção das informações necessárias, o despacho de 
recursos compatíveis e as orientações preliminares ao 
solicitante são processos da fase: 
 
a) Prontidão. 
b) Acionamento. 
c) Resposta. 
d) Finalização. 
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13) Os materiais utilizados nas operações de salvamento 
normalmente são submetidos a esforços elevados. Em 
razão disso e levando-se em conta também o risco desse 
tipo de operação, a inspeção nos materiais deve ser 
minuciosa. Com base nisso, analisar os itens abaixo: 
 
I - Jamais utilizar cabos de salvamento para cortes de 

árvore, para rebocar carros, ou qualquer outro uso 
senão aquele para o qual foi destinado. Também não 
se deve deixar o cabo sob tensão por um período 
prolongado. 

II - Os mosquetões destinados a salvamento deverão ser 
usados somente para isso, e não para tracionar 
árvores, por exemplo. 

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

14) Os nós, amarrações para trabalhos de salvamento, 
devem apresentar características como: ser fácil de fazer, 
ser fácil de desfazer e proporcionar o máximo de 
segurança. Com base nisso, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Escolta dupla. 
(2) Azelha simples. 
(3) Catau simples. 
 
(---) Utilizado para confeccionar uma alça que não corra 

em um cabo. 
(---) Utilizado para emendar cabos de diferentes 

diâmetros. O de menor diâmetro costura o de maior.  
(---) Utilizado para diminuir o tamanho de um cabo, ou 

isolar um trecho puído ou danificado que exista nele. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3.  
  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
 
Considerar o Manual de Combate a Incêndio para 
responder às questões de nº 15 a nº 22. 
 

15) João é instrutor de um curso de combate e prevenção 
a incêndios. Em sua primeira aula, ele conceituou alguns 
termos, porém se equivocou com um deles. Assinalar a 
alternativa que corresponde ao conceito INCORRETO: 
 
a) Combustível é toda substância capaz de queimar-se e 

alimentar a combustão, ou seja, é o elemento que serve 
de campo de propagação ao fogo. 

b) Fogo e combustão são termos frequentemente usados 
como sinônimos, entretanto, tecnicamente, o fogo é 
apenas uma das formas de combustão. Pode-se dizer, 
ainda, que o fogo é a parte visível de uma combustão. 

c) Combustão é uma reação química de oxirredução, 
exotérmica, entre uma substância combustível e um 
oxidante.  

d) Os combustíveis podem ser sólidos ou gasosos e 
devem sempre passar pelo estado líquido para, então, 
combinar-se com o oxigênio e entrar em combustão.  

16) Os combustíveis sólidos, quando expostos a 
determinada quantidade de energia térmica, em forma de 
calor, sofrem decomposição, liberando produtos gasosos 
em um processo chamado de:  
 
a) Pirólise. 
b) Ignição. 
c) Oxidação. 
d) Combustão. 
 

17) Em relação aos efeitos da fumaça e dos gases tóxicos 
sobre as pessoas, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Os ____________ são aqueles que causam a depressão 
do sistema nervoso central, produzindo desorientação, 
intoxicação, perda da consciência e até a morte. Os 
______________ são substâncias que causam lesões na 
respiração, além de inflamação nos olhos, vias aéreas 
superiores e pele.  
 
a) agentes irritantes - acroleínos 
b) gases narcóticos - agentes irritantes 
c) gases narcóticos - gases condutores 
d) gases condutores - agentes irritantes 
 

18) Considerando-se as formas de propagação do calor, 
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 que ocorre nos fluidos 

(gases e líquidos) através do movimento de massas 
de gases ou de líquidos dentro de si próprios. 

(---) É a transmissão de calor através de ondas de energia 
calorífica que se deslocam através do espaço. 

(---) É a transferência de calor através de um corpo sólido. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

19) Os combustíveis são transformados pelo calor e, a 
partir dessa transformação, combinam-se com o oxigênio, 
resultando na combustão. Essa transformação 
desenvolve-se em temperaturas diferentes, à medida que 
o material vai sendo aquecido. Com o aquecimento, 
chega-se a uma temperatura em que o material começa a 
liberar vapores, que se incendeiam caso haja uma fonte 
externa de calor. Esse ponto é chamado de:  
 
a) Quebra de reação em cadeia. 
b) Comburente. 
c) Chamejamento. 
d) Ponto de fulgor. 
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20) A espuma mecânica surgiu da necessidade de 
encontrar um agente extintor que suprisse as 
desvantagens encontradas quando da utilização da água 
na extinção dos incêndios, principalmente naqueles 
envolvendo líquidos derivados de petróleo. Quanto à 
espuma mecânica, analisar os itens abaixo: 
 
I - Apresenta densidade muito menor que da água. Assim, 

as espumas espalham-se sobre a superfície do material 
em combustão, isolando-o do contato com o oxigênio 
atmosférico.  

II - É formada a partir da dosagem de um líquido gerador 
de espuma na água, sendo que, por um processo 
mecânico, o ar é introduzido na mistura. 

III - É indicada, principalmente, para incêndios em 
equipamentos energizados e em metais pirofóricos. 

 
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. 
 

21) Os incêndios são classificados de acordo com os 
materiais combustíveis neles envolvidos, bem como pela 
situação em que se encontram. Essa classificação é feita 
para determinar o agente extintor mais adequado para o 
tipo de incêndio específico. Existem cinco classes de 
incêndio, identificadas pelas letras A, B, C, D e K. Em 
relação à classe B, pode-se dizer que é o incêndio 
envolvendo: 
 
a) Combustíveis sólidos comuns, tais como papel, 

madeira, tecido, borracha, plástico.  
b) Equipamentos elétricos energizados. 
c) Metais combustíveis pirofóricos (magnésio, selênio, 

antimônio, lítio, potássio, alumínio fragmentado, zinco, 
titânio, sódio, urânio e zircônio). 

d) Líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis. 
 

22) É caracterizado pelas cinzas e brasas que deixam 
como resíduos e por queimar em razão do volume, isto é, 
a queima se dá na superfície e em profundidade. O 
método mais utilizado para extingui-lo é o uso de 
resfriamento com água, mas também se admite o uso de 
pós químicos secos de alta capacidade extintora ou 
espuma. A descrição acima se refere ao incêndio de nível: 
 
a) D 
b) C 
c) B 
d) A 
   

OPERAÇÕES COM PRODUTOS PERIGOSOS 
 
Considerar o Manual de Operações com Produtos 
Perigosos para responder às questões de nº 23 a nº 25. 
 

23) Em relação à definição de “produtos perigosos”, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Somente as substâncias de natureza radioativa podem 

afetar de forma nociva, direta ou indiretamente, o 
patrimônio, os seres vivos ou o meio ambiente.  

II - Toda substância ou elemento que, por sua 
característica de volume e periculosidade, representa 
um risco além do normal à saúde, à propriedade e ao 
meio ambiente durante sua extração, fabricação, 
armazenamento, transporte ou uso.  

III - São aqueles que, por suas características físico-
químicas, podem levar perigo ao homem, ao meio 
ambiente e ao patrimônio público ou privado, 
principalmente se tratados, embalados ou 
transportados de forma errada ou, ainda, manipulados 
por pessoas despreparadas. 

 
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. 
 

24) A descontaminação é um processo que consiste na 
retirada mecânica de substâncias impregnadas no 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou, ainda, na 
troca de sua natureza química perigosa (através de 
reação química) para outra de propriedade inócua. Em 
relação aos métodos de descontaminação das roupas de 
proteção química, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Surfactação é a técnica baseada na aplicação de 

agentes gelatilizantes, os quais solidificam o 
contaminante, facilitando, dessa forma, a sua remoção. 

b) Dissolução consiste na adição de uma substância 
intermediária durante o processo de descontaminação. 

c) Aeração é normalmente utilizada em substâncias 
corrosivas. Por exemplo, quando um ácido está 
envolvido, uma base pode ser utilizada para a 
descontaminação. 

d) Neutralização consiste na redução da concentração do 
contaminante a níveis não perigosos. É eficiente, 
principalmente se o produto não penetrar na roupa. 
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25) De acordo com a Agência de Proteção do Meio 
Ambiente dos Estados Unidos (EPA), as vestimentas para 
proteger o corpo do contato com produtos perigosos estão 
divididas em quatro níveis: A, B, C e D. Em relação ao 
nível C, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Será empregado quando o contaminante do ar é 

conhecido, já foi realizada a medida da sua 
concentração e os critérios de seleção para uso de 
equipamentos de proteção respiratória estão de 
encontro com os padrões, e a exposição da pele e dos 
olhos é indesejada. 

(---) É usado quando se deseja um nível máximo de 
proteção respiratória, mas um nível menor de 
proteção para a pele. 

(---) Consiste em um traje totalmente encapsulado, luvas 
internas e externas, botas todas com resistência 
química. Acompanham a roupa o equipamento 
autônomo de respiração com pressão positiva, roupa 
interna em algodão, capacete e equipamento portátil 
de comunicação via rádio. 

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

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO 
 
26) De acordo com a Instrução Normativa 
001/DAT/CBMSC, o atestado de edificação em 
regularização pode ser emitido pela seção de atividade 
técnica, na solicitação de vistoria para funcionamento: 
 
I - De imóvel, enquanto estiver sendo cumprido o relatório 

de vistoria para regularização ou o plano de 
regularização de edificação. 

II - De imóvel de baixa complexidade, sem vistoria prévia, 
quando for apresentada a declaração de regularidade 
de imóvel de baixa complexidade. 

III - De estação de serviço, quando for apresentada a 
declaração de estação de serviço. 

IV - De edificação com alto risco. 
V - Antes da total execução ou instalação dos sistemas e 

medidas de segurança considerados vitais para a 
edificação. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e III. 
b) Somente os itens I, III, IV e V. 
c) Somente os itens II, III, IV e V. 
d) Somente os itens II, IV e V. 
 

27) Em conformidade com a Instrução Normativa 
001/DAT/CBMSC, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A resposta à consulta técnica interna, dada por uma 

seção de atividade técnica ou pela diretoria de 
atividades técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina (CBMSC), pode ser somente através 
de decisão técnica, que tem natureza coercitiva 
(obrigatória) em relação ao seu cumprimento. 

(---) O recurso é um instrumento administrativo de que o 
público externo pode se valer para obter do CBMSC 
uma reconsideração acerca de uma decisão técnica 
tomada por ocasião da resposta desfavorável a um 
requerimento, existindo somente uma instância de 
recurso. 

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

28) Segundo a Instrução Normativa 001/DAT/CBMSC, 
para determinação dos sistemas e medidas de segurança 
contra incêndio e pânico, o imóvel é classificado em 
ocupações. Com base nisso, assinalar a alternativa que 
apresenta um imóvel classificado em edificações 
especiais: 
 
a) Supermercados. 
b) Oficinas de consertos de veículos automotores. 
c) Escola de Ensino Fundamental. 
d) Estação de rádio ou TV. 
 

29) De acordo com a Instrução Normativa 
001/DAT/CBMSC, os sistemas e medidas de segurança 
contra incêndio e pânico são exigidos em função dos 
seguintes parâmetros do imóvel, entre outros: 
 
I - Tipo de ocupação. 
II - Altura ou número de pavimentos. 
III - Área construída. 
 
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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30) Segundo a Instrução Normativa 001/DAT/CBMSC, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Diferentes sistemas e medidas de segurança contra 
incêndio e pânico podem ser adotados, mesmo que não 
sejam devidamente testados e aprovados por entidades 
tecnológicas com notória capacidade para essa finalidade, 
mediante prévia consulta e autorização do Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), através da 
diretoria de atividades técnicas do CBMSC (1ª parte). O 
requerimento se destina a obter uma resposta específica 
sobre um problema de determinado projeto ou vistoria 
(geralmente solicitações de dispensa e/ou adequação). 
Além da utilização de formulário próprio, o requerimento 
deve ser instruído de documentos, projetos e/ou 
informações que o embasem e que possam servir de 
material para conferência. Anexando, também, quando 
necessário, laudo e/ou avaliação que sustentem 
argumentação técnica, assinados pelo responsável 
técnico (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. 
 

31) Em conformidade com a Diretriz de Procedimento 
Operacional Permanente nº 26, as vistorias podem ser 
motivadas por: 
 
I - Denúncia, que consiste na comunicação ao Corpo de 

Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) da falta 
ou ameaça às condições de segurança contra incêndio 
e pânico de imóvel. 

II - Solicitação do usuário ou responsável, que consiste no 
pedido por parte do interessado na expedição do 
atestado de vistoria para habite-se e/ou funcionamento 
ou para levantamento das condições de segurança 
contra incêndio e pânico de imóvel. 

III - Ex officio, que consiste na chamada “fiscalização por 
iniciativa do próprio CBMSC”, para levantamento das 
condições de segurança contra incêndio e pânico de 
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. 
 

32) Em conformidade com a Diretriz de Procedimento 
Operacional Permanente nº 26, quanto ao Plano de 
Regularização de Edificação (PRE), assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) É outro instrumento geralmente utilizado antes da 

instauração do Processo Administrativo Infracional 
(PAI), ou seja, antes da emissão de um auto de 
infração. 

b) Não pode ser emitido no local da vistoria, pelo 
vistoriador, mesmo nos casos em que a regularização 
(correção das irregularidades do imóvel), puder ser 
realizada em até 260 dias. Sendo que a principal 
diferença entre um PRE e um outro instrumento que 
conceda prazo é que no PRE não podem ser colocados 
vários prazos para cumprimento, enquanto que o Auto 
de Infração Advertência (ADV), a notificação ou o Auto 
de Infração Multa (MUL) comportam mais de um prazo. 

c) Pode ser emitido através da negociação entre o 
responsável pelo imóvel e o Chefe do Serviço de 
Atividades Técnicas. 

d) Não há necessidade de que o Bombeiro Militar 
responsável pelo PRE seja um oficial (Autoridade 
Bombeiro Militar). 

 

33) Em conformidade com a Diretriz de Procedimento 
Operacional Permanente nº 26, quanto às atribuições e 
responsabilidades da divisão de engenharia contra 
incêndio e pânico, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Prestar assessoria e consultoria interna, e 

esclarecimento ao público externo acerca de 
interpretação das normas de segurança contra 
incêndio e pânico. 

(---) Manter as instruções normativas e demais 
documentos afetos à atividade técnica atualizados de 
acordo com as novas tecnologias e os processos 
ajustados para agilidade no atendimento às 
demandas. 

(---) Efetuar auditorias nos serviços de atividades técnicas, 
de cunho orientativo e corretivo, a fim de evitar a 
ocorrência e repetição de erros nos procedimentos 
que envolvem toda a atividade técnica. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
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34) Em conformidade com a Diretriz de Procedimento 
Operacional Permanente nº 26, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Tendo em vista que o objetivo e a doutrina do serviço de 
segurança contra incêndio e pânico visa à regularização 
dos imóveis, a vistoria de fiscalização tem como premissa 
o caráter instrutivo e nunca será utilizado o caráter 
punitivo (1ª parte). A vistoria de fiscalização, sempre que 
possível, deve ser acompanhada pelo proprietário ou 
responsável pelo imóvel ou, na falta destes, por uma 
pessoa responsável que possua condições de prestar 
informações relativas ao imóvel, solicitando e prestando 
informações durante o andamento da vistoria, informando 
quanto aos procedimentos a serem adotados pelo 
fiscalizado (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. 
 

35) Em conformidade com a Diretriz de Procedimento 
Operacional Permanente nº 26, quanto às vistorias, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Na realização de vistoria motivada por denúncia, o 

vistoriador deve se ater somente ao sistema de 
segurança contra incêndio e pânico denunciado, 
desconsiderando todo o imóvel. 

b) Os prazos concedidos não devem levar em conta as 
dificuldades técnicas de execução e os custos e 
condições financeiras do responsável pelo imóvel, 
fazendo-se, assim, que sejam definidos prazos que na 
prática tenham de ser cumpridos posteriormente. 

c) As vistorias devem sempre ser realizadas com base em 
parâmetros técnicos específicos, com devido 
embasamento legal, devendo os vistoriadores se 
basear em análises empíricas. 

d) Sempre que possível, é recomendável que as vistorias 
sejam realizadas por um único Bombeiro Militar.  

  
SALVAMENTO AQUÁTICO 

 
Considerar o Manual do Participante do Curso de 
Formação de Guarda-Vidas Civis para responder às 
questões de nº 36 a nº 38. 
 

36) Analisar os itens abaixo: 
 
I - A zona de surfe se estende do ponto de arrebentação 

da onda até o ponto onde a água atinge a praia. Sua 
caracterização em uma praia depende do tipo de 
quebra. 

II - Praia refletiva normalmente é formada por areia fina e 
a sua profundidade aumenta lentamente. Por causa 
dessa inclinação muito suave, as ondas começam a 
quebrar relativamente longe da beira da praia. 

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

37) De acordo com a classificação de afogados, quanto ao 
grau 4 (grande quantidade de espuma na boca/nariz sem 
pulso radial palpável), analisar os procedimentos abaixo: 
 
I - Oxigênio via máscara facial a 15 litros/min. 
II - Observar a respiração com atenção, pois pode ocorrer 

parada. 
III - Posição lateral de segurança sob o lado esquerdo. 
IV - Ambulância urgente para melhor ventilação e infusão 

venosa de líquidos. 
V - Internação em hospital – CTI – com urgência. 
 
Estão CORRETOS. 
 
a) Somente os itens I, II e V.  
b) Somente os itens II, III e IV. 
c) Somente os itens I, II, IV e V. 
d) Somente os itens III, IV e V. 
 

38) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A abordagem do afogado é o contato do guarda-vidas 

e/ou dos meios de salvamento com a vítima. Essa 
abordagem deve levar em consideração o estado da 
vítima. No caso de vítimas conscientes e tranquilas, 
podem ser abordadas de longe, explicando-se o que 
será feito para ajudar. 

(---) Reboque pelo punho: o guarda-vidas tomará a 
posição de reboque, o que consiste em passar o 
braço esquerdo (ou direito) sobre o ombro esquerdo 
(ou direito), colocando a mão esquerda (ou direita) 
sob a axila direita (ou esquerda) do afogado, 
colocando-o em posição horizontal, de costas e com 
apoio no quadril do guarda-vidas. 

(---) Reanimação consiste nas técnicas executadas pelo 
guarda-vidas, visando ao restabelecimento dos sinais 
vitais da vítima. É interessante salientar que, quando 
houver possibilidade e a vítima necessitar, a 
reanimação deverá ser executada também durante as 
fases de abordagem e reboque, desde que seja viável 
e o guarda-vidas esteja portando o equipamento de 
proteção individual requerido para a manobra. 

 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
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LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS INTERNOS 
 
39) Em conformidade com o Regulamento Disciplinar da 
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, relativo aos 
princípios gerais da disciplina e da hierarquia, analisar a 
sentença abaixo:  
 
A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em 
níveis diferentes, dentro das estruturas das Forças 
Armadas e das Forças Auxiliares, por postos e 
graduações (1ª parte). As ordens devem ser prontamente 
obedecidas, cabendo ao policial militar a inteira 
responsabilidade pelas ordens que der e pelas 
consequências que delas advierem, e ao subordinado, ao 
receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos 
necessários ao seu total entendimento e compreensão 
(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. 
 

40) Acerca da aplicação das punições, considerando-se o 
disposto no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar 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: 
 
(---) A punição deve ser dosada quando ocorrem 

circunstâncias atenuantes e agravantes. 
(---) Poderá ser aplicada mais de uma punição por uma 

única transgressão. 
(---) Nenhum policial militar deve ser interrogado ou 

punido em estado de embriaguez ou sob a ação de 
psicotrópicos, mas ficará desde logo preso ou detido.  

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

41) Analisar os itens abaixo, observando-se o disposto no 
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 
Santa Catarina: 
 
I - O elogio coletivo visa reconhecer e ressaltar um grupo 

de policiais militares ou fração de tropa ao cumprir 
destacadamente uma determinada missão. 

II - As dispensas do serviço, quando em caráter de 
recompensa, somente poderão ocorrer de forma 
parcial; não se permite em nenhum caso a dispensa 
total. 

III - A dispensa da revista do recolher e do pernoite, nos 
centros de formação, para alunos dos cursos de 
formação, é uma forma de recompensa. 

 
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. 
 

42) Em conformidade com o Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado de Santa Catarina, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Não se consideram vagos os cargos policiais militares 

cujos ocupantes tenham sido considerados extraviados. 
b) As obrigações inerentes ao cargo policial militar devem 

ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico 
e definidas em legislação ou regulamentos peculiares. 

c) O provimento de cargo policial militar se faz por ato de 
nomeação, de designação ou determinação expressa 
da autoridade competente. 

d) Cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido 
por policial militar em serviço ativo. 

 

43) Segundo o Estatuto dos Policiais Militares do Estado 
de Santa Catarina, são consideradas manifestações 
essenciais do valor policial militar: 
 
I - O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com 

que é exercida. 
II - O descuido técnico-profissional. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

44) Segundo o Decreto nº 4.633/06, que define a Carreira 
e a Promoção das Praças Militares do Estado de Santa 
Catarina, analisar os itens abaixo: 
 
I - Cada praça será avaliada trimestralmente pelo oficial 

comandante, chefe ou diretor, que emitirá conceito em 
ficha de avaliação. 

II - Considera-se efetivo existente a quantidade de praças 
existentes em atividade em cada quadro em uma 
determinada data. 

III - Antiguidade é a precedência que uma praça possui 
sobre outra praça da mesma graduação, levando em 
conta a data da promoção, e nas graduações iniciais 
dar-se-á pela média final dos cursos realizados 
previstos em um mesmo edital. 

IV - Arregimentação é a condição de acesso representada 
pelo tempo mínimo de permanência da praça em 
efetivo serviço em cada uma das graduações conforme 
dispõe a lei. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
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BUSCA TERRESTRE 
 
Considerar o Manual de Busca e Resgate Terrestre para 
responder às questões de nº 45 a nº 47. 
 

45) Alguns meios podem registrar e controlar distâncias 
percorridas. Com base nisso, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Contagem de passos, de modo que, conhecendo-se a 

quantidade de passos simples ou duplos necessários 
para cobrir a distância de 100m, pode-se utilizar essa 
informação para o registro e o controle de distâncias 
nos deslocamentos da equipe de busca e resgate 
terrestre. Se forem consideradas as passadas simples, 
a cada toque no chão com o pé, contabiliza-se uma 
unidade no percurso a ser realizado. Já no passo duplo, 
uma unidade de passo será registrada a cada vez que 
o pé esquerdo tocar o chão. 

b) Passômetros ou pedômetros são equipamentos 
normalmente instalados em calçados ou na cintura de 
uma pessoa que contam os passos dados por ela 
através de sensores que registram cada impacto como 
um passo e o transformam em distância percorrida 
(metros). A medida do passo poderá ser alterada de 
acordo com o passo da pessoa que utilizará o 
equipamento. 

c) Os receptores GPS, além dos diversos outros recursos 
de que dispõem, apresentam também a possibilidade 
de calcular e registrar as distâncias percorridas. 

d) Odômetro é o equipamento utilizado para registrar com 
exclusividade a distância percorrida por pessoas. Pode 
ser utilizado por equipe de busca e resgate terrestre 
para os deslocamentos em estradas e em longas 
distâncias, sendo extremamente preciso. 

 

46) Analisar a sentença abaixo: 
 
A detecção de vestígios é uma boa forma de orientação 
da equipe de busca em direção ao encontro da pessoa 
perdida/desaparecida. Essas pessoas, mesmo que 
inadvertidamente, geram e deixam informações de sua 
passagem ou permanência por determinados locais. Os 
vestígios podem ser físicos (pegadas, galhos quebrados, 
lixo, materiais perdidos etc.) (1ª parte). Processo do 
quadrado crescente pode ser utilizado quando as equipes 
de resgate não têm informação do local, ou apenas uma 
informação vaga da localização das vítimas, possibilitando 
uma varredura completa em uma determinada área. Pode 
ser utilizado de forma conjugada com o processo em 
linha. Apresenta como deficiência o fato de que buscas 
podem ser muito demoradas, bem como não ser prático 
em terrenos muito acidentados (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. 
 

47) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Uma equipe de busca e resgate terrestre, desde que 

efetue seus deslocamentos de forma controlada e 
registrada, não se perderá. Contudo, caso isso seja 
negligenciado, poderá a equipe perder-se no terreno. 
Ocorrendo tal hipótese, sugere-se que se proceda ao 
processo denominado de ESAON (estacione, sente-se, 
alimente-se, oriente-se e navegue). 

II - São algumas das vantagens nas operações de busca e 
resgate terrestre com a utilização de cães: podem 
procurar grandes áreas em pouco tempo; podem 
trabalhar em áreas perigosas; e podem identificar 
vítimas inconscientes com mais facilidades. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos.  
  
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E DIREÇÃO DEFENSIVA 

APLICADA À ATIVIDADE BM 
 
Considerar o Manual do Curso de Especializado para 
Condutores de Veículos de Emergências para responder 
às questões de nº 48 a nº 50. 
 

48) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Constitui infração de trânsito deixar de manter ligado, 

nas situações de atendimento de emergência, o 
sistema de iluminação vermelha intermitente dos 
veículos de polícia, de socorro de incêndio e 
salvamento, de fiscalização de trânsito e das 
ambulâncias, ainda que parados. 

(---) Quanto maior a velocidade do veículo de emergência, 
menor o alcance da sirene. Assim, em curvas ou 
cruzamentos a velocidade deverá ser reduzida, 
porque o som da sirene ainda não chegou e, quando 
chegar, os demais motoristas ainda não terão 
identificado de onde o som vem.  

 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - C. 
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49) Analisar a sentença abaixo: 
 
Todos os usuários das vias terrestres (condutores, 
pedestres, passageiros) devem contribuir para a boa 
fluência do trânsito, evitando cometer todo e qualquer ato 
que possa constituir perigo ou obstáculo (1ª parte). É 
vedado aos condutores efetuar sinais regulamentares de 
braço (2ª parte). As placas de regulamentação têm por 
finalidade informar os usuários das condições, proibições, 
obrigações ou restrições no uso das vias. Suas 
mensagens são imperativas e seu desrespeito constitui 
infração (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

50) No que diz respeito à direção defensiva, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Para manter o veículo em condições seguras, faz-se 

necessário criar o hábito de fazer periodicamente a 
manutenção preventiva. 

II - O cinto de segurança existe para limitar a 
movimentação dos ocupantes de um veículo em casos 
de acidentes ou numa freada brusca. Nesses casos, o 
cinto impede que as pessoas se choquem com as 
partes internas do veículo, ou seja, lançadas para fora 
dele, reduzindo assim a gravidade das possíveis 
lesões. 

III - A finalidade da suspensão e dos amortecedores é 
manter a estabilidade do veículo. Quando gastos, 
podem causar a perda de controle do veículo e seu 
capotamento, especialmente em curvas e nas 
frenagens. 

 
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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