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CFC Mérito Intelectual – 70% 

 
PORTARIA Nº 06 – PUBLICAÇÃO DE PARECERES 

 

A Comissão do Concurso Público, no uso de suas atribuições, resolve, mediante a presente PORTARIA, divulgar os 
PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS, conforme Anexo desta Portaria. Os recursos indeferidos podem 

ser encontrados no acesso restrito de cada candidato. 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, 19 de dezembro de 2016. 

 

________________________________________ 

FLÁVIO ROGÉRIO PEREIRA GRAFF – Cel BM 

Presidente da Comissão de Concurso Público 

(Original assinado e arquivado na DiSIEP/DP/CBMSC) 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA  
 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA AMARELA 
 

QUESTÃO 07 GABARITO PRELIMINAR: A 
 

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. 
 

 

Tendo em vista o pedido de recurso interposto, manifesta-se a Banca conforme segue: 
 
Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no Anexo V – Programas de Matérias, no tópico “Atendimento Pré-hospitalar”, sendo que foi 
elaborada com base no Manual de APH, Protocolos CBMSC. 
 
A 1ª parte da sentença foi assim apresentada: 

 

I - 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. 

 
De acordo com o manual acima referido, temos que: 
 

GRAU 6 - PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA 
Conduta: 

1. Ressuscitacao cardiopulmonar – manobras preconizadas pela AHA, até retornar a 
função cardiopulmonar, chegar uma ambulância ou a exaustão do guarda-vidas. 
2. Use o desfibrilador automático se houver. 
3. Não dar soco no precordio – sem efetividade comprovada. 
4. Não comprimir o abdome – facilita a ocorrência de vômitos 
5. A RCP deve ser mantida com temperatura Corporal acima de 34o C. 
6. Inicie a RCP sempre quando: submersão menor que 1 hora ou desconhecido e em 
PCR sem 
rigidez cadavérica, decomposição corporal ou livores. 
7. Após o sucesso da RCP, a vitima deve ser acompanhada com cuidado, pois pode 
haver outra 
parada dentro dos primeiros 30 minutos, trate como Grau 4. 

 
Em sendo assim, 1ª parte da sentença está incorreta. 
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A 2ª parte da sentença foi assim apresentada: 

 
Não dar soco no precórdio, pois a efetividade não é comprovada, e não comprimir o 
abdome, pois essa atitude facilita a ocorrência de vômitos. 

 
Conforme disposto no referido manual: 

 
GRAU 6 - PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA 
Conduta: 
1. Ressuscitacao cardiopulmonar – manobras preconizadas pela AHA, até retornar a função 
cardiopulmonar, chegar uma ambulância ou a exaustão do guarda-vidas. 
2. Use o desfibrilador automático se houver. 
3. Não dar soco no precordio – sem efetividade comprovada. 
4. Não comprimir o abdome – facilita a ocorrência de vômitos 
5. A RCP deve ser mantida com temperatura Corporal acima de 34o C. 
6. Inicie a RCP sempre quando: submersão menor que 1 hora ou desconhecido e em PCR sem 
rigidez cadavérica, decomposição corporal ou livores. 
7. Após o sucesso da RCP, a vitima deve ser acompanhada com cuidado, pois pode haver outra 
parada dentro dos primeiros 30 minutos, trate como Grau 4. 

 
Desse modo, 2ª parte da sentença está correta. 
 
Em sendo assim, a sentença está correta somente em sua 2ª parte - alternativa “c” e, portanto, o gabarito 
deve ser retificado. 
 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa “c”. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA  
 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA AMARELA 
 

QUESTÃO 13 GABARITO PRELIMINAR: D 
 

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. 
 
 

 
Tendo em vista o pedido de recurso interposto, manifesta-se a Banca conforme segue: 
 
Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no “Anexo V - Programa de Matérias”, sendo que a mesma foi elaborada com base no 
Manual Curso de Salvamento em Altura - CSAlt. 
 
De acordo com o referido manual, tem-se que: 
 

Nó de Escota dupla: é utilizado para emendar cabos de diferentes diâmetro. O menor diâmetro 
“costura” o de maior. Utilizado para emendar sem carga, por exemplo na transposição ou içamento 
de um cabo. 
Azenha Simples: nó utilizado para confeccionar uma alça que não corra em um cabo. 
Catau Simples: Utilizado para diminuir o tamanho de um cabo, ou isolar um trecho puído ou 
danificado que exista no mesmo. 
[grifo nosso] 

 
Diante do exposto, considerando que ocorreu erro de digitação na palavra “Escolta”, de modo que 
deveria ter constado “Escota”, conforme acima transcrito, a questão não contempla sequência passível 
de estar correta e, portanto, deve ser anulada. 
 
 
CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA  
 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA AMARELA 
 

QUESTÃO 30 GABARITO PRELIMINAR: D 
 
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. 
 
 

 
Tendo em vista o pedido de recurso interposto, manifesta-se a Banca conforme segue: 
 
Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no “Anexo V - Programa de Matérias”, sendo que a mesma foi elaborada com base na Diretriz 
de Procedimento Operacional Permanente - Nº 26 - CmdoG. 
 
De acordo com a referida legislação, tem-se que: 
 

2) as vistorias podem ser motivadas por: 
5) na realização de vistoria motivada por denúncia, o vistoriador não deve se ater somente ao 
sistema de segurança contra incêndio e pânico denunciado, mas sim à todo o imóvel. 
7) os prazos concedidos devem levar em conta também as dificuldades técnicas de execução e 
também os custos e condições financeiras do responsável pelo imóvel, evitando-se assim, que não 
sejam definidos prazos que na prática não possam ser cumpridos posteriormente; 
4) as vistorias devem sempre ser realizadas com base em parâmetros técnicos específicos, com 
devido embasamento legal, devendo os vistoriadores se furtarem de análises empíricas; 
3) é recomendável, sempre que possível, que as vistorias sejam realizadas por uma dupla de 
Bombeiros Militares; 

 
Em sendo assim, todas as alternativas apresentadas na questão estão incorretas e, portanto, a mesma 
deve ser anulada. 
 
 
CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 

 
PARECER DA BANCA EXAMINADORA  

 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA AMARELA 
 

QUESTÃO 35 GABARITO PRELIMINAR: B 
 
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. 
 
 

 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela retificação do gabarito 
preliminar, visto que este foi divulgado com incorreção. 
 
Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no “Anexo V - Programa de Matérias”, sendo que a mesma foi elaborada com base na 
Segurança contra incêndios e pânicos - IN 001/DAT/CBMSC. 
 
A primeira afirmativa foi assim apresentada: 
 

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. [grifo nosso] 

 
De acordo com a legislação acima referida, tem-se que: 
 

Art. 119. Outros sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico podem ser 
adotados, desde que devidamente testados e aprovados por entidades tecnológicas, 

com notória capacidade para esta finalidade, mediante previa consulta e autorização do 
CBMSC, através da DAT. [grifo nosso] 

 
Em sendo assim, a primeira parte da sentença está incorreta. 
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A segunda parte da sentença foi assim apresentada: 
 

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 

 
De acordo com a legislação acima referida, tem-se que: 
 

Art. 103. O requerimento, ver modelo de formulário no Anexo O, se destina a obter uma 
resposta especifica sobre um problema de determinado projeto ou vistoria (geralmente 
solicitações de dispensa e/ou adequação). 
Art. 104. O requerimento deve ser direcionado sempre a SAT com circunscrição sobre o 
imóvel.  
Art. 105. Alem 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 conferencia. Anexando também, quando necessário, laudo e/ou avaliação que 
sustentem argumentação técnica, assinado pelo responsável técnico. 

 
Desse modo, a segunda parte da sentença está correta. 
 
Diante do exposto, a sentença está correta somente em sua 2ª parte – alternativa “c” e, portanto, o 
gabarito deve ser retificado. 
 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa “c”. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA  
 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA AMARELA 
 

QUESTÃO 49 GABARITO PRELIMINAR: D 

 

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. 
 

 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca conforme segue: 
 

Preliminarmente, é importante salientar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital do 
certame no tópico “7. Legislação de trânsito e Direção defensiva aplicada a atividade BM” sendo que foi 
elaborada com base no Manual do Curso de Especializado para Condutores de Veículos de Emergências. 
 

O primeiro item foi assim apresentado: 
 

I - Para manter o veículo em condições seguras, faz-se necessário criar o hábito de fazer 
periodicamente a manutenção preventiva. 

 

De acordo com o referido manual, tem-se que: 
 
Para manter seu veículo em condições seguras, crie o hábito de fazer periodicamente a 
manutenção preventiva. Ela é fundamental para minimizar o risco de acidentes de trânsito. 
Respeite os prazos e as orientações do manual do proprietário e, sempre que necessário, use 
profissionais habilitados. Uma manutenção feita em dia evita quebras, custos com consertos e, 
principalmente, acidentes. [grifo nosso]. 

 
De acordo com o manual (p.23), o primeiro item está correto. 
 
 
O segundo item foi assim apresentado: 
 

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. 
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O segundo item apresenta uma falsa conclusão ao afirmar que a possibilidade das pessoas se chocarem com as 
partes internas do veículo pela falta do uso do cinto de segurança é a mesma coisa que dizer que as pessoas serão 
lançadas para fora do veículo. O que ocorre em verdade é a possibilidade das pessoas se chocarem com as partes 
internas do veículo ou de serem lançadas para fora dele. (p.24). Deste modo, o segundo item está incorreto. 
 
 

O terceiro item foi assim apresentado: 
 

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. 

 
De acordo com o referido manual, tem-se que: 
 

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. Verifique periodicamente o estado de conservação e o funcionamento deles, usando 
como base o manual do fabricante e levando o veículo a pessoal especializado. 

 

Segundo o manual (p. 24), o terceiro item está correto. 
 

 
Diante do exposto, apenas os itens I e III estão corretos - alternativa “b” e, portanto, o gabarito deve ser alterado. 
 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa “b”. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA  
 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA BRANCA 
 

QUESTÃO 03 GABARITO PRELIMINAR: A 
 

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. 
 

 

Tendo em vista o pedido de recurso interposto, manifesta-se a Banca conforme segue: 
 
Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no Anexo V – Programas de Matérias, no tópico “Atendimento Pré-hospitalar”, sendo que foi 
elaborada com base no Manual de APH, Protocolos CBMSC. 
 
A 1ª parte da sentença foi assim apresentada: 

 

I - 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. 

 
De acordo com o manual acima referido, temos que: 
 

GRAU 6 - PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA 
Conduta: 

1. Ressuscitacao cardiopulmonar – manobras preconizadas pela AHA, até retornar a 
função cardiopulmonar, chegar uma ambulância ou a exaustão do guarda-vidas. 
2. Use o desfibrilador automático se houver. 
3. Não dar soco no precordio – sem efetividade comprovada. 
4. Não comprimir o abdome – facilita a ocorrência de vômitos 
5. A RCP deve ser mantida com temperatura Corporal acima de 34o C. 
6. Inicie a RCP sempre quando: submersão menor que 1 hora ou desconhecido e em 
PCR sem 
rigidez cadavérica, decomposição corporal ou livores. 
7. Após o sucesso da RCP, a vitima deve ser acompanhada com cuidado, pois pode 
haver outra 
parada dentro dos primeiros 30 minutos, trate como Grau 4. 

 
Em sendo assim, 1ª parte da sentença está incorreta. 
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A 2ª parte da sentença foi assim apresentada: 

 
Não dar soco no precórdio, pois a efetividade não é comprovada, e não comprimir o 
abdome, pois essa atitude facilita a ocorrência de vômitos. 

 
Conforme disposto no referido manual: 

 
GRAU 6 - PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA 
Conduta: 
1. Ressuscitacao cardiopulmonar – manobras preconizadas pela AHA, até retornar a função 
cardiopulmonar, chegar uma ambulância ou a exaustão do guarda-vidas. 
2. Use o desfibrilador automático se houver. 
3. Não dar soco no precordio – sem efetividade comprovada. 
4. Não comprimir o abdome – facilita a ocorrência de vômitos 
5. A RCP deve ser mantida com temperatura Corporal acima de 34o C. 
6. Inicie a RCP sempre quando: submersão menor que 1 hora ou desconhecido e em PCR sem 
rigidez cadavérica, decomposição corporal ou livores. 
7. Após o sucesso da RCP, a vitima deve ser acompanhada com cuidado, pois pode haver outra 
parada dentro dos primeiros 30 minutos, trate como Grau 4. 

 
Desse modo, 2ª parte da sentença está correta. 
 
Em sendo assim, a sentença está correta somente em sua 2ª parte - alternativa “c” e, portanto, o gabarito 
deve ser retificado. 
 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa “c”. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA  
 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA BRANCA 
 

QUESTÃO 14 GABARITO PRELIMINAR: D 
 

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. 
 
 

 
Tendo em vista o pedido de recurso interposto, manifesta-se a Banca conforme segue: 
 
Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no “Anexo V - Programa de Matérias”, sendo que a mesma foi elaborada com base no 
Manual Curso de Salvamento em Altura - CSAlt. 
 
De acordo com o referido manual, tem-se que: 
 

Nó de Escota dupla: é utilizado para emendar cabos de diferentes diâmetro. O menor diâmetro 
“costura” o de maior. Utilizado para emendar sem carga, por exemplo na transposição ou içamento 
de um cabo. 
Azenha Simples: nó utilizado para confeccionar uma alça que não corra em um cabo. 
Catau Simples: Utilizado para diminuir o tamanho de um cabo, ou isolar um trecho puído ou 
danificado que exista no mesmo. 
[grifo nosso] 

 
Diante do exposto, considerando que ocorreu erro de digitação na palavra “Escolta”, de modo que 
deveria ter constado “Escota”, conforme acima transcrito, a questão não contempla sequência passível 
de estar correta e, portanto, deve ser anulada. 
 
 
CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 

 
PARECER DA BANCA EXAMINADORA  

 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA BRANCA 
 

QUESTÃO 30 GABARITO PRELIMINAR: B 
 
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. 
 
 

 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca pela retificação do gabarito 
preliminar, visto que este foi divulgado com incorreção. 
 
Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no “Anexo V - Programa de Matérias”, sendo que a mesma foi elaborada com base na 
Segurança contra incêndios e pânicos - IN 001/DAT/CBMSC. 
 
A primeira afirmativa foi assim apresentada: 
 

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. [grifo nosso] 

 
De acordo com a legislação acima referida, tem-se que: 
 

Art. 119. Outros sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico podem ser 
adotados, desde que devidamente testados e aprovados por entidades tecnológicas, 

com notória capacidade para esta finalidade, mediante previa consulta e autorização do 
CBMSC, através da DAT. [grifo nosso] 

 
Em sendo assim, a primeira parte da sentença está incorreta. 
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A segunda parte da sentença foi assim apresentada: 
 

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 

 
De acordo com a legislação acima referida, tem-se que: 
 

Art. 103. O requerimento, ver modelo de formulário no Anexo O, se destina a obter uma 
resposta especifica sobre um problema de determinado projeto ou vistoria (geralmente 
solicitações de dispensa e/ou adequação). 
Art. 104. O requerimento deve ser direcionado sempre a SAT com circunscrição sobre o 
imóvel.  
Art. 105. Alem 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 conferencia. Anexando também, quando necessário, laudo e/ou avaliação que 
sustentem argumentação técnica, assinado pelo responsável técnico. 

 
Desse modo, a segunda parte da sentença está correta. 
 
Diante do exposto, a sentença está correta somente em sua 2ª parte – alternativa “c” e, portanto, o 
gabarito deve ser retificado. 
 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa “c”. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA  
 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA BRANCA 
 

QUESTÃO 35 GABARITO PRELIMINAR: D 
 
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. 
 
 

 
Tendo em vista o pedido de recurso interposto, manifesta-se a Banca conforme segue: 
 
Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no “Anexo V - Programa de Matérias”, sendo que a mesma foi elaborada com base na Diretriz 
de Procedimento Operacional Permanente - Nº 26 - CmdoG. 
 
De acordo com a referida legislação, tem-se que: 
 

2) as vistorias podem ser motivadas por: 
5) na realização de vistoria motivada por denúncia, o vistoriador não deve se ater somente ao 
sistema de segurança contra incêndio e pânico denunciado, mas sim à todo o imóvel. 
7) os prazos concedidos devem levar em conta também as dificuldades técnicas de execução e 
também os custos e condições financeiras do responsável pelo imóvel, evitando-se assim, que não 
sejam definidos prazos que na prática não possam ser cumpridos posteriormente; 
4) as vistorias devem sempre ser realizadas com base em parâmetros técnicos específicos, com 
devido embasamento legal, devendo os vistoriadores se furtarem de análises empíricas; 
3) é recomendável, sempre que possível, que as vistorias sejam realizadas por uma dupla de 
Bombeiros Militares; 

 
Em sendo assim, todas as alternativas apresentadas na questão estão incorretas e, portanto, a mesma 
deve ser anulada. 
 
 
CONCLUSÃO: ANULE-SE a questão. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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PROCESSO SELETIVO INTERNO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/SC 
 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA  
 
 
CFC - EDITAL Nº 004-2016/DP/CBMSC - PROVA BRANCA 
 

QUESTÃO 50 GABARITO PRELIMINAR: D 

 

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. 
 

 
Tendo em vista o pedido de recurso impetrado, manifesta-se a Banca conforme segue: 
 

Preliminarmente, é importante salientar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital do 
certame no tópico “7. Legislação de trânsito e Direção defensiva aplicada a atividade BM” sendo que foi 
elaborada com base no Manual do Curso de Especializado para Condutores de Veículos de Emergências. 
 

O primeiro item foi assim apresentado: 
 

I - Para manter o veículo em condições seguras, faz-se necessário criar o hábito de fazer 
periodicamente a manutenção preventiva. 

 

De acordo com o referido manual, tem-se que: 
 
Para manter seu veículo em condições seguras, crie o hábito de fazer periodicamente a 
manutenção preventiva. Ela é fundamental para minimizar o risco de acidentes de trânsito. 
Respeite os prazos e as orientações do manual do proprietário e, sempre que necessário, use 
profissionais habilitados. Uma manutenção feita em dia evita quebras, custos com consertos e, 
principalmente, acidentes. [grifo nosso]. 

 
De acordo com o manual (p.23), o primeiro item está correto. 
 
 
O segundo item foi assim apresentado: 
 

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. 
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O segundo item apresenta uma falsa conclusão ao afirmar que a possibilidade das pessoas se chocarem com as 
partes internas do veículo pela falta do uso do cinto de segurança é a mesma coisa que dizer que as pessoas serão 
lançadas para fora do veículo. O que ocorre em verdade é a possibilidade das pessoas se chocarem com as partes 
internas do veículo ou de serem lançadas para fora dele. (p.24). Deste modo, o segundo item está incorreto. 
 
 

O terceiro item foi assim apresentado: 
 

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. 

 
De acordo com o referido manual, tem-se que: 
 

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. Verifique periodicamente o estado de conservação e o funcionamento deles, usando 
como base o manual do fabricante e levando o veículo a pessoal especializado. 

 

Segundo o manual (p. 24), o terceiro item está correto. 
 

 
Diante do exposto, apenas os itens I e III estão corretos - alternativa “b” e, portanto, o gabarito deve ser alterado. 
 
 
CONCLUSÃO: RETIFIQUE-SE o gabarito preliminar para alternativa “b”. 
 

É o parecer, S.M.J. 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
 
OBJETIVA Concursos Ltda. 
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