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COMBATENTE

FRASE: O segredo de progredir é tentar.
(Transcrever para o cartão de resposta)

QP/COMBATENTE
Prova

A

COMBATENTE – PROVA A

INSTRUÇÕES
a) Verifique se este caderno de prova contém 50 questões, numeradas de 1 a 50 ou se há alguma imperfeição
gráfica que possa gerar ilegibilidade ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a
prova.

b) Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS verifique seu nome, RG, graduação, assine no local apropriado,
transcreva a frase apresentada na capa do caderno de provas e marque o tipo de prova. A falta de marcação do tipo
de prova impossibilitará sua correção pela Comissão de Avaliação Profissional. Com isso, o candidato receberá nota
0,0 (zero).
c) As respostas das questões deverão ser transferidas (marcadas) para o cartão de respostas, que será o único
documento válido para a correção da prova objetiva. Não o amasse, não dobre, não rasure e não faça marca
identificadora.
d) Todas as respostas devem ser marcadas no CARTÃO DE RESPOSTAS. Para cada questão existe apenas uma
resposta certa.
e) Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento do candidato.

ATENÇÃO
a) Não será permitido o uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização da prova.
b) Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta PRETA, fabricada em material transparente.
c) Marque apenas uma letra para cada questão. Caso assinale mais de uma letra para a mesma questão, implicará
em resposta incorreta.
d) A duração da prova é de 4 horas, das 14h às 18h, para responder todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
e) O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por no mínimo duas horas
após o início da mesma. A partir desse momento e mediante a entrega do cartão de respostas devidamente
identificado e assinado, poderá sair levando consigo o caderno de prova.
f) Assinale a alternativa do CARTÃO DE RESPOSTAS cobrindo todo o espaço a ela correspondente, com caneta
esferográfica PRETA, conforme exemplo abaixo:
Questão/Resposta
01
02

B
A

C

D

C

D

g) Formas de marcação diferentes da determinada, não serão pontuadas.
h) Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver seu CARTÃO DE RESPOSTAS.
i) Ao término da prova, nenhum candidato deverá permanecer no interior do Colégio Estadual Da Polícia Militar De
Goiás - Unidade Hugo de Carvalho Ramos, mesmo que queira aguardar outro candidato, que o faça fora da
Unidade.
j) Os 3 últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão deixar a sala quando o último destes fizer a
entrega do cartão de respostas.
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GABARITO PROVA A
Questão

Alternativas

1

a

b

c

d

2

a

b

c

d

3

a

b

c

d
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a

b

c

d
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a

b

c
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a

b

c
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a
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c
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a
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c
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a

b

c
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a

b

c
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a

b

c
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a

b

c
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13

a

b

c
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a

b

c
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15

a

b

c

d

16

a

b

c

d

17

a

b

c

d

18

a

b

c

d

19

a

b

c

d

20

a

b

c

d
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a

b

c

d
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a

b

c
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23

a

b

c
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24

a

b

c
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25

a

b

c
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a
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c
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a

b

c
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a

b

c
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c
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a
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a

b

c

d
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32
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39
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a

b

c

d

4

COMBATENTE – PROVA A
Língua Portuguesa
Questão 1. A expressão: “O enorme rio é uma serpente no
verde da floresta.” manifesta qual figura de linguagem?

I - Na oração “Ouro Preto, cidade histórica mineira, é muito
bonita.”, a expressão “cidade histórica mineira” é um aposto.
II - Na oração “Tenho certeza, caros amigos, de que
terminaremos o trabalho a tempo.”, a expressão “caros
amigos” é um aposto.
III - Na oração “Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às
instituições filantrópicas da cidade.”, a expressão “tudo” é um
aposto.
IV - Na oração “A neve no monte Kilimanjaro, o pico mais alto
da África, está diminuindo rapidamente.”, a expressão “o pico
mais alto da África” é um aposto.

a) Metáfora.
b) Antítese.
c) Eufemismo.
d) Ironia.
Questão 2. Sobre ortografia, marque a alternativa que
apresenta todas as palavras grafadas corretamente:
a) enchente, coalizão, enxada, gorjeta.
b) pichar, duqueza, enchergar, giló.
c) enchugar, fuzível, macacheira, vajem.
d) pichote, avareza, chachim, anjelical.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Questão 3. Sobre sintaxe, julgue as afirmativas a seguir:

Atendimento Pré-Hospitalar
Questão 04. Sobre animais peçonhentos/perigosos, de acordo
com o Protocolo de Suporte Básico de Vida, marque a
afirmativa incorreta:

Questão 06. Sobre avaliação primária e avaliação secundária,
conforme o Protocolo de Suporte Básico de Vida, julgue as
afirmativas abaixo:

a) Havendo suspeita de hidrofobia, comunicar ao hospital e
orientar os responsáveis ou zoonoses a manter o animal preso
por 10 dias.
b) Morcegos podem ser reservatórios de vírus, protozoários e
bactérias, podendo, em específico os hematófagos, serem
transmissores da raiva quando estiverem contaminados pelo
vírus rábico. A transmissão pode se dar através da mordedura
por animais contaminados, bem como através do contato com
saliva e/ ou sangue do animal em pele lesionada ou mucosa.
c) A saliva dos morcegos oferece riscos relacionados à
contaminação com o fungo da Histoplasmose, que se
manifesta como uma micose, podendo evoluir para anemia e
pneumonia aguda, caso o agente se instale nos pulmões.
d) Em caso de acidente com animais aquáticos (ferroadas de
arraias e/ou bagres), uma das condutas é mergulhar a parte
atingida pelo ferrão em água quente (em temperatura
suportável para a pele) de 30 a 90 minutos, pois o calor
minimiza a ação do veneno e diminui a dor.

I - Ao avaliar a circulação (pulso e perfusão), se for observado
pulso radial ausente e pulso carotídeo presente: suspeitar e
seguir com protocolo de controle/prevenção de Choque.
II - É rotina que todo atendimento inicie com a Avaliação
Primária seguindo o processo mnemônico do XABCDE, e as
alterações encontradas devem ser tratadas e priorizadas nesta
sequência.
III - Nas vítimas estáveis inicia-se a Avaliação Secundária logo
após o término da Avaliação Primária, podendo fazê-la no
interior da viatura, a caminho do hospital.
IV - Vítimas instáveis que necessitam de manobras para a
manutenção dos sinais vitais, não será realizada a Avaliação
Secundária, devendo priorizar o deslocamento rápido para o
hospital.
Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Questão 05. Sobre afogamento, de acordo com o Protocolo de
Suporte Básico de Vida, marque a afirmativa incorreta:

Questão 07. De acordo com o Protocolo de Suporte Básico de
Vida, julgue as afirmativas abaixo sobre as condutas em caso
de infarto agudo do miocárdio.

a) No afogamento grau 6 a vítima apresenta como
característica: parada cardiorrespiratória.
b) No afogamento grau 4 a vítima apresenta como
característica: muita espuma na boca e/ou nariz e pulso radial
ausente.
c) No afogamento grau 3 a vítima apresenta como
característica: muita espuma na boca e/ou nariz e pulso radial
presente.
d) No afogamento grau 1 a vítima apresenta como
característica: não aspirou água, ausência de tosse ou espuma.

I - Ofertar suporte ventilatório, via máscara não reinalante,
administrando de 12 a 15 litros de oxigênio por minuto,
buscando manter saturação > 94%.
II - Posicionar na maca, sem prancha, em decúbito dorsal com
cabeceira elevada.
III - Elevar os membros inferiores.
IV - Se a vítima possuir e fizer uso habitual de medicação
sublingual, e ainda não tiver usado a medicação, o socorrista
pode auxiliar para sua administração.
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Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
Questão 10. O Protocolo de Suporte Básico de Vida
estabelece que, caso a compressão direta não seja efetiva e
considerando lesões de extremidades, devemos fazer um
torniquete. Independente da sequência das etapas, julgue as
afirmativas abaixo sobre a conduta do torniquete em
hemorragia externa atribuindo V para as verdadeiras e F para
as falsas.

Questão 08. Sobre parada respiratória, de acordo com o
Protocolo de Suporte Básico de Vida, julgue as afirmativas
abaixo:
I - A manobra de ventilação boca a boca ou boca nariz, deve
ser empregada como meio de fortuna, em último caso,
cabendo ao socorrista a decisão de executá-la.
II - Compete a guarnição de Resgate ou Guarda-Vidas em
prevenção, possuir AMBU ou pocket mask em seu kit de
primeiros socorros, no local da ocorrência para prevenir o
contato boca a boca ou boca nariz durante manobras de
reanimação.
III - Em vítima adulta, com trauma na região maxilar onde há
dificuldade para ventilação boca a boca, pode-se proceder a
ventilação boca nariz.
IV - Apesar da importância de se realizar as ventilações boca a
boca, não é recomendado pelo risco biológico, todavia não
existem dados significativos de contaminação de socorristas ao
executá-la.

I - ( ) Aplique o torniquete proximal na virilha ou axila do
membro lesionado, podendo ser aplicado um segundo
torniquete a 5 cm acima do local da lesão.
II - ( ) Aperte o torniquete até que a hemorragia cesse.
III - ( ) O torniquete poderá ser mantido por até 120 minutos,
sem risco de lesão em nervos e músculos (gangrena).
IV - ( ) A cada 120 minutos o torniquete deve ser afrouxado,
até que ocorra a irrigação do membro, se a hemorragia parou
faça um curativo compressivo e monitore, caso a hemorragia
não tenha parado, reapertar o torniquete por mais duas horas e
monitore.
Marque a alternativa correta:
a) V, F, V, F.
b) F, F, V, V.
c) V, V, V, V.
d) F, V, F, V.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Questão 11. De acordo com o Protocolo de Suporte Básico de
Vida, sobre acidente vascular cerebral (AVC) marque a
afirmativa correta:

Questão 09. De acordo com o Protocolo de Suporte Básico de
Vida, julgue as afirmativas abaixo sobre as condutas em caso
de amputação ou avulsão completa:

a) São sinais e sintomas, dentre outros, para reconhecimento
do AVC: perda da coordenação motora; hemiparesia;
hemiplegia; parestesia; anisocoria; movimento ocular
involuntário horizontal ou vertical repetitivo; ptose palpebral.
b) A Escala Cincinnati do AVC realiza três testes com foco de
avaliar presença de: assimetria facial; déficit visual e auditivo.
c) Na Escala Cincinnati do AVC, para avaliar a presença de
assimetria facial, pedir para a vítima dizer: “o rato roeu a
roupa do rei de Roma” ou outra frase similar.
d) A janela de emergência do AVC é de no máximo uma hora,
devendo o atendimento clínico por neurologista iniciar-se
precocemente.

I - Caso haja hemorragia intensa não controlada por outros
meios usar o torniquete.
II - Envolva o segmento amputado/avulsionado em gazes ou
atadura umedecida em soro fisiológico.
III - Coloque o membro, se possível, em um saco plástico com
cuidado de “não” manter ar ou líquido dentro do saco.
IV - Não colocar o segmento amputado/avulsionado
diretamente no gelo, exceto, se for gelo seco.
Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.

Salvamento
Questão 12. Contenção de Animais é a parte que delimita as
ações dos Bombeiros Militares quanto à segurança,
ferramentas e técnicas mais adequadas para a preservação de
integridade física do bombeiro militar e do animal a ser
capturado, sem agredir o meio ambiente. Os métodos muitas
vezes são variados e depende da situação em que o animal se
encontra. Julgue as afirmativas abaixo:

II - Para captura de serpentes os equipamentos de proteção
individual são: capacete, óculos, luvas de couro, gandola
estendida, perneira ou bota. Qualquer que seja a serpente
existem três tipos de contenção e ferramentas: gancho, pinça
ou pinção, laço de Lutz e caixa de contenção.
III – A forma correta de contenção dos Marsupiais seria
levantar o animal pela calda e deixar as patas dianteiras em
contato com chão.
IV - Os psitacídeos utilizam as garras, como principal
instrumento para se defenderem e principalmente os maiores,
podem causar graves acidentes.

I – A miopatia está relacionada ao estresse causado nos
animais, quando os mesmos são capturados, contidos ou
transportados de maneira imprópria.
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Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Questão 15. Os cuidados devem ser minuciosamente
observados, dentro de cada operação, e o conhecimento e
atenção aos quesitos de segurança devem ser dotados como
características básicas de cada socorrista. De acordo com o
Manual de salvamento em altura, marque a alternativa
incorreta:

Questão 13. Em relação as ferramentas e equipamento
utilizados nas ocorrências envolvendo árvores, julgue as
afirmativas abaixo.

a) As ações devem ser desenvolvidas, em primeiro lugar,
checando-se a segurança dos bombeiros militares e,
posteriormente, envidando esforços para o salvamento e
preservação da segurança da vítima.
b) A checagem e avaliação dos equipamentos devem ser
realizadas de forma anterior e posterior ao trabalho em altura.
c) Não permita que os equipamentos e as ações sejam
avaliados por apenas um membro da equipe de salvamento,
sem a supervisão dos colegas de trabalho (regra dos seis
olhos). Inicialmente, cheque primeiro, de forma individual,
depois permita a conferência pelo seu companheiro mais
próximo e, por fim, outra revisão pelo militar especialista em
salvamento em altura.
d) Estudos mostram que em um fator de queda 2, para um
homem que pesa em média 100 Kg, sem sistema de absorção
de impacto, ou seja, impacto estático, a força gerada durante
uma queda pode chegar a 2.000 Kg. Sabendo-se que o corpo
humano suporta, em média, 1.200 Kg, sem que ocorra lesões,
o caso mencionado acima seria suficiente para acarretar graves
lesões na vítima da queda.

I - O freio da corrente da motosserra pode ser usado para
bloquear a corrente, nas seguintes situações: Em caso de
emergência; Durante o corte; Na marcha lenta.
II - Caso tenha que içar a motosserra ligada, tomar no mínimo
os seguintes cuidados: Isolar a área; Ligar o equipamento no
solo; Içar com mais de dois cabos direcionais, além do próprio
cabo de içamento; Quem deve içar é o elemento de cima e
outro que fará o direcionamento; Usar sempre EPI,
principalmente capacete para quem estiver embaixo; Proteção
e cuidados com as lascas.
III - O palco de ferramentas, no corte de árvore, é uma área
que deve estar afastada da zona quente, de forma que não
atrapalhe a manutenção das ferramentas e abastecimento das
máquinas envolvidas.
IV – A técnica do balancinho é utilizada quando há obstáculos
que impeçam a queda livre. Empregar-se-á o balancinho, que
nada mais é do que uma queda diagonal ou horizontal dos
galhos sob controle de cordas, evitando que caiam de uma só
vez. O operador do motosserra sempre se afasta do galho no
momento da descida.

Questão 16. Sobre os materiais e equipamentos de salvamento
em altura, analise as afirmativas abaixo e relacione a segunda
coluna com a primeira:

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

A carga máxima é sempre calculada sobre
(1)

Mosquetão
Assimétrico

o eixo maior. O formato "D" faz com que a
(

)

carga seja sempre transferida para o eixo
oposto ao da abertura, o ponto mais fraco
do equipamento.

Questão 14. Sobre as ocorrências de pessoas retidas ou presas
em elevadores, marque a alternativa incorreta:

Possui sistema stop que trava a corda
(2)

a) O nivelamento da cabine deverá ser comandado, via rádio,
pelo Comandante da guarnição, que estará localizado no andar
em que seja feito o nivelamento. O movimento de nivelamento
deve ser feito de modo gradativo e mediante comunicação via
HT.
b) A equipe de socorro ao identificar que o elevador de
passageiros é do tipo sem casa de máquinas deverá, verificar o
local onde se encontra o painel eletrônico, que está instalado
no último andar do prédio.
c) Após terminar o nivelamento e travar o freio, é que se
podem retirar as vítimas de dentro da cabine. Não se deve
permitir que os passageiros saiam da cabine, mesmo que a
porta esteja aberta ou semi-aberta, sem ordem expressa de
quem estiver coordenando a retirada, a fim de se evitar
acidentes.
d) A retirada de vítimas prensadas pelo contrapeso com vida e
não sendo possível movimentar o contrapeso, este deve ser
liberado de suas guias, afrouxando os parafusos de fixação e
afastá-lo da vítima, posteriormente providenciar o socorro
adequado e transportá-la imediatamente ao atendimento
médico.

Bloqueadores
Estruturais

(

)

caso o praticante solte as mãos. É muito
utilizado para fazer segurança em
escalada.
Possuem uma canaleta fechada, por onde

(3)

Ascensor
Ventral

(

)

a corda desliza e uma cunha excêntrica
que pressiona a corda contra a canaleta,
travando-a.
É um dos equipamentos de escalada mais
copiados no mundo. Possui suavidade no

(4)

Grigri

(

)

manejo, devido à geometria exclusiva.
Minimalista, mas também confiável em
qualquer condição.
Bloqueador dotado de uma canaleta

(5)

ATC

(

)

aberta na lateral e de uma cunha dentada
que pressiona a corda contra a canaleta
por ação de uma mola.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.
b) 1 – 4 – 2 – 5 – 3.
c) 2 – 1 – 3 – 4 – 5.
d) 3 – 4 – 1 – 5 – 4.
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Questão 17. A disponibilidade, o manuseio, a guarda e a
verificação constante dos equipamentos e materiais de
segurança são de responsabilidade do Guarda-Vidas e de sua
Corporação, garantindo que eles estejam sempre em condições
perfeitas de utilização. Julgue as afirmativas abaixo:

a) A Hidrocussão ou Síndrome de Imersão (vulgarmente
conhecida como "choque térmico") é um acidente
desencadeado por uma súbita exposição a água mais fria que o
corpo, levando a uma arritmia cardíaca que poderá levar a
síncope ou a parada cardiorrespiratória (PCR).
b) Hipotermia é a queda da temperatura corpórea, abaixo de
35°C. A exposição da vítima à água fria reduz a temperatura
normal do corpo humano, podendo levar a perda da
consciência, com afogamento secundário, ou até uma arritmia
cardíaca com parada cardíaca e consequente morte.
c) Afogamento é um acidente de asfixia por imersão em um
meio líquido. O afogamento é a dificuldade respiratória
causada pela aspiração de líquido não corporal, por submersão
ou imersão. Se a pessoa é resgatada, o processo de afogamento
é interrompido, e desse resgate não sobrevir a morte, tem-se
um "quase afogamento".
d) O processo de afogamento pode ser classificado
didaticamente e envolve três estágios: angústia, pânico e
submersão.

I - Dispositivos flutuadores são equipamentos de extrema
eficiência durante o salvamento aquático e quando utilizados
de forma correta, oferecem uma série de vantagens, tal como:
Possibilitam o salvamento de múltiplas vítimas, com o
emprego de apenas um Guarda-Vidas.
II – Os equipamentos básicos do Guarda-Vidas são
ferramentas indispensáveis para o serviço de prevenção,
orientação e caso seja necessário, na execução de um
salvamento aquático com segurança e eficiência. São de posse
obrigatória ao Bombeiro Militar durante o serviço de GuardaVidas: Nadadeiras, Apito, Flutuador (rescue tube ou life belt),
Máscara portátil para Ventilação (pocket mask) e o uniforme.
III – Os equipamentos Básicos do Posto de Guarda-Vidas são:
Cilindro de O2 (bolsa de oxigenoterapia), Bolsa de primeiros
socorros, Prancha longa, Rádio HT, Placas de sinalização e
boias de delimitação de áreas, Ponto de hidratação.
IV - Os componentes de quaisquer embarcações destinadas ao
salvamento devem ser preferencialmente ser compostas de
militares especialistas na área náutica (aquática), GuardaVidas, mergulhadores e pilotos. O piloto ou operador deverá
ser habilitado segundo normatização da Marinha do Brasil,
sendo ele o responsável pela segurança da navegação, bem
como da embarcação.

Questão 19. Sabemos que todas as vítimas afogadas têm
hipotermia, mesmo aquelas afogadas em nosso litoral tropical.
Julgue as afirmativas abaixo sobre sinais e sintomas de
hipotermia:
I – Leve – Letargia, tremores e perda da consciência.
II – Moderada – depressão progressiva do SNV e tremores.
III – Grave – ausência de respostas aos estímulos verbais,
cessam os tremores, progressiva bradicardia e hipoventilação,
possibilidade de fibrilação.
IV – Profunda – Bradicardia e hiperventilação, fibrilação e
PCR.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Questão 18. Os principais tipos de acidentes aquáticos
compreendem a hidrocussão, a hipotermia e o afogamento,
marque a alternativa incorreta:

Sistema de Comando de Incidentes; Produtos Perigosos e Defesa Civil
Questão 20. Dentro dos conceitos abordados no Manual
Operacional de Bombeiros (MOB) de Sistema de Comando de
Incidentes, julgue as afirmações abaixo:

IV - É responsabilidade do chefe da seção de planejamento
remanejar o pessoal dentro da organização do SCI.
Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

I - Uma estrutura básica do SCI é constituída de 07 funções
distribuídas em 03 posições, capazes de otimizar, no início, a
divisão rápida de responsabilidades e consequentemente a
coordenação e aplicação dos recursos, sendo essas funções
inicialmente cumulativamente exercidas pelo comandante do
incidente.
II - Após levantamento geral das informações, aplicação inicial
dos recursos e completo estabelecimento das instalações, em
incidentes de maior complexidade e longa duração, as ações
subsequentes se darão a partir de Planos de Ação do Incidente
(PAI) definidos e implementados pelo comandante do
incidente (C.I), para cada ciclo Operacional – Ciclo “P”.
III - São responsabilidades dos chefes das seções de
planejamento e operações obter um rápido relatório da
situação junto ao comandante do incidente (C.I.).

Questão 21. Dentro dos conceitos abordados no Manual
Operacional de Bombeiros (MOB) de Sistema de Comando de
Incidentes, marque a alternativa correta:
a) O formulário SCI 201, assim como os 8 demais formulários,
são instrumentos de registro que facilitam controlar e
organizar os incidentes, sejam ele planejados ou não.
b) A folha 1 do formulário SCI 201 destina-se a apresentar um
resumo das ações e dos objetivos propostos, servindo de
seguimento contínuo de avaliação da resposta.
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c) A folha 3 do formulário SCI 201 destina-se a apresentar um
resumo da situação dos recursos empregados, além de mostrar
os recursos solicitados, podendo ser utilizado como importante
ferramenta para controle de recursos.
d) A folha 4 do formulário SCI 201 destina-se a apresentar a
organização atual dos recursos, através do uso da organização
modular.

c) Quando avaliamos o número de risco, o caso do gás, nem
sempre o primeiro algarismo significa o risco principal.
d) O traje Nível B ou encapsulada não valvular não oferece
proteção total para gases/vapores, mas sim líquidos ou sólidos.
Questão 25. Considerando os conceitos abordados pela
Instrução Normativa nº 36 de 4 de dezembro de 2020 no que
se refere aos critérios para reconhecimento federal de situação
de emergência ou estado de calamidade pública, o
requerimento de solicitação deve contemplar a fundamentação
legal e estar acompanhado, dentre outros, dos seguintes
documentos:

Questão 22. Dentro dos conceitos abordados no Manual
Operacional de Bombeiros (MOB) de Sistema de Comando de
Incidentes, marque a alternativa correta:
a) A tarjeta de campo consiste nas ações que deverão ser
realizadas pelo primeiro respondedor que chega com
capacidade operacional na cena e assume o comando, visando
organizar de forma rápida e eficiente a resposta ao incidente, e
serve como um facilitador nos casos de transferência do
comando.
b) A aplicação da tarjeta de campo engloba 8 passos onde o 4º
passo trata da avaliação da situação que considera alguns
aspectos como: natureza do incidente, o que ocorreu, ameaças
presentes, tamanho da área afetada, possível evolução, como
isolar a área, capacidade operacional e lugares adequados para
estabelecer as instalações necessárias.
c) O 6º passo da tarjeta de campo consiste em estabelecer os
objetivos que devem ser atingíveis, específicos, observáveis e
avaliáveis.
d) O 7º passo da tarjeta de campo que consiste na
determinação das necessidades de recursos adicionais e o
estabelecimento das instalações e não tem relação direta com
os objetivos traçados.

I - Decreto de declaração de situação de emergência ou estado
de calamidade pública do ente federado solicitante.
II - Formulário de Informações do Desastre, conforme o
estabelecido no Anexo I desta Instrução Normativa.
III - Declaração Municipal de Atuação Emergencial e/ou
Declaração Estadual de Atuação Emergencial, conforme o
estabelecido nos Anexos II e III desta Instrução Normativa,
demonstrando as medidas e ações em curso, capacidade de
atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e
financeiros empregados pelo ente federado afetado para o
restabelecimento da normalidade.
IV - Parecer técnico do órgão municipal ou do Distrito Federal
e, quando solicitado, do órgão estadual de proteção e defesa
civil além de outros documentos e registros que comprovem as
informações declaradas e auxiliem na análise do
reconhecimento federal.
Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Questão 23. Considerando os conceitos abordados no Manual
Operacional de Bombeiros (MOB) de produtos perigosos
quanto a correspondência do código de cores dos rótulos de
risco, analise as afirmativas abaixo e relacione a segunda
coluna com a primeira:
( 1 ) Vermelho
( 2 ) Verde
( 3 ) Laranja
( 4 ) Amarelo
( 5 ) Vermelho/Amarelo
( 6 ) Azul
( 7 ) Branco
( 8 ) Preto/Branco
( 9 ) Amarelo/Branco
( 10 ) Vermelho/Branco
( 11 ) Vermelho/Branco listrado

Questão 26. Considerando os conceitos abordados pela
Instrução Normativa nº 36 de 4 de dezembro de 2020 que
estabelece procedimentos e critérios para o reconhecimento
federal e para declaração de situação de emergência ou estado
de calamidade pública pelos municípios, estados e pelo
Distrito Federal. Marque a alternativa correta:

(
(
(
(
(
(
(
(

) Radioativo
) Corrosivo
) Oxidante
) Explosivo
) Inflamável
) Sólido inflamável
) Venenoso/tóxico/infectante
) Gás não inflamável/não
tóxico
( ) Peróxido
( ) Perigoso quando molhado
( ) Combustão espontânea

a) Quanto à intensidade, os desastres podem ser classificados
em cinco níveis, onde são desastres de nível I aqueles em que
há somente danos humanos consideráveis e que a situação de
normalidade pode ser restabelecida com os recursos
mobilizados em nível local ou complementados com o aporte
de recursos estaduais e federais.
b) Os desastres de nível II são caracterizados pela ocorrência
de ao menos cinco danos, sendo um deles obrigatoriamente
danos humanos que importem no prejuízo econômico público
ou no prejuízo econômico privado que afetem a capacidade do
poder público local em responder e gerenciar a crise instalada.
c) Os desastres de nível I e II ensejam a declaração de estado
de calamidade pública, enquanto os desastres de nível III
ensejam a declaração de situação de emergência.
d) Os desastres de nível III são caracterizados pela
concomitância na existência de óbitos, isolamento de
população, interrupção de serviços essenciais, interdição ou
destruição de unidades habitacionais, danificação ou

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) 1 – 5 – 10 – 11 – 2 – 4 – 9 – 3 – 6 – 7 – 8.
b) 8 – 7 – 6 – 3 – 9 – 4 – 2 – 11 – 10 – 5 – 1.
c) 9 – 8 – 4 – 3 – 1 – 11 – 7 – 2 – 5 – 6 – 10.
d) 10 – 6 – 1 – 2 – 7 – 11 – 5 – 3 – 4 – 8 – 9.
Questão 24. Considerando os conceitos abordados no Manual
Operacional de Bombeiros (MOB) de produtos perigosos,
marque a alternativa incorreta:
a) Os ácidos inorgânicos são, em geral, considerados mais
perigosos, devido a sua acidez elevada.
b) Quando for proibido o uso de água no produto, deve ser
indicado com a letra X no início do número ONU.
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destruição de instalações públicas prestadoras de serviços
essenciais e obras de infraestrutura pública.

II - Órgão central, definido em ato do Poder Executivo federal,
com a finalidade de coordenar o sistema.
III - Órgãos regionais estaduais e municipais de proteção e
defesa civil.
IV - Órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de governo.

Questão 27. Conforme a Lei nº 12.608 de 10 de abril de 2012,
o SINPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da
administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de
atuação significativa na área de proteção e defesa civil. Este
sistema será gerido pelos seguintes órgãos. Julgue as
afirmativas abaixo:

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

I - Órgão consultivo: CONPDEC.
Prevenção, Proteção e Combate a Incêndio
Questão 28. Conforme a Lei Estadual Goiana n. 15.802 de 11
de setembro de 2006, que Institui o Código Estadual de
Segurança contra Incêndio e Pânico e dá outras providências,
em relação aos projetos das instalações e das medidas
preventivas de segurança contra incêndio e pânico, julgue as
afirmativas abaixo:

destinados à reunião de público, com capacidade igual ou
superior a 1.000 pessoas.
IV - O recipiente transportável (GLP) não deve ser fixado ao
local da instalação. Sua remoção em situação de emergência
deve ser possível após o fechamento da válvula de serviço e
desconexão ao coletor, destituído de outros meios de ligação
como prisioneiros, chumbadores, correntes, etc.

I - Na elaboração de projetos de edificações novas, usadas,
reformadas, ampliadas, modificadas ou com mudança de
ocupação devem-se cumprir as exigências assinaladas nas
NTCBMGO.
II - Compete à Comissão Técnica de cada Organização
Bombeiro Militar –OBM– analisar e apreciar em primeira
instância todos os recursos interpostos em face do serviço de
segurança contra incêndio e pânico. A Comissão Técnica
mencionada deverá ser composta por 3 (três) bombeiros do
CBMGO, sendo presidida pelo chefe da SECIP.
III - Ficam dispensadas do cumprimento das exigências
relativas à segurança contra incêndio e pânico as residências
exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de
edificações mistas com até dois pavimentos e que possuam
acessos independentes.
IV - O Conselho Técnico Deliberativo (CTD) será composto
por três oficiais e presidido por oficial superior, designados
para um mandato de 3 (três) anos.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
Questão 30. As escadas são componentes da saída de
emergência e devem estar desobstruídos, livres de barreiras e
de previsão destas permitindo que a população, presente na
edificação, possa abandonar em caso de incêndio, protegida
em sua integridade física. Assim, de acordo com a Norma
Técnica 11/2017 - Saída de Emergência, marque a afirmativa
correta:
a) Locais que ocasionalmente tenham manutenções técnicas
esporádicas como: barriletes; casas de máquinas; pisos
técnicos; mezaninos técnicos e/ou similares podem ter seu
acesso por escadas marinheiros, escadas espirais e/ou em leque
com a necessidade do cumprimento das exigências de largura
mínima e fórmula de Blondel.
b) As escadas, rampas e descargas são dimensionadas em
função do pavimento de maior população, o qual determina as
larguras máximas para os lanços correspondentes aos demais
pavimentos, considerando-se o sentido da saída.
c) As escadas enclausuradas à prova de fumaça, entre outros
aspectos, devem atender ao estabelecido: Ter suas caixas
enclausuradas por paredes resistentes a 4 h de fogo; Ter
ingresso por antecâmaras ventiladas, ou por terraços e balcões;
Ser providas de portas corta-fogo (PCF) com resistência
mínima de 90 min ao fogo.
d) A largura da saída de emergência é dimensionada em função
da população da edificação. Poderão ser excluídas, no cálculo
de dimensionamento máximo da população, as áreas frias,
halls, elevadores, escadas e corredores de circulação, desde
que detalhado num quadro de áreas específico.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
Questão 29. De acordo com as Normas Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, julgue as afirmativas
abaixo:
I – A placa com código M2 tem o significado da lotação
máxima admitida no recinto de reunião de público é aplicada
nas entradas principais dos recintos de reunião de público.
II - A tomada de abastecimento de água para o consumo
predial deve ser feita pela parte inferior do reservatório de
forma que facilite sua visualização durante a inspeção e
demonstrada em detalhe no projeto.
III - A sinalização complementar de indicação continuada das
rotas de saída é facultativa, exceto em ambientes fechados

Questão 31. De acordo com sistemas de hidrantes e/ou de
mangotinhos para uso exclusivo de Combate a Incêndio em

10

COMBATENTE – PROVA A
edificações, estabelecido pelas Normas Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, marque a afirmativa
correta:

a) A inspeção visual detalhada é a verificação das condições
do EPRA, objetivando a identificação de alterações externas
no equipamento. A inspeção é dividida em 4 etapas básicas.
b) Para melhor aproveitamento do desempenho da técnica de
ventilação por arrastamento hidráulico deve-se observar
alguns pontos entre eles o esguicho deve ser regulado para o
jato neblinado, com angulação de aproximadamente 45º e
maior vazão possível.
c) Ainda para melhor eficiência da técnica de ventilação por
arrastamento hidráulico o jato d’água deve passar
completamente pela abertura por onde se extrairá a fumaça,
cobrindo a maior parte dela, cerca de 85% a 90%.
d) Na ventilação por arrastamento a pressão a ser utilizada nas
mangueiras é a mesma de trabalho que para os jatos de ataque
(100 PSI).

a) Quando uma edificação possuir sistema de hidrantes e a
central de GLP constituir risco isolado é obrigatório a proteção
da central de GLP por um dos hidrantes, admitindo-se 10 m de
jato, sem a necessidade de acrescentá-lo no cálculo do
dimensionamento de pressão e vazão do sistema.
b) A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser
executada de maneira que, após a partida do motor seu
desligamento seja automático com o fechamento do esguicho.
c) Quando o sistema de hidrantes ou de mangotinhos dispuser
de mais de três saídas, e houver a necessidade de manter a rede
devidamente pressurizada em uma faixa preestabelecida e,
para compensar pequenas perdas de pressão, uma bomba de
pressurização (jockey) deve ser instalada; tal bomba deve ter
vazão máxima de 20 L/min.
d) O abrigo pode ser construído em alvenaria, em materiais
metálicos, em fibra ou vidro laminado, ou de outro material a
critério do projetista, desde que atendam os demais itens
especificados, podendo ser pintados em qualquer cor, desde
que sinalizados de acordo com a NT 20 - Sinalização de
emergência.

Questão 34. Dentro dos conceitos abordados no Manual
Operacional de Bombeiros (MOB) de combate a incêndio
urbano, marque a alternativa incorreta:
a) Entre os líquidos geradores de espumas (LGE) nosso
manual detalha que o AFFF/ARC é o mais utilizado e admite
diferentes concentrações sendo a de 5% usada nos solventes
polares como o álcool.
b) Em relação às buscas em edificações elevadas deve-se
respeitar a seguinte ordem de prioridade: 1º Busca no
pavimento onde está o incêndio, 2º Busca no pavimento
imediatamente acima do incendiado e 3º Busca no pavimento
mais elevado da edificação.
c) São fases do combate a incêndio: aviso, deslocamento,
reconhecimento, planejamento, estabelecimento, controle,
inspeção final, rescaldo e desmobilização.
d) Na fase do estabelecimento são implementadas as ações de
salvamento ou combate a incêndio.

Questão 32. Sobre as condições necessárias para a proteção
contra incêndio em locais de manipulação, utilização, central
de GLP, instalação interna e sistema de abastecimento a granel
de gás liquefeito de petróleo (GLP), julgue as afirmativas
abaixo:
I - A cobertura da central de GLP deverá ser constituída
unicamente por materiais incombustíveis isolantes e que estes,
sob quaisquer condições atmosféricas mantenham estas
condições.
II - Sempre que houver modificação na central de GLP que
resulte em alteração na tubulação (mudança de trajeto,
acréscimo ou redução, etc.) ou suspeita de vazamentos, a rede
de alimentação deve ser submetida ao ensaio de
estanqueidade.
III - No caso de existência de duas ou mais centrais de GLP
com recipientes de até 0,5 m³, estas devem distar entre si em
no mínimo 7,5 m.
IV - Edificações existentes que não possuam os recuos
estabelecidos em norma e, por consequência, impossibilidade
técnica de instalação, podem, por exceção, adotar centrais
prediais de GLP em nichos.

Questão 35. Dentro dos conceitos abordados no Manual
Operacional de Bombeiros (MOB) de combate a incêndio
urbano, julgue as afirmações abaixo:
I - A escolha da tática de combate a incêndio a ser empregada
depende de alguns aspectos, o resultado do fluxograma
Chegada, Média e Projeção (CMP – suprimento de água) é um
destes fatores.
II - Dentro do fluxograma CMP, a variável “chegada” leva em
consideração o tipo de foco, o material e a relação entre vazão,
mangueiras e pressão.
III - Pesquisas laboratoriais na UNIFESP mostram que o uso
de EPI e EPRA acarretam sobrecarga que podem variar de 22
a 27 Kg e gerar uma redução da capacidade física
cardiorrespiratória em até 30% em muitas ocorrências
atendidas pelos Corpos de Bombeiros.
IV - Concentrações de dióxido de carbono superiores a 0,04%
no ar podem influenciar no consumo e consequentemente na
autonomia do EPRA.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
Questão 33. Dentro dos conceitos abordados no Manual
Operacional de Bombeiros (MOB) de combate a incêndio
urbano, marque a alternativa incorreta:

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
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Legislação e Normas do CBMGO

Questão 36. De acordo com o Plano de Carreira de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, o ingresso no cargo inicial da carreira de Praça dar-se-á
mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, que compreenderá:

IV - 05 (cinco) anos na graduação de Soldado de 1ª Classe,
para promoção à graduação de Cabo.
Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

I - Prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e
classificatório.
II - Provas de aptidão física e mental, de caráter eliminatório e
classificatório.
III - Prova objetiva e discursiva, de caráter apenas
classificatório.
IV - Exames médicos e psicológicos, de caráter classificatório.

Questão 40. De acordo com o Plano de Carreira de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, julgue as afirmativas abaixo atribuindo V para as
verdadeiras e F para as falsas:

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

I - ( ) A promoção por antiguidade é aquela que se baseia no
tempo de serviço.
II - ( ) Não poderá constar de nenhum Quadro de Acesso a
Praça que esteja submetida a Conselho de Disciplina, todavia,
se o fato tiver ocorrido em consequência do serviço e não
constituir ilícito infamante, a Comissão de Promoção de
Praças, poderá por maioria dos votos, decidir pela inclusão do
militar nos Quadros de Acesso.
III - ( ) Somente serão pontuadas as fichas dos candidatos que
forem aprovados no Teste de Avaliação Profissional (TAP) e
classificados dentro do limite compreendido em até três vezes
o número total de vagas ofertadas para cada graduação,
somando-se as vagas por antiguidade e merecimento.
IV - ( ) As promoções previstas nesta Lei obedecerão
rigorosamente ao planejamento do setor de pessoal da
Corporação, elaborado com a finalidade de garantir o
equilíbrio entre o efetivo e as funções existentes.

Questão 37. De acordo com o Plano de Carreira de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, para fins de promoção, serão computadas, até a data de
convocação para a formação dos Quadros de Acesso, as vagas
decorrentes de:
I - Agregação.
II - Licenciamento e exclusão do serviço ativo.
III - Falecimento.
IV - Aumento de efetivo.
Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa correta:
a) F, V, V, V.
b) F, V, F, F.
c) V, F, V, V.
d) F, F, V, V.

Questão 38. De acordo com o Plano de Carreira de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, as promoções de Praças dar-se-ão, exceto:

Questão 41. De acordo com a Estrutura organizacional do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, julgue as
afirmativas abaixo atribuindo V para as verdadeiras e F para as
falsas:

a) Por antiguidade.
b) Post mortem.
c) Extraordinariamente, em ressarcimento de preterição.
d) Por ocasião da passagem para a reserva remunerada.

I - ( ) O substituto eventual do Subcomandante-Geral será o
Coronel mais antigo do Quadro de Oficiais de Comando –
QOC.
II - ( ) São atribuições do Subcomandante-Geral, dentre outras
previstas em lei e em regulamentos, movimentar oficiais e
praças, no interesse do serviço, a pedido ou a bem da
disciplina.
III - ( ) Na hipótese de inexistência de lei específica referente
ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás em
determinada matéria, poderão ser aplicadas, no que couber,
leis federais e estaduais pertinentes.
IV - ( ) Compete ao Comando de Correições e Disciplina
elaborar normas e manuais relacionados à doutrina
institucional.
Marque a alternativa correta:
a) V, F, V, F.

Questão 39. De acordo com o Plano de Carreira de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, constituem requisitos indispensáveis para a inclusão de
nomes de militares em quaisquer dos Quadros de Acesso: I)
cumprimento, até a data da promoção, dos seguintes
interstícios mínimos:
I - 03 (três) anos na graduação de Soldado de 2ª Classe, para
promoção à graduação de Soldado de 1ª Classe.
II - 04 (quatro) anos na graduação de Cabo, para promoção à
graduação de 3º Sargento.
III - 03 (três) anos na graduação de 1º Sargento, para
promoção à graduação de Subtenente.

12

COMBATENTE – PROVA A
b) F, F, V, F.
c) V, F, V, V.
d) F, V, F, F.

III - ( ) A licença para tratar de interesse particular é a
autorização para o afastamento total do serviço, por um
período de 2 anos contínuos ou não, concedida ao Bombeiro
Militar com mais de 10 anos de serviço.
IV - ( ) É vedada a concessão fracionada de licença especial
ao militar que possua em sua ficha individual mais de 1 (um)
período aquisitivo de férias não gozado.

Questão 42. De acordo o Código de ética e disciplina dos
militares do Estado de Goiás, julgue as afirmativas abaixo:
I - Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter
facilidades pessoais de qualquer natureza ou encaminhar
negócios particulares ou de terceiros constitui uma das várias
manifestações essenciais de disciplina.
II - A sanção disciplinar tem como princípio o dever de ser
aplicada com serenidade, imparcialidade e justiça.
III - Havendo indícios de materialidade e autoria de
transgressão disciplinar, a autoridade militar deverá instaurar
Sindicância prévia ou delegar suas atribuições investigativas a
Oficial ou a Aspirante a Oficial, sob suas ordens ou comando,
para que proceda à apuração dos fatos, devolvendo-a àquela
autoridade delegante, devidamente concluída, para decisão.
IV - Deverá ser nomeado escrivão no Processo Administrativo
Disciplinar – PAD –, não podendo recair a escolha em Praça,
quando o acusado for Oficial.

Marque a alternativa correta:
a) V, F, V, V.
b) F, V, F, F.
c) V, F, F, V.
d) F, V, V, F.
Questão 45. De acordo com a Norma Administrativa nº. 05,
que trata dos afastamentos legais, marque a alternativa
incorreta:
a) O afastamento de até 3 (três) dias, de licença para
tratamento de saúde própria, poderá ser homologado pelo
comandante da OBM na falta de médico na unidade, devendo
o militar apresentar o atestado em até 72 horas ou no 1º dia útil
após o vencimento.
b) A licença maternidade poderá ser concedida a partir do
início do 9º mês de gestação, mediante prescrição médica.
c) Ao bombeiro militar é garantida a licença pela paternidade
no total de 05 (cinco) dias de afastamento do serviço pelo
nascimento, adoção ou guarda judicial de criança até 12 (doze)
anos incompletos.
d) A instalação é o afastamento total do serviço concedido ao
militar após o término do período de trânsito.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
Questão 43. De acordo o Código de ética e disciplina dos
militares do Estado de Goiás, julgue as afirmativas abaixo:
I - A sanção de advertência é a forma mais branda de punir e
sempre que possível deve ser precedida de processo
administrativo sumário, quando a transgressão cometida for de
natureza leve.
II - A sanção de repreensão deve ser precedida de processo
administrativo sumário e constar dos assentamentos pessoais
do transgressor, sendo aplicada às faltas de natureza leve.
III - A ação disciplinar prescreve em 03 (três) anos contados
da data da prática da transgressão disciplinar.
IV - A sanção de reprimenda, destinada à aplicação nas faltas
de natureza média, deverá ser anotada nos assentamentos
pessoais do transgressor.

Questão 46. De acordo com a estrutura organizacional do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o Corpo de
Bombeiros Militar é composto dos seguintes órgãos, exceto:
a) órgãos de direção.
b) órgãos de apoio.
c) órgãos de chefia.
d) órgãos de execução.
Questão 47. De acordo com o Estatuto dos Bombeiros
Militares do Estado de Goiás julgue as afirmativas abaixo:
I - Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido mediante
ato do Comandante Geral da corporação e do Governador.
II - Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido
mediante ato do Comandante Geral da corporação.
III - Os aspirantes-a-oficial BM, e os alunos do Curso de
Formação de Oficiais Bombeiros Militares, são denominados
oficiais especiais.
IV - Sempre que o bombeiro militar, da reserva remunerada ou
reformado, fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo
mencionando a abreviatura respectiva de sua situação.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
Questão 44. De acordo com a Norma Administrativa nº. 05,
que trata dos afastamentos legais, julgue as afirmativas abaixo
atribuindo V para as verdadeiras e F para as falsas:
I - ( ) Para os militares lotados no serviço administrativo, o
início das férias será preferencialmente em dia útil, exceto
quando o próprio militar faça a opção por iniciar o gozo em
outra data.
II - ( ) A Licença Especial poderá ser fracionada em até dois
períodos, a critério do Comandante Geral e mediante
solicitação fundamentada.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
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Questão 48. De acordo com o Regimento dos Serviços Interno
e Operacional Bombeiro Militar – RESIOBOM, julgue as
afirmativas abaixo quanto aos critérios observados na
precedência das escalas.

I - ( ) Tempo de despacho: Intervalo de tempo entre o registro
do atendimento até a composição da viatura.
II - ( ) Tempo de prontidão: Intervalo de tempo entre o
empenho da viatura e o horário de chegada da viatura ao local.
III - ( ) Tempo de deslocamento: Tempo entre a composição
da viatura até sua saída da unidade.
IV - ( ) Tempo de retorno à base: Tempo compreendido entre
a chegada na ocorrência e o retorno para a unidade.

I - Visando a equidade, disponibilidade e distribuição do
efetivo, a atividade administrativa tem prioridade sobre a
operacional.
II - Ordinariamente, a designação dos escalados para compor
as escalas ou outras convocações deverá ocorrer de forma
continuada de acordo com a regência, carga horária de
trabalho e folga.
III - Em igualdade de folga deve-se designar para escalas ou
outras convocações, primeiramente, o de maior posto ou
graduação ou mais antigo entre seus pares e assim
sucessivamente.
IV - As folgas são contadas separadamente para cada tipo de
serviço ou atividade.

Marque a alternativa correta:
a) F, V, V, F.
b) F, F, F, F.
c) V, F, V, V.
d) V, F, F, V.

Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
Questão 49. De acordo com o Regimento dos Serviços Interno
e Operacional Bombeiro Militar – RESIOBOM, julgue as
afirmativas abaixo:
I - Serviço extraordinário é toda atividade operacional que
exige mobilização extraordinária de pessoal, logística e
financeira, inclusive com remuneração extraordinária
específica a cada bombeiro militar em decorrência de sua
convocação.
II - Serviço diário é aquele que é executado regularmente no
intuito de suprir diariamente as necessidades administrativas e
operacionais da Instituição, decorrentes da própria atividade
bombeiro militar e das necessidades que envolvem a
comunidade e demais órgãos e instituições, mesmo que não
governamentais.
III - Compete a todos que concorrem às escalas de serviço,
dentre outras: cuidar de seu preparo físico e profissional e
utilizar os equipamentos de proteção individual.
IV - A escala de serviço é o documento que relaciona
nominalmente bombeiros militares e outras informações
relativas ao serviço, seja ele diário, extraordinário ou extra,
bem como o decorrente de operações ou de outras
convocações.
Marque a alternativa correta:
a) Somente uma afirmativa está correta.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente três afirmativas estão corretas.
d) Todas afirmativas estão corretas.
Questão 50. De acordo com a Norma Operacional nº 17, que
trata Tempo-resposta na Corporação, julgue as afirmativas
abaixo atribuindo V para as verdadeiras e F para as falsas:
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