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

4

a

b

c

d

5

a

b

c

d

6

a

b

c

d

7

a

b

c

d

8

a

b

c

d

9

a

b

c

d

10

a

b

c

d

11

a

b

c

d

12

a

b

c

d

13

a

b

c

d

14

a

b

c

d

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

21

a

b

c

d

22

a

b

c

d

23

a

b

c

d

24

a

b

c

d

25

a

b

c

d

26

a

b

c

d

27

a

b

c

d

28

a

b

c

d

29

a

b

c

d

30

a

b

c

d

31

a

b

c

d

32

a

b

c

d
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33

a

b

c

d

34

a

b

c

d

35

a

b

c

d

36

a

b

c

d

37

a

b

c

d

38

a

b

c

d

39

a

b

c

d

40

a

b

c

d

41

a

b

c

d

42

a

b

c

d

43

a

b

c

d

44

a

b

c

d

45

a

b

c

d

46

a

b

c

d

47

a

b

c

d

48

a

b

c

d

49

a

b

c

d

50

a

b

c

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

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:

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.

a) Havendo suspeita de hidrofobia, comunicar ao hospital e
orientar os responsáveis ou zoonoses a manter o animal preso
por 10 dias.
b) 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.
c) 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.
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.

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

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

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.

a) No afogamento grau 1 a vítima apresenta como
característica: não aspirou água, ausência de tosse ou espuma.
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 6 a vítima apresenta como
característica: parada cardiorrespiratória.

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

Questão 06. Sobre avaliação primária e avaliação secundária,
conforme o Protocolo de Suporte Básico de Vida, julgue as
afirmativas abaixo:
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Questão 08. Sobre parada respiratória, de acordo com o
Protocolo de Suporte Básico de Vida, julgue as afirmativas
abaixo:

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.

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) 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) V, F, V, F.
b) F, V, F, V.
c) F, F, V, V.
d) V, V, V, V.

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:

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

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.

a) A Escala Cincinnati do AVC realiza três testes com foco de
avaliar presença de: assimetria facial; déficit visual e auditivo.
b) 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.
c) 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.
d) A janela de emergência do AVC é de no máximo uma hora,
devendo o atendimento clínico por neurologista iniciar-se
precocemente.

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

Teoria Musical
Questão 12. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª:
( 1 ) Tem 4 sustenidos em sua armadura
( 2 ) Tem semitons entre o III e o IV e
VII e VIII graus
( 3 ) Tem o VII grau alterado
( 4 ) Seu relativo é Ré menor
( 5 ) É homônimo de Dó maior
( 6 ) Escala modelo do modo menor

(
(
(
(
(
(

Questão 13. A escala de Mi maior foi gerada a partir de qual
escala e tetracorde?

) Dó menor
) Lá menor
) Escala de Mi maior
) Fá maior
) Escala menor harmônica
) Escala maior

a) 1º tetracorde da escala de Lá menor.
b) 1º tetracorde da escala de Sol maior.
c) 2º tetracorde da escala de Si maior.
d) 2º Tetracorde da escala de Lá maior.
Questão 14. Sobre o tetracorde é incorreto afirmar que:

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) O 1º tetracorde é separado do 2º tetracorde por intervalo de
tom.
b) Converte-se o 2º tetracorde da escala em 1º tetracorde de
uma nova escala.
c) As escalas são reproduzidas por quintas justas ascendentes.

a) 4 – 3 – 1 – 2 – 6 – 5.
b) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 6.
c) 4 – 5 – 3 – 2 – 1 – 6.
d) 5 – 6 – 1 – 4 – 3 – 2.
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d) Cada tetracorde é formado por 3 tons e 1 semitom
diatônico.

Questão 21. A escala geral compreende 97 sons sendo o mais
grave o 5º Dó abaixo do diapasão normal e o 4º Dó acima do
mesmo diapasão é considerado o mais agudo. Diante do
exposto, onde fica a região mediana?

Questão 15. “É a sucessão de 8 sons conjuntos guardando de
um para o outro intervalo de tom e semitom”.

a) Dó 1 ao Dó 2.
b) Dó -2 ao Dó 1.
c) Dó 2 ao Dó 4.
d) Dó 4 ao Dó 5.

a) Escala homônima.
b) Escala cromática.
c) Escala diatônica.
d) Escala menor.
Questão 16. Sobre série harmônica é incorreto dizer que:

Questão 22. O trinado consiste na repetição rápida e alternada
de duas notas consecutivas. Se estendermos por várias notas
diferentes chamará de:

a) O número de harmônicos de um som gerador é
determinado.
b) É um conjunto de sons que acompanham um som gerador.
c) São considerados consonantes os 6 primeiros sons da série
harmônica.
d) Do 1º harmônico para o 2º é uma 8ª justa.

a) Trinado superior e inferior.
b) Trinado consecutivo.
c) Candência de trinados.
d) Cadeia de trinados.

Questão 17. Sobre a inversão dos intervalos, marque a
afirmativa correta:

Questão 23. Quando a modulação toma feição destacada,
fazendo-se sentir em toda sua plenitude, ou terminando um
período da composição musical chama-se:

a) Os maiores tornam-se aumentados, depois de invertidos.
b) Os menores tornam-se diminutos, depois de invertidos.
c) Os diminutos conservam-se diminutos, depois de invertidos.
d) Todas as afirmativas anteriores estão incorretas.

a) Modulação definitiva.
b) Modulação passageira.
c) Modulação afastada.
d) Modulação encoberta.

Questão 18. Como são classificados os intervalos de 2ª, 3ª, 6ª
e 7ª?

Questão 24. Foi durante o século XVII que o sistema de
modos acabou por ruir de vez. Os compositores foram se
acostumando a sustenizar e bemolizar as notas, daí resultando
a perca de identidade dos modos, que, por fim, ficaram
reduzidos a apenas dois:

a) Maior, menor, aumentado e diminuto.
b) Maior, justo, menor e aumentado.
c) Maior, menor, justo e subdiminuto.
d) Maior, menor, superaumentado.

a) Mixolídio e Eólio.
b) Frígio e Jônio.
c) Jônio e Eólio.
d) Eólio e Frígio.

Questão 19. Na escala cromática de Dó maior, na forma
descendente, julgue as afirmações abaixo:
I - Sib é IV grau do tom da subdominante.
II - Fá# é sensível de Sol maior, que é vizinho de Dó maior.
III - Láb pertence ao tom homônimo.
IV - Emprega-se Sib (em lugar de Lá#) porque pertence ao
tom se Réb menor (tom da subdominante, vizinho de Lá
menor).

Questão 25. Podemos dividir a história da música em períodos
distintos, cada qual identificado pelo estilo que lhe é peculiar.
Portanto o período Renascentista compreende entre:
a) 1450 a 1600.
b) 1650 a 1800.
c) 1600 a 1750.
d) 1750 a 1810.

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 26. Sonata é uma palavra que vem do latim sonare
que significa “soar”; por conseguinte é uma peça para ser:
a) Tocada.
b) Ouvida.
c) Violino e voz.
d) Cantada.

Questão 20. Respectivamente o tom afastado de Mi menor; o
relativo do tom da dominante de Fá# menor; a nota
característica principal encontrada no tom relativo da
dominante de Síb maior; a nota característica encontrada no
tom da subdominante de Fá# menor e o relativo da dominante
de Ré maior são:

Questão 27. Julgue as afirmativas abaixo atribuindo V para
verdadeiro e F para falso:

a) Réb maior, Mi maior, Dó#, Lá#, Fá# menor.
b) Réb maior, Mi maior, Dó#, Láb, Fá menor.
c) Réb maior, Mi maior, Dó#, Lá#, Fá# menor.
d) Réb maior, Mi maior, Dó#, Láb, Fá# menor.

I. ( ) A Fuga é uma peça contrapontística que se fundamenta
essencialmente na técnica de imitação.
II. ( ) Os principais compositores barrocos de sonata incluem
Purcel, Corelli, Couperin, Bach e Beethoven.
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III. ( ) Durante o período barroco a música instrumental passa
a ter, pela primeira vez, a mesma importância que a vocal.
IV. ( ) Boa parcela das sonatas barrocas foi composta para
dois violinos e contínuo.

d) Ornamentos são as notas estranhas ao desenho melódico, e
servem para adornar as notas reais da melodia, aumentandolhes o efeito, dando-lhes mais brilho e graça.
Questão 31. Palavra usada para descrever o projeto ou
configuração básica de que um compositor pode valer-se para
moldar ou desenvolver uma obra musical.

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

a) Ritmo.
b) Forma.
c) Timbre.
d) Tessitura.

Questão 28. Assinale a alternativa correta:
a) Se o trecho musical está em modo maior a alteração
ascendente do IV grau provoca modulação para o tom da
subdominante.
b) Se o trecho musical está em modo maior a alteração
descendente do VII grau provoca modulação para o tom da
dominante.
c) Se o trecho musical está no modo menor as alterações
ascendentes do III e do VI graus provocam modulação para o
seu homônimo.
d) Se o trecho musical está em modo menor a alteração
descendente do VII grau provoca modulação para o seu
relativo menor.

Questão 32. Dentro das escalas de Dó Maior e Dó Menor,
quais as notas compreendem os graus modais e graus tonais?
a) Dó – Mi e Dó – Ré; Ré# – Mi e Ré# – Sol; Ré – Sol e Ré –
Lá.
b) Dó – Mi e Dó – Lá; Dó – Mib e Dó – Láb; Dó – Fá e Dó –
Sol.
c) Dó – Ré e Dó – Si; Dó – Mi e Dó – Sib; Dó – Fá e Dó –
Sol.
d) Dó – Fa# e Dó – Lá; Dó – Mi e Dó – Láb; Dó – Fáb e Dó e
Solb.
Questão 33. Uma música no tom de Sol maior transportada
para a 2ª maior inferior e a 3ª menor superior, terá na armadura
de clave:

Questão 29. Na execução da apogiatura é preciso observar:
a) Se a apogiatura pertence a uma nota pontuada, dá-se à
apogiatura a metade do valor da nota real, ficando a nota real
com a outra metade.
b) Se a apogiatura pertence a uma nota sem ponto, dá-se à
apogiatura a metade do valor da nota real, ficando a nota real
com a outra metade.
c) Se a apogiatura pertence a uma nota sem ponto, dá-se à
apogiatura um terço ou dois terços da nota real, ficando a nota
real com o restante do seu valor.
d) Se a apogiatura pertence a uma nota sem ponto, dá-se à
apogiatura um quarto do valor da nota real, ficando a nota real
com o restante do seu valor.

a) Um bemol e dois bemóis.
b) Um bemol e três sustenidos.
c) Um sustenido e dois bemóis.
d) Um sustenido e um bemol.
Questão 34. O conjunto de sons que acompanha um som
gerador ou fundamental dá-se o nome de?
a) Série harmônica.
b) Escala diatônica.
c) Escala pentatônica.
d) Escala fundamental.

Questão 30. Assinale a alternativa correta:
Questão 35. Assinale a alternativa que contém o nome
correto do intervalo entre Láb e Fá# de forma melódica
ascendente.

a) O floreio consiste na rápida antecipação da nota real. Dá-se
para o floreio uma pequena parte do valor da nota real que o
precede.
b) O mordente consiste na repetição rápida e alternada de duas
notas consecutivas.
c) A apogiatura é formada por duas notas, sendo a primeira de
som igual a nota real e a segunda, uma 2ª maior ou menor,
acima ou abaixo da nota real.

a) Sétima.
b) Sétima menor.
c) Sexta aumentada.
d) Terça aumentada.

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:

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.

I - Prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e
classificatório.

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

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) F, V, V, V.
b) F, F, V, V.
c) V, F, V, V.
d) F, V, F, F.

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

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:

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:

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.

a) Por antiguidade.
b) Post mortem.
c) Por ocasião da passagem para a reserva remunerada.
d) Extraordinariamente, em ressarcimento de preterição.
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.
IV - 05 (cinco) anos na graduação de Soldado de 1ª Classe,
para promoção à graduação de Cabo.

Marque a alternativa correta:
a) V, F, V, V.
b) F, F, V, F.
c) V, F, V, F.
d) F, V, F, F.
Questão 42. De acordo Código de ética e disciplina dos
militares do Estado de Goiás, 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 - 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.

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:
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

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

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.
d) A instalação é o afastamento total do serviço concedido ao
militar após o término do período de trânsito.

Questão 43. De acordo Código de ética e disciplina dos
militares do Estado de Goiás, julgue as afirmativas abaixo:

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:

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.

a) órgãos de direção.
b) órgãos de chefia.
c) órgãos de apoio.
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 três afirmativas estão corretas.
b) Somente duas afirmativas estão corretas.
c) Somente uma afirmativa está correta.
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:

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 - ( ) 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.
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 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 - 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) V, F, V, V.
b) F, V, F, F.
c) F, V, V, F.
d) V, F, F, V.
Questão 45. De acordo com a Norma Administrativa nº. 05,
que trata dos afastamentos legais, marque a alternativa
incorreta:

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

a) 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.
b) A licença maternidade poderá ser concedida a partir do
início do 9º mês de gestação, mediante prescrição médica.
c) O afastamento de até 3 (três) dias, de licença para
tratamento de saúde própria, poderá ser homologado pelo

Questão 49. De acordo com o Regimento dos Serviços Interno
e Operacional Bombeiro Militar – RESIOBOM, julgue as
afirmativas abaixo:
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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:
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.
Marque a alternativa correta:
a) F, V, V, F.
b) V, F, V, V.
c) F, F, F, F.
d) V, F, F, V.
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