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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

AGENTE DE DEFESA CIVIL 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Específicos 

10 30 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Um dos poucos exemplos que Brasília deu ao País não veio dos seus políticos [...], veio da 1 

população da cidade e de um governante que estabeleceu que todo automóvel deveria parar imediatamente 2 

quando um pedestre colocasse o pé na faixa branca que lhe garantia a travessia segura. Esse pequeno ato de 3 

cidadania foi alcançado através de um mecanismo simples: conscientização e pesada multa para aqueles 4 

que transgredissem a norma imposta. O que foi feito em Brasília poderia ser feito em qualquer parte, desde 5 

que houvesse vontade política e ação por parte das administrações municipais. 6 

Cidadania não é um atributo genético. É fruto do aprendizado, da conscientização e, 7 

naturalmente, da punição, essencial para obrigar aqueles que se consideram acima da lei a serem cidadãos. 8 

Por isso cabe aos poderes públicos estimular o exercício da cidadania e, diferente do que se pode pensar, a 9 

cidadania não se exerce apenas através dos grandes atos, pelo contrário, seu exercício se dá no dia-a-dia. É 10 

nas pequenas coisas que identificamos o verdadeiro cidadão. 11 

Infelizmente, por causa do descaso de várias administrações, os pequenos atos de cidadania vêm 12 

sendo esquecidos pela população, de tal modo que se pode ver com frequência lixo jogado nas ruas, 13 

automóveis ultrapassando os limites de velocidade e ignorando o sinal vermelho, o som de carros ou de 14 

estabelecimentos comerciais destruindo os tímpanos alheios, pessoas fazendo suas necessidades 15 

fisiológicas nas praias ou nas ruas e por aí vai. [...] 16 

É verdade que o maior direito do cidadão se dá através da generalização da saúde, da segurança, 17 

da educação, mas não se esgota aí e o poder público deve estimular o exercício da cidadania, especialmente 18 

nas pequenas coisas, e exercer a punição quando as normas não são respeitadas. 19 

Dizem-me, reiteradamente, que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma, que se o brasileiro 20 

não para no sinal vermelho, como pararia frente a uma simples intenção do pedestre de atravessar a rua? 21 

Não creio nisso; antes diziam que o brasileiro não usaria cinto de segurança e hoje essa é uma prática 22 

generalizada. Naturalmente é preciso mexer no bolso de quem não obedece às normas e multar 23 

pesadamente quem urina na rua, excede no volume do som, suja as calçadas, desobedece às leis do trânsito 24 

ou transgride as normas estabelecidas. 25 

As prefeituras e as instituições necessitam unir-se numa cruzada em prol do respeito aos 26 

pequenos direitos do cidadão. 27 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

ARMANDO AVENA  
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01) Na ótica do articulista, 

 

A) exemplos e estímulos são indispensáveis no 

processo de mudança comportamental. 

B) desejo de transformação social implica confiabilidade 

incondicional nas lideranças políticas. 

C) desrespeito às normas sociais impostas pressupõe 

mais punição que conscientização. 

D) inércia popular e falta de vontade política são polos 

opostos. 

 

02) Sobre o texto, é correto afirmar:  

 

A) O autor, no primeiro período do primeiro parágrafo, 

sintetiza o assunto do texto. 

B) A ressalva presente em "mas não se esgota aí." 

(L.18) contém forte matiz de ironia. 

C) O autor do texto acaba corroborando a ideia de 

resistência do baiano ao cumprimento das leis 

estabelecidas na sociedade da qual faz parte. 

D) A frase "Cidadania não é atributo genético." (L.7) 

sugere um trabalho educacional de base para que 

ela se concretize de fato. 

 

03) A oração “‟mas não se esgota aí.‟" (L.18), expressa, 

no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) ressalva 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

04) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela 

mesma razão da acentuação da palavra “várias” 

(L.12). 

 

A) “através” (L.4). 

B) “público” (L.18). 

C) “saúde” (L.17). 

D) “frequência” (L.13). 

 

05) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o 

mesmo valor morfológico da destacada em “...O que 

foi feito em Brasília...” (L.5): 

 

A) “um pedestre colocasse o pé na faixa branca” (L.3). 

B) “Por isso cabe aos poderes públicos.” (L.9). 

C) “pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas” 

(L.15/16). 

D) “que o brasileiro não se adapta a esse tipo de norma” 

(L.20). 

06) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 
 

A) “aí” (L.5), “estabeleceu” (L.2), “pequenos” (L.12). 

B) “ruas” (L.16), “lei” (L.8),  “colocasse” (L.3). 

C) “dizem” (L.20), “pararia” (L.21),  “hoje” (L.22). 

D) “saúde” (L.17), “cidadania” (L.4), “alheios” (L.15).   

 

07) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está correta é: 
 

A) Na palavra “ignorando” (L.14), os elementos em 

destaque formam encontro consonantal. 

B) No vocábulo “hoje” (L.22), o „-H‟ é uma consoante 

brasileira. 

C) No termo “quando” (L.3), há a ocorrência de cinco 

fonemas.  

D) Na palavra “lixo” (L.13), há a ocorrência de dígrafo 

“ch”. 

 

08) As palavras “Cidadania” (L.7), e “Brasília” (L.5) são 

respectivamente: 
 

A) Paroxítona – oxítona  

B) Oxítona – paroxítona  

C) Paroxítona – paroxítona  

D) Oxítona – proparoxítona  

 

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 9 A 10,  LEIA O 

ENUNCIADO PROPOSTO PARA CADA UMA 
 

09)  

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que passava 

o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era 

a primeira a saudar a luz que iluminaria o nosso jantar: 

'Boa noite!". 

 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

A) A expressão "pela idade" indica causa. 

B) O termo em negrito, na oração "que passava o dia 

rezando", tem valor restritivo. 

C) O vocábulo "quase" denota modo. 

D) A oração "a saudar a luz" tem valor adverbial. 

 

10)  

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite que 

iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de 

recolhimento e solidariedade."  

 

Com relação à frase em evidência, pode-se afirmar: 
 

A) O vocábulo "outra" completa a sentido do nome. 

B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

C) O termo "a véspera do fim do mundo" é agente da 

ação verbal. 

D) A expressão "de recolhimento e solidariedade" 

caracteriza noite". 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 5  

 

CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 
 

 

11) São objetivos básicos do Sistema Nacional de 

Trânsito: 

 

I. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 

informações entre os seus diversos órgãos e 

entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a 

integração do Sistema. 

II. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 

com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à 

defesa ambiental e à educação para o trânsito, e 

fiscalizar seu cumprimento. 

III. Fixar, mediante normas e procedimentos, a 

padronização de critérios técnicos, financeiros e 

administrativos para a execução das atividades de 

trânsito. 

 

É certo o que se indica em: 

 

A) I e III 

B) II 

C) I, II e III 

D) I 

 

12) Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 

seguintes órgãos e entidades, dentre outros: 

 

I. As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - 

JARI. 

II. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 

coordenador do Sistema e órgão máximo normativo e 

consultivo. 

III. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

IV. Os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o 

Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 

CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e 

coordenadores. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

A) 1 

B) 4 

C) 2 

D) 3 

 

13) O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação obedecerá às seguintes normas, 

EXCETO: 

 

A) Quando veículos, transitando por fluxos que se 

cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá 

preferência de passagem, no caso de apenas um 

fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver 

circulando por ela. 

B) O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e 

nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se 

adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de 

estacionamento. 

C) Os veículos prestadores de serviços de utilidade 

pública, quando em atendimento na via, gozam de 

livre parada e estacionamento no local da prestação 

de serviço, desde que devidamente sinalizados, 

devendo estar identificados na forma estabelecida 

pelo CETRAN. 

D) Os veículos precedidos de batedores terão prioridade 

de passagem, respeitadas as demais normas de 

circulação. 

 

14) Acerca das normas gerais de circulação e conduta no 

transito, marque a alternativa FALSA. 

 

A) Nas vias internas pertencentes a condomínios 

constituídos por unidades autônomas, a sinalização 

de regulamentação da via será implantada e mantida 

às expensas do condomínio, após aprovação dos 

projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição 

sobre a via. 

B) O estacionamento dos veículos motorizados de duas 

rodas será feito em posição perpendicular à guia da 

calçada (meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver 

sinalização que determine outra condição. 

C) O condutor e os passageiros não deverão abrir a 

porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo 

sem antes se certificarem de que isso constitui perigo 

para eles e para outros usuários da via. 

D) Quando proibido o estacionamento na via, a parada 

deverá restringir-se ao tempo indispensável para 

embarque ou desembarque de passageiros, desde 

que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos 

ou a locomoção de pedestres. 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 11 A 40 
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15) Observe os itens a seguir relacionado à lixiviação. 

 

I. A lixiviação em grande escala não é prejudicial ao 

meio ambiente. 

II. No tratamento de resíduos (principalmente de 

efluentes), pode ser usado o processo de lixiviação 

bacteriana, ou biolixiviação, que consiste na 

utilização de microorganismos (bactérias) capazes de 

solubilizar metais através da oxidação de sulfetos 

metálicos. 

III. Em geologia, lixiviação é o processo de “arraste” ou 

“lavagem” dos sais minerais presentes no solo, 

caracterizando uma forma inicial de erosão, ou 

erosão leve. 

 

É correto o que se afirma em: 
 

A) I 

B) I, II e III 

C) II 

D) I e III 

 

16) Capacidade de infiltração é a: 

 

A) Estimativa expressa em volume ou peso da carga que 

pode ser transportada, por dia, de um para outro 

local, pelas vias de transporte disponíveis. 

B) Quantidade máxima de água de chuva ou de 

irrigação que um solo ou rocha pode absorver em 

uma unidade de tempo, em condições previamente 

estabelecidas. 

C) Representação gráfica e espacial da Terra ou suas 

frações, mostrando os acidentes geográficos e dados 

úteis à navegação e planejamento de operações 

aéreas. 

D) Interrupção, por ordem de autoridade competente, de 

uma operação, procedimento ou campanha 

emergencial. 

 

17) NÃO é sintoma do edema agudo de Pulmão: 

 

A) Dificuldade em respirar - aumento na intensidade da 

respiração. 

B) Alteração nos movimentos respiratórios - os 

movimentos são bastante exagerados. 

C) A pele e mucosas se tornam frias, acinzentadas, às 

vezes, pálidas e cianóticas (azuladas), com sudorese 

fria. 

D) Bem estar. 

18) Em caso de edema agudo de Pulmão, o atendimento 

de Primeiros Socorros deve: 

 

1. Não movimentar muito a vítima. O movimento ativa 

as emoções e faz com que o coração seja mais 

solicitado. 

2. Observar com precisão os sinais vitais. 

3. Manter a pessoa na posição mais confortável, em 

ambiente calmo e ventilado. 

4. Tranquilizar a vítima, procurando inspirar-lhe 

confiança e segurança. 

5. No caso de parada cardíaca, aplicar as técnicas de 

ressuscitação cardiorrespiratória. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

A) 13 

B) 10 

C) 15 

D) 14 

 

19) Em caso de engasgo, o atendimento de primeiros 

socorros NÃO deve: 

 

A) Em bebês, coloca-lo de bruços e dar “tapinhas” em 

suas costas.  

B) Verificar se há algum objeto causando o engasgo e 

tentar retirá-lo. 

C) Estimular a tosse. 

D) Ficar por trás da criança, abraçá-la e colocar as 

mãos juntas acima do umbigo. 

 

20) Em caso de ferimentos/hemorragia em uma criança, 

o atendimento de primeiros socorros deve proceder 

da seguinte maneira: 

 

I. Quando o sangramento for no nariz, colocar a 

criança em posição sentada e a cabeça inclinada 

para a frente.  

II. Comprima os ossinhos da narina. 

III. Aplique compressa fria na região da testa. 

IV. Esteja atento para a quantidade do sangramento.  

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

A) 2 

B) 1 

C) 3 

D) 4 
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21) O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil não 

tem por finalidade contribuir: 

 

A) No processo de planejamento dos programas, 

projetos e ações de proteção e defesa civil. 

B) Na articulação dos programas, projetos e ações de 

proteção e defesa civil. 

C) Na coordenação dos programas, projetos e ações de 

proteção e defesa civil. 

D) Na análise dos programas, projetos e ações de 

proteção e defesa civil. 

 

22) O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é 

gerido por alguns órgãos, sendo o Conselho Nacional 

de Proteção e Defesa Civil classificado como o seu 

órgão: 
 

A) Consultivo 

B) Central 

C) Regional  

D) Setorial 

 

23) Quanto à intensidade os desastres são classificados 

em quatro níveis; os desastres de grande porte ou 

intensidade recebem a classificação: 

 

A) Nível I 

B) Nível II 

C) Nível III 

D) Nível IV 

 

24) Os danos causados por desastres não são 

classificados como: 
 

A) Humanos 

B) Materiais 

C) Ambientais 

D) Econômicos 

 

25) Analise as informações abaixo a respeito do relatório 

de Primeiro Atendimento: 

 

I -  Destina-se a colher informações a respeito de um 

determinado evento que atingiu um município, o qual 

necessita de apoio da CEDEC quanto à 

disponibilidade de materiais para pessoas 

desabrigadas; 

II -  A responsabilidade fica a cargo do Presidente da 

COMDEC, Chefe de Gabinete, Prefeito Municipal ou 

outra pessoa do poder legislativo municipal que 

detenha informações. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 
 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

26) Analise as informações abaixo a respeito do 

Relatório de Avaliação de Danos: 

 

I - Busca coletar informações a respeito de um 

determinado evento que atingiu um município, com 

vistas a dimensionar os danos e prejuízos havidos, e 

a subsidiar a homologação da Situação de 

Emergência, conforme decreto do Prefeito Municipal; 

II - Busca coletar informações a respeito de um 

determinado evento que atingiu um município, com 

vistas a dimensionar os danos e prejuízos havidos, e 

a subsidiar a homologação do Estado de Calamidade 

Pública, conforme decreto do Prefeito Municipal. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

27) Para elaborar cordas sintéticas, são utilizadas três 

fibras fundamentais: polipropileno, poliéster e 

poliamida. As cordas produzidas com poliéster não 

são conhecidas como: 

 

A) Dacron 

B) Terilene 

C) Trevira 

D) Olefin 

 

28) As cordas que são fabricadas enrolando as fibras em 

fios, os fios em cordões, que serão posteriormente 

enrolados, são chamadas de: 

 

A) Cordas de 4 ou 8 pernas trançadas 

B) Cordas com alma e capa 

C) Cordas torcidas 

D) Cordas de 8 ou 16 pernas trançadas 

 

29) A reanimação cardiopulmonar (RCP) é um conjunto 

de manobras destinadas a garantir a oxigenação dos 

órgãos quando a circulação do sangue de uma 

pessoa para (parada cardiorrespiratória). Qual das 

alternativas deve ser evitada nessa situação? 

 

A) Colocar a vítima de barriga para cima em uma 

superfície firme. 

B) Afrouxar as roupas da vítima. 

C) Identificar o osso úmero da vítima e medir de três a 

cinco dedos abaixo, dependendo do tamanho da 

pessoa, para iniciar os procedimentos. 

D) Posicionar a parte inferior da palma da sua mão 

predominante na posição e coloque a outra mão 

sobre a mão predominante. 
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30) Com relação à um parto emergencial, qual cor o 

líquido da bolsa amniótica deve ter para indicar sinal 

de um possível sofrimento fetal? 
 

 

A) Vermelho 

B) Amarelado 

C) Esverdeado 

D) Transparente 
 

31) Sobre o cidadão, conforme o Código de Trânsito 

Brasileiro, julgue os itens a seguir com (V) para 

verdadeiro e com (F) para falso e assinale a 

alternativa correta: 
 

(   ) Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de 

solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do 

Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, 

fiscalização e implantação de equipamentos de 

segurança, bem como sugerir alterações em normas, 

legislação e outros assuntos pertinentes ao Código 

de Trânsito Brasileiro. 

(   ) Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema 

Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as 

solicitações e responder, por escrito, dentro de 

prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de 

atendimento, esclarecendo ou justificando a análise 

efetuada, e, se pertinente, informando ao solicitante 

quando tal evento ocorrerá. 

(    ) As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as 

atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao 

Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais 

solicitações. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) V,F,F 
B) V,V,V 
C) V,F,V 
D) V,V,F 
 

32) Sobre a educação para o trânsito, presente no 

Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) A educação para o trânsito é direito de todos e 
constitui dever prioritário para os componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito. 

B) É opcional a existência de coordenação educacional 
em cada órgão ou entidade componente do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

C) Os órgãos ou entidades executivos de trânsito 
deverão promover, dentro de sua estrutura 
organizacional ou mediante convênio, o 
funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos 
moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. 

D) O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e 
os cronogramas das campanhas de âmbito nacional 
que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em 
especial nos períodos referentes às férias escolares, 
feriados prolongados e à Semana Nacional de 
Trânsito. 

33) Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, no que se 

refere à Identificação do Veículo, o veículo será 

identificado obrigatoriamente por caracteres 

gravados: 

 

A) No motor 

B) Na caixa de marcha 

C) Na Placa 

D) No chassi 

 

34) Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor 

de veículo destinado à condução de escolares deve 

satisfazer alguns requisitos. Assinale a alternativa 

que NÃO representa um destes requisitos. 

 

A) Ter idade superior a vinte e um anos. 

B) Ser habilitado na categoria B. 

C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 

durante os doze últimos meses. 

D) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN. 

 

35) Estimular a reorganização do setor produtivo e a 

reestruturação econômica das áreas atingidas por 

desastres é competência: 

 

A) Da União 

B) Dos Estados  

C) Dos Municípios 

D) Da União, Estados e Municípios 

 

36) Alterações higroscópicas induzem a mudanças 

dimensionais nos materiais porosos que fazem parte 

dos elementos e componentes da edificação. O 

aumento do teor de umidade leva a uma expansão 

do material enquanto que a diminuição desse teor 

provoca uma contração. Com a existência de 

vínculos que impeçam as movimentações poderão 

ocorrer fissuras nos elementos e componentes do 

sistema construtivo, constituindo-se assim as 

manifestações patológicas. 

 

A) Fissuras causadas por movimentações higroscópicas 

B) Fissuras provocadas por movimentações térmicas 

C) Fissuras causadas por atuação de sobrecargas 

D) Fissuras causadas por atuação de sobrepesos 

 

37) Situação anormal, provocada por desastres, 

causando danos e prejuízos que impliquem o 

comprometimento parcial da capacidade de resposta 

do poder público do ente atingido é chamada de: 

 

A) Situação de emergência 

B) Situação de urgência 

C) Estado de calamidade pública 

D) Estado de emergência 
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38) Aparelhos, derivados dos blocantes, destinados às 

atividades de subida pelos resgatistas, bloqueios em 

tracionamentos ou içamento de materiais e vítimas 

são chamados de: 

A) Ascensores 

B) Polias 

C) Placa de ancoragem 

D) Bloqueadores 

 

39) A hemorragia em que o sangue sai em jato pulsátil e 

se apresenta com coloração vermelho vivo é 

chamada de: 

 

A) Hemorragia Arterial 

B) Hemorragia Venosa 

C) Hemorragia Externa 

D) Hemorragia Interna 

 

40) Sobre a velocidade das hemorragias, julgue os itens 

a seguir. 

 

(___)  Quanto mais rápida as hemorragias, menos 

eficientes são os mecanismos compensatórios do 

organismo.  

(___)    Um indivíduo pode suportar uma perda de um litro 

de sangue, que ocorre em período de horas, mas 

não tolera esta mesma perda se ela ocorrer em 

minutos. 

(___) Uma hemorragia grande não controlada, 

especialmente se for uma hemorragia arterial, 

pode levar o acidentado à morte em menos de 5 

minutos, devido à redução do volume 

intravascular e hipoxia cerebral. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) V,V,V 

C) F,F,V 

D) F,V,F 

 


