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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

AGENTE DE DEFESA CIVIL

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Português

01. Considerando a norma culta assinale a opção cujos termos completam as lacunas:
Em São Paulo ______________ lojistas _______ produzem roupas _____ feitas.
A) Tem, quem, mal.
B) Há, os quais, mau.
C) Existem, que, mal.
D) Há, que, mal.

02. Analise o uso do advérbio de intensidade e considere a correta:
I. Ela, Analúcia, na casa dela era meia dissimulada.
II. Agora já é meio-dia e meio.
III. No início estava meia nervosa pelo incidente.
IV. Diante da situação ficaram meio revoltados.
Sob a luz da gramática normativa, assinale a opção que aponta as sentenças corretas:
A) Estão corretas as sentenças I, III e IV.
B) Estão corretas as sentenças II e III.
C) Estão corretas as sentenças I, II e IV.
D) Estão corretas as sentenças II e IV.

03. Observe a sequência dos pronomes oblíquos utilizados nas frases:
I. Alfredo terá de viajar com nós todos.
II. Mariana já se preparou.
III. Então, depois de tudo ela deu a si um presente.
IV. Verônica conversou consigo mesma.
V. Lamentamos, mas não há qualquer ligação entre ti e ela.
Os pronomes oblíquos estão colocados corretamente:
A) Nas sentenças I, III e V.
B) Nas sentenças todas.
C) Nas sentenças I, II e IV.
D) Nas sentenças II e V.
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04. Identifique as crases e aponte as frases nas quais o uso é facultativo:
I. João venha a nossa festa na quinta-feira.
II. Ontem recorri a sua madrinha.
III. Com certeza estaremos aqui até as 23horas.
IV. Hoje Leonora e eu iremos até a cidade.
A) O uso é facultativo apenas nas sentenças I, II, III e IV.
B) O uso é facultativo apenas nas sentenças II e III.
C) O uso é facultativo apenas nas sentenças I, II e IV.
D) O uso é facultativo apenas nas sentenças II e IV.

05. Indique a sentença que apresenta escrita de acordo com a norma culta:
A) Espesificidade, consciência, resplandecência.
B) Especificidade, consciência, resplandescência.
C) Especificidade, conciência, resplandescênsia.
D) Nenhuma das sentenças contém palavras escritas de acordo com a norma culta.

Matemática

06. A Empresa Santos e Cia Ltda trabalha 30 dias para fabricar 60 peças e com 10 horas por dia de
trabalho. Se tivesse um trabalho com o dobro da dificuldade para fabricar as peças e somente 25
dias para fabricar 40 peças, quantas horas deveriam trabalhar por dia para cumprir com esse
segundo projeto de trabalho?
A) 12 horas por dia de trabalho.
B) 10 horas por dia de trabalho.
C) 14 horas por dia de trabalho.
D) 16 horas por dia de trabalho.

07. Calcular a área de um paralelogramo com as dimensões apresentadas abaixo em cm.

A) 32 cm².
B) 30 cm².
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C) 24 cm².
D) 36 cm².

08. Calcular o Volume do prisma de base quadrada que está apresentado na figura abaixo:

A) 60 m³.
B) 50 m³.
C) 60 m³.
D) 54 m³.

09. Qual o valor da soma das raízes da equação de segundo grau que é representada por F(X)= - X²
+ 3X + 10 ?
A) x1 + x2 = 10.
B) x1 + x2 = 3.
C) x1 + x2 = - 3.
D) x1 + x2 = - 1.

10. Se você colocasse dinheiro na poupança no primeiro dia do ano de 2015 a não depositasse e
nem retirasse nenhum centavo até o último dia do ano (total 12 meses completos, com uma taxa
supostamente de 0,5% a.m.). Qual seria o total dos juros em percentual que você receberia do banco
nestes 12 meses?
A) Exatamente 6%.
B) Aproximadamente 7%.
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C) Aproximadamente 6,17%.
D) Aproximadamente 12%.

Conhecimentos gerais

11. Em outubro deste ano, a presidente da república, Dilma Roussef, anunciou e realizou a reforma
ministerial. Segundo a presidente, a nova composição do ministério dará mais equilíbrio à coalizão
de governo. Ainda, a presidente orientou os novos ministros a fazerem mais com “menos recursos”.
Sobre a reforma ministerial, é correto o que se afirma em:
A) Antes da reforma existiam 40 Ministérios e após a reforma existem 32 Ministérios.
B) Antes da reforma existiam 38 Ministérios e após a reforma existem 32 Ministérios.
C) Antes da reforma existiam 39 Ministérios e após a reforma existem 31 Ministérios.
D) Antes da reforma existiam 40 Ministérios e após a reforma existem 33 Ministérios.

12. Conforme dados históricos, o município de Pinhalzinho foi um dos primeiros municípios do
Oeste Catarinense a possuir seu Hino e Bandeira Oficial. Sobre a criação da bandeira do município
de Pinhalzinho, analise as afirmativas abaixo:
I. A bandeira municipal foi criada durante a administração de Gabriel Schaff.
II. A bandeira municipal foi desenhada por uma empresa de Curitiba/PR, chamada Peixoto
Publicidade, haja vista que o desenho selecionado em um concurso público foi considerado
incoerente com a realidade do município pelo prefeito da época.
III. A cor predominante na bandeira do município é a cor verde.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa III está correta.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Apenas a afirmativa II está correta.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

13. Recentemente duas barragens de uma empresa mineradora romperam e toneladas de lama
vazaram, causando um dos maiores desastres ambientais provocado pela indústria da mineração
brasileira. Sobre tal fato, assinale a alternativa incorreta:
A) A empresa mineradora é a Samarco, fruto da sociedade entre a Vale e a anglo-australiana BHP
Billinton.
B) O acidente aconteceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte.
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C) A lama que vazou da barragem é rejeito de mineração de ferro, e segundo especialistas é
composto por terra, areia, água e resíduos de ferro, alumínio e manganês.
D) O Rio Doce, responsável pelo abastecimento de várias pessoas, não pode ter sua água captada,
haja vista sua contaminação pela lama que vazou das represas.

14. Conforme previsto no Art. 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, é
vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. Assinale a alternativa incorreta sobre
a acumulação remunerada de cargos públicos:
A) A de um cargo de professor e outro privativo de profissional da saúde.
B) A de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
C) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.
D) A de dois cargos de professor.

15. Do ponto de vista político-administrativo, o município de Pinhalzinho teve à frente do executivo
vários prefeitos desde Guilherme Edgar Werlang, que assumiu provisoriamente o executivo
municipal em 1961. Sobre os prefeitos que governaram o município de Pinhalzinho, analise as
assertivas abaixo:
I. Alexandre Grando foi o primeiro prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
II. José Bruno Weber foi o terceiro prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
III. Darci Fiorini governou o município de Pinhalzinho no período de 1997 a 2001.
IV. Alexandre Grando foi o segundo prefeito eleito do município de Pinhalzinho.
Assinale a alternativa correta:
A) As assertivas II e III estão corretas.
B) As assertivas I e III estão corretas.
C) Todas as assertivas estão incorretas.
D) As assertivas III e IV estão corretas.

16. O eSocial, conhecido também como o Simples Doméstico, que unifica o recolhimento dos
tributos devidos aos empregados domésticos, como FGTS e INSS, teve o prazo de cadastramento e
pagamento prorrogados até o dia 30/11/2015. Qual foi o motivo da prorrogação do prazo?
A) Instabilidade nos sistemas informatizados do site do eSocial.
B) Poucos cadastros efetuados até a data limite anterior.
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C) Medida Provisória do Ministério Público Federal solicitando uma data limite maior.
D) Alteração da legislação referente ao eSocial, que aumentou o número de pessoas que deveriam
ser cadastradas no sistema.

17. A 40ª edição do horário de verão no Brasil, 2015-2016 seguirá regras estipuladas no Decreto
6.558, de 2008, revisado em 2013, fixando em 4 meses o tempo de duração. Em relação ao horário
de verão, assinale a alternativa correta:
A) Minas Gerais não realizará horário de verão nesta edição, visto que devido a posição geográfica
do estado a economia conseguida nas edições anteriores foi inferior a 1%.
B) A estimativa de ganhos será de aproximadamente, R$ 22 bilhões, que serão investidos nos 8
estados participantes.
C) A estimativa de ganhos com a adoção do horário de verão supera o patamar de R$ 4 bilhões por
ano.
D) Nesta edição do horário de verão apenas 6 estados participarão, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo.

18. A descoberta de água em estado líquido na superfície de Marte, abre um novo campo de
pesquisas sobre o planeta. A sonda Curiosity encontra-se a aproximadamente 50km da água, mas
não poderá se aproximar para poder analisá-la. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o
motivo pelo qual a sonda Curiosity não poderá se aproximar da água:
A) A água encontra-se a 50km e a sonda Curiosity não tem energia suficiente para cobrir esta
distância.
B) Um tratado internacional assinado em 1967, não permite que a sonda chegue perto da água não
contaminá-la a água com possíveis micro-organismos que possam ter ido junto com a sonda par ao
planeta.
C) Existe uma espécie de abismo entre o ponto onde a Curiosity se encontra e a água, e este abismo
é intransponível para a sonda, devido a grande profundidade.
D) Os equipamentos que a sonda Curiosity dispõe não foram projetados para operar em um
ambiente molhado, e levar a sonda para perto da água seria extremamente ariscado, podendo por em
jogo toda a missão da sonda.

19. Segundo o Art. 33, da Lei Orgânica do Município de Pinhalzinho, são leis complementares,
dentre outras previstas na Lei Orgânica:
I. Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos.
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II. Lei que institui o Plano Diretor do Município.
III. Código tributário do município.
IV. Lei instituidora do regime único dos servidores municipais.
V. Código de Posturas.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa V está correta.
B) Todas as afirmativas estão incorretas.
C) Apenas a afirmativa II está incorreta.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

20. No dia 13/07/2015 o Plenário do Senado aprovou a Medida Provisória que refinancia as dívidas
dos clubes de futebol. Dentre as resoluções abaixo, qual não é uma exigência da Medida Provisória:
A) O rebaixamento de um clube que não cumprir os pagamentos, não poderá acontecer, garantindo
a colocação do time na sua categoria, independentemente do pagamento das dívidas.
B) Os clubes de futebol terão o prazo de 20 anos para pagarem as dívidas trabalhistas e tributárias.
C) A quitação das dívidas junto ao FGTS deverá ocorrer em 6 meses.
D) Se o time deixar de pagar 3 parcelas consecutivas, perderá o refinanciamento.

Conhecimentos específicos

21. Durante o exercício das atividades de Agente de Defesa Civil, são comuns situações de
prestação de socorro em afogamentos. Trata-se de um trabalho muito cuidadoso e que o socorrista
pode morrer junto com a vítima se estiver despreparado. Quando no atendimento de uma vítima de
afogamento, o Agente de Defesa Civil deverá:
A) Em hipótese alguma auxiliar a vítima, ligando imediatamente para o Corpo de Bombeiro.
B) Avaliar bem o local e o número de vítimas, antes de prestar o devido auxílio.
C) Prestar o socorro imediatamente, atirando-se à água, independentemente do número de vítimas
em afogamento, antes mesmo de chegar o reforço de auxílio.
D) Prestar o socorro, escolhendo salvar primeiramente as mulheres, deixando as crianças e homens
para um segundo momento do salvamento.
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22. As atividades relacionadas ao Agente de Defesa Civil compreendem o conhecimento de alguns
aspectos e conceitos importantes, entre eles:
I. Defesa Civil: Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a
evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social.
II. Desastre: Resultados de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um
ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos
econômicos e sociais.
III. Situação de Emergência: Situação anormal, provocada por desastres, causando danos e
prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder
público do ente atingido.
IV. Estado de Calamidade Pública: Situação anormal, provocada por desastres, causando danos e
prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do
ente atingido.
De acordo com as assertivas acima, é correto afirmar:
A) As assertivas I e III estão corretas.
B) As assertivas II e III estão corretas.
C) As assertivas I e IV estão corretas.
D) As assertivas I e II estão corretas.

23. A área geográfica delimitada por divisores de água (espigões), drenada por um rio ou córrego,
para onde escorre a água da chuva, denomina-se:
A) Microbacia hidrográfica.
B) Área de Preservação Permanente.
C) Desastre ambiental.
D) Área assoreada.

24. A respeito do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel
on Climate Change ou IPCC), do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), é
correto afirmar:
A) As mudanças climáticas não representam ameaças reais sobre o planeta terra e a vida humana.
B) As mudanças climáticas representam ameaças reais apenas nas cidades costeiras em todo o
mundo, devido ao derretimento das calotas polares.
C) Segundo conclui o relatório, a ação humana poderia estar exercendo uma forte influência sobre o
clima do planeta.
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D) As consequências reais das alterações climáticas já são conclusivas, não restando dúvidas quanto
a sua ocorrência e os danos exatos que ocasionarão as atividades antrópicas, bem como é possível
apontar com exatidão quando acorrerão.

25. Existem diferentes ações no Ciclo de Gestão em Defesa Civil. A ação que representa a primeira
fase da administração de um desastre e engloba o conjunto de ações que visava evitar que o desastre
aconteça ou pretenda diminuir a intensidade de suas consequências, é:
A) A Preparação.
B) A Prevenção.
C) A Resposta.
D) A Reconstrução.

26. Os desastres se diferenciam de acordo com sua intensidade, ou seja, o quanto impactam o
sistema receptor em termos de danos e prejuízos. Essa intensidade depende da magnitude do evento
adverso e, fundamentalmente, do grau de vulnerabilidade do sistema receptor afetado. Entende-se
que o desastre não é o evento adverso em si, mas a consequência do evento em um ambiente
vulnerável. Neste sentido, é possível apontar como uma situação de desastre:
A) O alagamento de residências em uma cidade.
B) As fortes chuvas que caem no período de verão.
C) Os intensos ventos.
D) Os tremores de terra.

27. Entende-se por vulnerabilidade as condições determinadas por fatores ou processos físicos,
sociais, econômicos e ambientais que aumentam a suscetibilidade e exposição de uma comunidade
ao impacto de ameaças. Entre os diferentes fatores de vulnerabilidade incluem-se:
I. Educação: grau de escolaridade; alfabetização; etc.
II. Sociais: gênero; idade; número de moradores na residência, etc.
III. Econômicos: renda familiar; emprego formal ou informal; acesso a benefícios federais; etc.
IV. Físicos: características da edificação; suscetibilidade; evidências de movimentação; etc.
De acordo com as assertivas acima, é correto afirmar:
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas II e III estão corretas.
C) Somente as assertivas III e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.
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28. Não poderá ser considerado como um princípio básico da Educação Ambiental, conforme
dispõe a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999:
A) O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo.
B) A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio
natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.
C) A prevalência dos interesses antrópicos frente aos interesses ambientais.
D) A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais.

29. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - 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, sob a
centralização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão do Ministério da Integração
Nacional, sendo:
I. Órgão consultivo: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração
Nacional, responsável por coordenar o planejamento, articulação e execução dos programas,
projetos e ações de proteção e defesa civil;
II. Órgão central: Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC.
III. Órgãos regionais de proteção e defesa civil responsáveis pela articulação, coordenação e
execução do SINPDEC em nível regional; e Órgãos estaduais e do Distrito Federal de proteção e
defesa civil responsáveis pela articulação, coordenação e execução do SINPDEC em nível estadual.
IV. Órgãos municipais de proteção e defesa civil responsáveis pela articulação, coordenação e
execução do SINPDEC em nível municipal; e Órgãos setoriais dos três âmbitos de governo
abrangem os órgãos, envolvidos na ação da Defesa Civil.
De acordo com as assertivas acima, é correto afirmar:
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas II e III estão corretas.
C) Somente as assertivas III e IV estão corretas.
D) Todas as assertivas estão corretas.

30. Solo é o material solto e macio que cobre a superfície da terrestre e é muito importante para a
vida na terra. Os solos são formados pela decomposição da rocha, porém existem outros fatores de
formação, tais como o clima, os organismos, o relevo e o tempo. Quanto ao tipo de solo constituído
por substância de areia, denomina-se como sendo:
A) Solo argiloso.
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B) Solo arenoso.
C) Solo árido.
D) Solo lixiviado.
31. Não estão presentes entre os objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil –
PNPDEC, de acordo com a Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012:
A) Criar a Taxa (tributo) Nacional de Atingidos por Desastres.
B) Reduzir os riscos de desastres.
C) Prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres.
D) Recuperar as áreas afetadas por desastres.

32. O GPS (Global Position System) é um sistema de posicionamento desenvolvido e controlado
pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Este sistema permite calcular
rapidamente e com exatidão posições na Terra. Na utilização do sistema de coordenadas no GPS, a
descrição de localização medida em direção ao norte e em direção ao sul, a partir da Linha do
Equador, denomina-se:
A) Longitude.
B) Latitude.
C) Altitude.
D) Meridiano de Greenwich.

33. Sobre a declaração do estado de calamidade pública ou situação de emergência, conforme
dispõe a Lei Estadual do Estado de Santa Catarina nº 4.841, de 18 de Maio de 1973, é correto dizer:
A) Incumbe em nível estadual, por proposta da CEDEC- Coordenadoria de Defesa Civil, ao
Presidente da Assembleia Legislativa.
B) Incumbe em nível municipal, por proposta da COMDEC - Comissões Municipais de Defesa
Civil, ao Presidente da Câmara de Vereadores.
C) A declaração do estado de calamidade pública ou situação de emergência dispensa a designação
das áreas afetadas, nas quais incidirão os seus efeitos.
D) A declaração, pelo Prefeito, não obriga o Estado a igual providência. Declarada pelo Estado, é
dispensável a declaração pelo município, salvo e este pretende abrir e crédito extraordinário.
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34. A destinação dos resíduos sólidos é um dos maiores problemas ambientais enfrentados pelas
cidades no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (2013), a geração total de resíduos sólidos urbanos no Brasil em 2013 foi de
76.387.200 toneladas, o que representa um aumento de 4,1%, índice que é superior à taxa de
crescimento populacional no país no mesmo período (2012/2013), que foi de 3,7%. A Política
Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabelece a
classificação quanto a origem dos resíduos.
Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.
( ) Os resíduos domiciliares são reconhecidos como sendo os originários da varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana.
( ) Os resíduos de limpeza urbana são reconhecidos como sendo os originários de atividades
domésticas em residências urbanas.
(

) Os resíduos industriais como sendo os gerados nos processos produtivos e instalações

industriais.
( ) Os resíduos de serviços de saúde como sendo os gerados nos serviços de saúde, conforme
definido em regulamento.
( ) Os resíduos da construção civil como sendo os gerados nas construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de
terrenos para obras civis.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) F – F – V – F – V.
B) F – F – V – V – V.
C) V – F – V – V – V.
D) F – F – V – V – F.

35. Preceitua a Lei do Estado de Santa Catarina nº 4.841, de 18 de Maio de 1973 a respeito das
Comissões Municipais da Defesa Civil (COMDEC), que:
A) As Comissões Municipais da Defesa Civil (COMDEC) não possuem autonomia em assuntos do seu
peculiar interesse.
B) As Comissões Municipais da Defesa Civil (COMDEC) são organizadas pelas Câmaras de
Vereadores e pelo Corpo de Bombeiros com sede no município.
C) As Comissões Municipais da Defesa Civil (COMDEC) são constituídas das autoridades civis,
militares, religiosas, dos clubes de serviço, recreativos e desportivos, entidades de classe e assistências.
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D) A legislação estadual proíbe a integração microregional das Comissões Municipais da Defesa Civil
(COMDEC), para ação conjunta em casos de calamidades ou situações de emergências generalizadas
nas áreas respectivas.

36. O excesso de chuvas tem provocado muitos transtornos aos moradores das áreas urbanas em
diversas cidades brasileiras. O problema aumenta, em cidades ribeirinhas de cursos de águas (rios).
Entretanto, mesmo em cidades com cursos de água considerados pequenos, verifica-se alagamentos e
destruição das edificações urbanas. Podemos apontar como soluções para o problema das enchentes:
I. Instalar bacias de infiltração, para diminuir a vazão máxima das enchentes.
II. Retirar a mata ciliar dos cursos de água, pois esta tem contribuído para as enchentes nas áreas
urbanas.
III. Inibir a prática de jogar lixo tóxico nas ruas, permitindo apenas lixos menos agressivos como
plásticos e papel. Desta forma, será evitado o entupimento do sistema de drenagem urbana.
IV. Aumentar as áreas verdes nas cidades, permitindo maior infiltração da água chuva no solo.
De acordo com as assertivas acima, é correto afirmar:
A) As assertivas I e IV estão corretas.
B) As assertivas I e II estão corretas.
C) As assertivas I e III estão corretas.
D) As assertivas III e IV estão corretas.

37. Segundo dados do governo federal, os acidentes domésticos ainda são a principal causa de morte de
crianças de até 9 (nove) anos de idade no Brasil. Podemos considerar como acidente doméstico:
A) Sufocação na cama enquanto dorme.
B) Asfixia com alimentos em restaurante.
C) Afogamento na piscina do clube.
D) Atropelamento na faixa de segurança da rua.

38. Segundo dispõe os manuais de Primeiros Socorros, a avaliação e exame do estado geral de um
acidentado de emergência clínica ou traumática é a segunda etapa básica na prestação dos primeiros
socorros. Ela deve ser realizada simultaneamente ou imediatamente à "avaliação do acidente e
proteção do acidentado". A prioridade deve ser a avaliação do estado de consciência; a respiração;
verificar possível hemorragia; verificar as pupilas e a temperatura do corpo.
Quanto a avaliação do estado de consciência, os manuais de primeiros socorros, sugerem perguntas
claras e objetivas, questionando:
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A) O nome e idade da vitima.
B) Nomes científicos de plantas visíveis ao entorno do local do acidente.
C) O número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Título de Eleitor da vítima.
D) Situações íntimas da vítima.

39. Os sinais e sintomas mais comuns referentes às contusões, entorses e luxações são dor de
intensidade variável, deformidade no local, inchaço, hematoma e limitação da movimentação. De
acordo com os manuais de Primeiros Socorros, entre as medidas a serem tomadas no atendimento à
vítima, não é correto apontar:
A) Gelo no local.
B) Imobilização.
C) Auxiliar a vítima para caminhar, a fim de verificar se a contusão, entorse ou luxação são graves.
D) Repouso.
40. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, estabelecida pela Lei Federal nº
12.608, de 10 de abril de 2012, considera como unidade de análise das ações de prevenção de
desastres relacionados a corpos d’água:
A) A área territorial dos municípios.
B) A área territorial dos estados.
C) A área territorial das regiões metropolitanas.
D) As Bacias hidrográficas.
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