Processo Seletivo Interno
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA
Código da Prova

S01 Y
TARDE

Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas.
Duração da prova:

4 horas

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

”As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas.”
(Sun Tzu)

ATENÇÃO
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas de
resposta – A, B, C e D.

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição.
Por motivo de segurança:


O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 2 (duas) horas do início efetivo da prova.



Somente faltando 30 (trinta) minutos para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões.



O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.



Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus
pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!
IBADE
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IBADE

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Questão 3

Questão 1

Segundo a Portaria Nº 002 EME de 11/03/2013 - PMPB que
regula o modelo de Parte no CBMPB, no que tange a
finalidade, forma, regulação e estrutura, é correto afirmar
que:

Segundo a Resolução Nº CGC/003/2011-CG de 29 de junho
de 2011, que no Art. 3º regula a confecção de ofícios de
circulação interna, externa e memorandos, é correto
afirmar que:
(A) a Logomarca deve ser aplicada a 2 cm da margem
superior, centralizada, com o diâmetro de 6,0 cm.
(B) na linha abaixo da logomarca, centralizado, deve
constar o órgão de direção geral, ou direção setorial,
unidade, companhia ou pelotão, formatado em fonte
arial 15, negrito e em caixa alta.
(C) a especificação e o número do documento deverá estar
na linha abaixo da identificação do órgão emissor,
alinhado a 2,0 cm da margem esquerda, em fonte arial
12.
(D) o local e a data da emissão do documento deverá estar
na linha abaixo da especificação, alinhado 8,0 cm da
margem direita, em fonte arial 13.

(A) quando a Parte for digitada em uma folha inteira de
papel ofício os espaços verticais serão os mesmos do
Requerimento.
(B) o texto variará conforme a natureza da Parte e segue,
em linhas gerais, as prescrições relativas ao
Requerimento.
(C) o texto deve ser claro, conciso e preciso, deve conter os
dados capazes de identificar as pessoas ou coisas
envolvidas sendo necessário somente registrar a data
e a hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias
que a envolveram, sem tecer comentários ou opiniões
pessoais.
(D) a Parte de conteúdo disciplinar, cuja decisão deva ser
publicada em Boletim Interno, deve conter os dizeres e
obedecer às prescrições do Regulamento Disciplinar,
para esse fim.

Questão 2

Questão 4

Segundo a Portaria Nº 002 EME de 11/03/2013 - PMPB que
regula o modelo de Parte no CBMPB, no que tange as
formas de tratamento e identificação, é correto afirmar
que:

Segundo a Portaria Nº 001 EME de 11/03/2013 - PMPB que
regula o modelo de Requerimento no CBMPB, no que
tange à forma e estrutura, é correto afirmar que:

(A) na Parte, deve-se utilizar as formas de cortesia.
(B) a forma de tratamento usada é Vossa Senhoria.
(C) para cada tipo de Parte é adotada uma numeração,
numerada de acordo com a necessidade.
(D) as formas de tratamento usadas são Atenciosamente e
Respeitosamente.
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(A) o Brasão dc CBMPB alinhado à esquerda tamanho 4 cm
de altura e de largura.
(B) será digitado numa folha de papel formato A-4 (21cm x
29,7cm) terá dezesseis centímetros de largura, digitado
em fonte Comic sans, tamanho 9, recuo do parágrafo
de 3,0 cm à esquerda à margem do texto.
(C) no caso de Requerimento solicitando certidões, não se
faz necessário dizer para que fins.
(D) continuar-se-á em outras folhas enumeradas quando o
texto for longo.
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Questão 5

Questão 8

Segundo a Portaria Nº 002 EME de 11/03/2013 - PMPB que
regula o modelo de Parte no CBMPB, é correto afirmar
que:

Segundo a Resolução Nº CGC/003/2011-CG de 29 de junho
de 2011 que no Art. 3º regula a confecção de ofícios de
circulação interna, externa e memorandos, é correto
afirmar que:

(A) a Parte é um documento de correspondência no
âmbito exclusivamente interno da Organização.
(B) a Parte é um documento de correspondência e registro
no âmbito interno e externo da Organização.
(C) a Parte é um documento de correspondência no
âmbito exclusivamente externo da Organização.
(D) a Parte é um documento de correspondência
tramitado somente entre graus hierárquicos idênticos.

Questão 6
Segundo a Portaria Nº 001 EME de 11/03/2013 - PMPB que
regula o modelo de Requerimento no CBMPB, no que
tange às formas de tratamento:
(A) No Requerimento dispensa-se as formas de cortesia
(B) No Requerimento faz-se necessário as formas de
cortesia
(C) No requerimento a forma de tratamento usada será
Vossa Senhoria, Vossa Excelência ou Vossa
Magnificência, dependendo do âmbito
(D) O tratamento será sempre na primeira pessoa do
singular e a forma é o discurso direto

Questão 7
Segundo a Portaria Nº 002 EME de 11/03/2013 - PMPB que
regula o modelo de Parte no CBMPB, no que tange a
Competência e Destinatários, é correto afirmar que:
(A) são competentes para expedir Partes todos os
Bombeiros Militares da ativa e da reserva, membros da
Organização que utiliza esta portaria como modelo.
(B) são competentes para expedir Partes todos os
Bombeiros Militares da ativa.
(C) são destinatários de Parte quaisquer funções
Bombeiros militares constantes, somente na esfera
funcional dos órgãos de Direção, de execução e da
estrutura organizacional do CBMPB, respeitado o
âmbito interno.
(D) são destinatários de Parte quaisquer funções
Bombeiros militares constantes, somente na esfera
funcional dos órgãos de Direção Estratégica da
estrutura organizacional da CBMPB, respeitado o
âmbito interno.
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(A) nos ofícios externos, o endereçamento deverá estar a
02 espaços simples (ES) da especificação do
documento, alinhada 4,0 cm da margem esquerda, em
fonte arial 10, em negrito e itálico.
(B) quando existir documentos de referência ou anexos,
estes estarão identificados na linha abaixo do assunto,
alinhado a 2,0 cm da margem esquerda, em fonte arial
12, estando em negrito apenas o termo "Anexo" ou
"Ref.
(C) o vocativo estará alinhando a 2,5 cm da margem
esquerda e a 03 (ES) do Assunto ou do documento de
referência, em fonte arial 14.
(D) o corpo do texto estará alinhado à 4,0 cm da margem
esquerda, indo a 2,0 cm da margem direita, em fonte
arial 13.

Questão 9
Segundo a Portaria Nº 001 EME de 11/03/2013 - PMPB que
regula o modelo de Requerimento no CBMPB, no que
tange ao âmbito em que circula, é correto afirmar que:
(A) o Requerimento é documento interno e externo que
circula entre as diversas Organizações do CBMPB e para
outros diversos órgãos.
(B) o Requerimento é documento externo que circula do
CBMPB para outros diversos órgãos do estado.
(C) o Requerimento é documento interno que circula entre
as Organizações Bombeiro Militares (OBMs) no âmbito
do CBMPB.
(D) o Requerimento é documento interno que circula
somente entre as diversas seções das Organizações
(OBMs) do CBMPB .
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Questão 10

HISTÓRIA DA PARAÍBA

Segundo a Portaria Nº 001 EME de 11/03/2013 - PMPB que
regula o modelo de Requerimento no CBMPB, no que
tange à finalidade, é correto afirmar que:

Questão 11

(A) o Requerimento é o meio pelo qual o signatário
informa a autoridade competente, concessão
regulamentar ou reconhecimento de direito previsto
em legislação vigente.
(B) o Requerimento comportará um mínimo de três itens,
podendo conter mais, conforme a necessidade da
exposição, sendo que, no último item, o requerente
deverá declarar se é a primeira vez que requer e, em
caso contrário, o despacho dado nos requerimentos
anteriores, bem como as datas e números dos Boletins
que foram publicados.
(C) o Requerimento deve sair da OBM de origem com
parecer opinando devidamente fundamentado pelo
arquivamento ou execução do pleito ou punição pelo
pleito.
(D) no caso de Requerimento solicitando certidões, dizer
para que fins.

(A) Confederação do Equador.
(B) Revolta de Princesa.
(C) Revolução Liberais.
(D) Revolução de 1932.

Movimento rebelde liderado por José Pereira Lima,
deflagrado em fevereiro de 1930, em oposição ao governo
estadual de João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. João
Pessoa era também o companheiro de Getúlio Vargas na
chapa da Aliança Liberal, concorrendo à vice presidência
da República nas eleições de 1º de março daquele ano.
Esse movimento ficou conhecido como:

Questão 12
Na época da invasão holandesa, a população era dividida
em dois grupos. Sobre essa afirmativa, assinale a
alternativa correta.
(A) Indígenas (Potiguaras e Tabajaras) e os escravos (de
procedência brasileira ou africana)
(B) Indígenas (Potiguaras e Tabajaras) e os homens livres
(holandeses, portugueses e brasileiros)
(C) Os
homens livres (holandeses, portugueses e
brasileiros), os escravos (de procedência brasileira ou
africana) e os religiosos (jesuítas)
(D) Os homens livres (holandeses, portugueses e
brasileiros) e os escravos (de procedência brasileira ou
africana)

Questão 13
Com a colonização foram surgindo vilas na Paraíba.
Assinale a alternativa que corresponda a duas vilas que
surgiram na época Colonial, na Paraíba.
(A) Pilar e Sousa
(B) João Pessoa e João Tavares
(C) Riachão e Congo
(D) Pilar e Curral Velho

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA
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Questão 14

Questão 18

Com uma população de aproximadamente 19 mil
indígenas entre habitantes das aldeias e das cidades de
Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, os Potiguaras se
concentram numa área do litoral norte paraibano situada
entre quais rios?

A bibliografia e os documentos sobre a história do atual
Estado da Paraíba evidenciam, desde as notícias mais
remotas após o descobrimento do Brasil a presença dos
Potiguaras no litoral paraibano e, mais notadamente, na
Baía da Traição. Os Potiguaras fazem parte dos povos de
qual família linguística?

(A) Estiva e Soé
(B) Camaratuba e Mamanguape
(C) Oitis e Tapera
(D) Solto e Camaratuba

(A) Baré
(B) Ticuna
(C) Macuxi
(D) Tupi

Questão 15
O movimento popular iniciado na Paraíba em 31 de
outubro de 1874, e que se opunha às mudanças
introduzidas pelos novos padrões de pesos e medidas do
sistema internacional, recém introduzidas no Brasil foi
denominado de:
(A) Revolta do Quebra-Quilos.
(B) Inquisição da Paraíba.
(C) Revolta dos Farrapos.
(D) Correrias.

Questão 16
Com a denominação de Força Pública, a Polícia Militar da
Paraíba cumpriu, ao longo do Século XIX, missões
específicas com deslocamentos de tropas, combates,
mortes, vitórias e derrotas, sempre em defesa da
legalidade e da manutenção da ordem. As lutas da PM da
Paraíba que ocorreram no final de 1848 e começo de 1849,
tinham por objetivo o combate a:
(A) Revolta do Quebra-Quilos.
(B) Revolta de Princesa.
(C) Inquisição na Paraíba.
(D) Revolução Praieira.

Questão 19
Como ficaram conhecidos, na Paraíba, os movimentos
armados contra resoluções do governo imperial
implantadas através dos decretos de 1851, que instituíram
o “Censo Geral do Império” e o “Registro Civil de
Nascimentos e Óbitos”, eventos ocorridos em diversas
províncias entre dezembro de 1851 e março de 1852?
(A) Revolução Liberais
(B) Revolução Praieira
(C) Ronco da Abelha
(D) Confederação do Equador

Questão 20
O espaço agrário da Zona da Mata paraibana, a partir da
colonização, foi estruturado com base no monopólio
fundiário e em qual monocultura?
(A) Canavieira
(B) Algodoeira
(C) Soja
(D) Eucalipto

Questão 17
Para lutar contra o quadro dantesco de sofrimento e de
exploração, surgiu e se consolidou no Nordeste, a partir de
janeiro de 1955, com a fundação da Sociedade de
Agricultura e de Criação dos Plantadores de Pernambuco,
no Engenho Galileia, situado no município pernambucano
de Vitória de Santo Antão:
(A) Os Quilombos.
(B) As Ligas Camponesas.
(C) O Ronco da Abelha.
(D) A Revolução de 30.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA
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CONHECIMENTO DE LEGISLAÇÃO

Questão 22

Questão 21

Quais são os requisitos legais, além de declarar a efetiva
necessidade, previstos no Estatuto do Desarmamento para
adquirir uma arma de fogo de uso permitido?

Quais são as penas restritivas de direitos substitutivas das
privativas de liberdade previstas na Lei n.º 13.869/2019?
(A) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades
privadas; bem como a suspensão do exercício do cargo,
da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6
(seis) meses, com a perda dos vencimentos e das
vantagens
(B) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas; bem como a suspensão do exercício do cargo,
da função ou do mandato, pelo prazo de 3 (três) a 9
(nove) meses, com a perda dos vencimentos e das
vantagens
(C) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas e exoneração imediata do cargo, da função ou
do mandato, com a perda definitiva de receber
quaisquer vencimentos e vantagens
(D) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas; bem como a suspensão do exercício do cargo,
da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6
(seis) meses, com a perda dos vencimentos e das
vantagens

(A) Comprovação de idoneidade, com a apresentação de
certidões negativas de antecedentes criminais, cíveis, e
de quitação eleitoral, fornecidas pela Justiça Federal,
Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo
a inquérito policial ou a processo criminal;
apresentação de certidão de estado civil e, se for o
caso, de certificado de dispensa de incorporação; além
de apresentação de laudo médico atestando
capacidade para manusear armas de fogo
(B) Comprovação de renda, com a apresentação de cópia
autenticada de Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF; apresentação de certidões dos
distribuidores cíveis e trabalhistas; apresentação de
carteira de trabalho e comprovante de residência,
comprovação de capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo
(C) Comprovação de idoneidade, com a apresentação de
certidões negativas de antecedentes criminais
fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e
Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito
policial ou a processo criminal; apresentação de
documento comprobatório de ocupação lícita e de
residência certa; comprovação de capacidade técnica e
de aptidão psicológica para o manuseio de arma de
fogo
(D) Comprovação de renda, com a apresentação de cópia
autenticada de Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF, extratos bancários dos últimos
seis meses; apresentação de certidões dos
distribuidores cíveis e trabalhistas; apresentação de
certidão negativa de débito municipal; apresentação de
documento comprobatório de ocupação lícita e de
residência; além de apresentação de laudo médico
atestando capacidade para manusear armas de fogo

Questão 23
Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil,
o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da
República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao
Congresso Nacional autorização para decretar o estado de
sítio em casos previstos na lei. Sobre o quórum para a
decisão do Congresso Nacional, é correto afirmar que:
(A) o Congresso Nacional decide pela maioria simples.
(B) o Congresso Nacional decide pela maioria relativa.
(C) o Congresso Nacional decide pela maioria absoluta.
(D) o Congresso Nacional decide pela votação de 1/3 dos
membros.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA
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Questão 24

Questão 27

De acordo com o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar
da Paraíba, são causas de justificação aceitáveis no
julgamento de transgressões militares:

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba é estruturado por
quais órgãos?

(A) ter sido cometida à transgressão em obediência à
ordem inferior.
(B) ter sido cometida à transgressão na prática de ação
meritória, no interesse do serviço ou da ordem privada.
(C) ter cometido a transgressão em legítima defesa,
própria ou de outrem.
(D) ter havido motivo de força maior, independente de
comprovação ou justificativa.

Questão 25
O crime de homicídio está previsto no artigo 121 do Código
Penal, tendo, em sua forma simples, pena de reclusão, de
seis a vinte anos. No que diz respeito ao sujeito ativo e
passivo, qual é a classificação desse ilícito penal?
(A) Do ponto de vista do sujeito ativo, trata-se de crime
próprio, uma vez que apenas criminosos podem
praticar o ato. No entanto, do ponto de vista do sujeito
passivo, trata-se de crime comum, pois qualquer
pessoa pode ser vítima do fato
(B) Do ponto de vista do sujeito ativo, trata-se de crime
comum, uma vez que pode ser praticado por qualquer
pessoa. No entanto, do ponto de vista do sujeito
passivo, trata-se de crime próprio, pois a vítima tem
que ser um indivíduo vulnerável
(C) Tanto quanto ao sujeito passivo como quanto ao
sujeito ativo, trata-se de crime de mão própria, pois
exige condição especial do agente para a prática do
delito, sendo assim crime personalíssimo
(D) Tanto quanto ao sujeito passivo como quanto ao
sujeito ativo, trata-se de crime comum, uma vez que
pode ser praticado por qualquer pessoa, bem como
qualquer pessoa pode ser vítima do fato

Questão 26
Assinale a alternativa que apresenta as atribuições
institucionais do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba
estabelecidas pela Lei n.º 8.443/2007:
(A) Elaborar normas técnicas relativas à segurança de
pessoas e bens contra incêndio e pânico
(B) Realizar perícias judiciais, perícia de incêndio e
explosão em local de sinistro
(C) Prover socorro de urgência e atendimento póshospitalar
(D) Executar as atividades de defesa civil e de mobilização
previstas na Constituição Estadual
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(A) Seção de Administração Financeira, de Fundos e
Convênios
(B) Diretoria Pessoal, de Finanças e de Apoio Logístico
(C) Comandante Geral, Subcomandante Geral e Chefe de
Gabinete
(D) Direção Geral, Direção Setorial, de Apoio e de Execução

Questão 28
Assinale a alternativa que apresenta corretamente
preceitos da ética policial militar estabelecida pelo
Estatuto dos Policias Militares da Paraíba:
(A) Praticar
a
camaradagem
e
desenvolver
permanentemente o espírito de cooperação
(B) Ser justo e parcial no julgamento dos atos e na
apreciação do mérito dos subordinados
(C) Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de
matéria pública relativa à Segurança Nacional
(D) Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua
linguagem corporal

Questão 29
Sobre as modalidades de licitação elencadas na Lei n.º
8666/93, assinale a alternativa correta:
(A) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos
de qualificação exigidos no edital para execução de seu
objeto
(B) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação
(C) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias
(D) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a
alienação de bens imóveis previsto na Lei n.º 8666/93,
a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao
valor da avaliação
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Questão 30

Questão 33

Assinale a alternativa que corresponde aos órgãos da
Justiça Militar:

O objetivo principal da Lei n.º 12.527/2011 é garantir o
direito fundamental de acesso à informação. Para isso,
consideram-se os princípios básicos da administração
pública e as seguintes diretrizes:

(A) o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça
Estaduais.
(B) o Superior Tribunal Militar, os Tribunais e Juízes
Militares instituídos por lei.
(C) o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de
Justiça e os Tribunais Regionais Federais.
(D) o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral
e o Superior Tribunal de Justiça.

(A) Princípio da moralidade, como preceito geral
(B) Divulgação de informações de interesse público,
mediante solicitações
(C) Desenvolvimento do controle político da administração
pública
(D) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação

Questão 31
O Código de Processo Penal Militar dispõe que a legislação
sobre processo penal militar deve ser interpretada no
sentido literal de suas expressões. Entretanto, a lei
processual militar admite interpretação extensiva, quando
é manifesto que a expressão da lei é mais restrita, ou
restritiva, quando é manifesto que a interpretação é mais
ampla que a intenção da lei. Contudo, há casos expressos
no qual o legislador optou por inadmitir qualquer dessas
interpretações, quais sejam, quando:
(A) beneficiar a defesa pessoal do acusado.
(B) houver divergência entre normas processuais e as de
tratado de que o Brasil seja signatário.
(C) prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou
lhe desvirtuar a natureza.
(D) caracterizar de plano os fundamentos da acusação que
deram origem ao processo.

Questão 32
Na aplicação da pena, nos casos em que há o cometimento
de mais de um delito pode haver a incidência de um
fenômeno jurídico conhecido como concurso de crimes.
Dentre eles, tem-se o concurso material e o concurso
formal. Nesse contexto, quando ocorre o concurso formal
de crimes?
(A) Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não
(B) Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não
(C) Quando o agente, mediante uma ação e uma omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não
(D) Quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não
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Questão 34
De acordo com a Lei nº. 11.340/06 (Lei Maria da Penha),
configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
e dano moral ou patrimonial praticada:
(A) em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.
(B) no âmbito da unidade doméstica, compreendida como
o espaço de convívio permanente de pessoas, sem
vínculo familiar, incluídas as esporadicamente
agregadas.
(C) no âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos necessariamente por
laços naturais ou por afinidade.
(D) no âmbito da unidade doméstica, compreendida como
o espaço de convívio permanente de pessoas, com
vínculo familiar, excluídas as esporadicamente
agregadas.

Questão 35
O artigo 5º da Constituição Federal da República Brasileira
prevê diversas garantias individuais, algumas denominadas
de princípios, dentre os quais destaca-se o princípio da
legalidade, que irradia influência sobre toda a estrutura do
direito brasileiro. Sobre esse princípio, é correto afirmar
que:
(A) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.
(B) não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal.
(C) é inviolável a liberdade consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício de cultos religiosos.
(D) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 38

Questão 36

No que tange aos objetivos da avaliação da cena, segundo
o Manual Operacional de Bombeiros MOB - Resgate Pré Hospitalar CBMGO, é correto afirmar que:

Segundo o livro base do Ministério da Integração Nacional:
Noções Básicas em Proteção, Defesa Civil e em Gestão de
Riscos. O correto conceito de desastre encontra-se na
seguinte alternativa:
(A) O desastre é o resultado de eventos adversos, naturais,
químicos, tecnológicos ou de origem antrópica, sobre
um cenário vulnerável ou não, exposto a ameaça,
causando danos humanos, materiais ou ambientais e
consequentes somente prejuízos econômicos
(B) O desastre é o resultado de eventos adversos, naturais,
químicos, tecnológicos ou de origem antrópica, sobre
um cenário vulnerável exposto a ameaça, causando
danos humanos, materiais ou ambientais e
consequentes prejuízos econômicos e sociais
(C) O desastre é o resultado de eventos adversos, naturais,
tecnológicos ou de origem antrópica, sobre um cenário
vulnerável ou não, exposto a ameaça, causando danos
humanos, materiais ou ambientais e consequentes
prejuízos econômicos e sociais
(D) O desastre é o resultado de eventos adversos, naturais,
tecnológicos ou de origem antrópica, sobre um cenário
vulnerável exposto a ameaça, causando danos
humanos, materiais ou ambientais e consequentes
prejuízos econômicos e sociais

(A) identificar as ameaças e riscos que podem ocorrer no
cenário de emergência; Compreender as necessidades
físicas, fisiológicas e psicológicas das vítimas para
melhor atendê-las; e Analisar a potencialidade da cena
de emergência, verificando se poderá evoluir.
(B) identificar as ameaças e riscos que podem ocorrer no
cenário de emergência; Compreender as etapas que
devem ser seguidas para minimizar as ameaças e riscos
no cenário de emergência; e Analisar a potencialidade
da cena de emergência, verificando se poderá evoluir.
(C) identificar as ameaças e riscos que podem ocorrer no
cenário de emergência; Compreender as etapas que
devem ser seguidas para minimizar as ameaças e riscos
no cenário de emergência; e Analisar a potencialidade
da equipe em fazer um atendimento de qualidade,
visando o tripé do socorrista: preparo físico, psicológico
e técnico.
(D) identificar as ameaças e riscos que podem ocorrer no
cenário de emergência; Compreender as necessidades
físicas, fisiológicas e psicológicas das vítimas para
melhor atendê-las; e Analisar a potencialidade da
equipe em fazer um atendimento de qualidade,
visando o tripé do socorrista: preparo físico, psicológico
e técnico.

Questão 37

Questão 39

O Manual Operacional de Bombeiros MOB - Guarda Vidas
do CBMGO, quando trata de prevenção ativa fala sobre
medidas que impedem que o incidente ocorra. É medida
de prevenção ativa:

No que tange a avaliação da vítima, a ordem correta para
se realizar o procedimento de avaliação segundo o Manual
Operacional de Bombeiros MOB - Resgate Pré - Hospitalar CBMGO, está indicada em qual alternativa?

(A) a identificação de um potencial afogamento.
(B) a construção de edificações perto de rios, para que se
tenha sempre pessoas próximas aos rios.
(C) a interdição de vias alagadas e a proibição de
brincadeiras próximas a canais de escoamento.
(D) a correta sinalização das áreas de risco, utilizando
placas de advertência.

(A) Desobstrução de vias aéreas com controle de coluna
cervical, Respiração, Circulação, Estado Neurológico e
Exposição da vítima
(B) Circulação, Respiração, Estado neurológico, Exposição
da vítima e Desobstrução das vias aéreas com controle
da coluna cervical
(C) Desobstrução de vias aéreas com controle de coluna
cervical, Circulação, Respiração, Exposição da vítima e
estado neurológico
(D) Desobstrução de vias aéreas com controle de coluna
cervical, Exposição da vítima, Respiração, Circulação e
Estado neurológico
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Questão 40

Questão 42

A Cinemática do trauma pode ser entendida como o
processo de avaliação da cena do acidente, antes mesmo
de serem realizadas as primeiras avaliações das vítimas. Tal
assunto visa prever e até mesmo determinar as forças que
estiveram envolvidas e os possíveis movimentos durante o
acontecimento do incidente, e assim estimar as prováveis
lesões associadas ao trauma. Segundo o Manual
Operacional de Bombeiros MOB - Resgate Pré - Hospitalar
CBMGO, a alternativa que contém os tipos de acidentes
como causadores de trauma é:

De acordo com o Manual Básico de combate a incêndio do
CBMDF, Volume 1, no que tange às características da
fumaça, é INCORRETO afirmar que:

(A) Colisões automobilísticas, Sistemas de contenção,
Colisões motociclísticas, Atropelamentos, Quedas,
Trauma penetrante e Explosões.
(B) Colisões automobilísticas, Sistemas de contenção,
Colisões Motociclísticas Atropelamentos, Afogamentos,
Trauma penetrante e Explosões.
(C) Colisões automobilísticas Sistemas de contenção,
Colisões
motociclísticas,
Atropelamentos,
Afogamentos, Trauma penetrante e Estiramentos.
(D) Colisões automobilísticas, Acidente vascular cerebral,
Colisões motociclísticas, Atropelamentos, Quedas,
Trauma penetrante e Estiramentos.

Questão 41
Segundo o Manual Operacional de Bombeiros MOB Salvamento Terrestre do CBMGO os equipamentos que
devem ser utilizados para a correta e segura contenção de
animais são?
(A) Primatas: Pinção, Puçás, Redes, Zarabatanas, Pistolas
ou Rifles anestésicos
(B) Felino: Puça, Pinção, Laço de lutz, cambão ou fármacos
anestésicos
(C) Serpentes: Gancho, Pinção, Laço de lutz e Caixa de
contenção
(D) Aves: Toalhas, Puçás ou Pistolas anestésicas
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(A) A combustão libera calor, transmitindo-o a outras áreas
que ainda não foram atingidas. A fumaça será a grande
responsável por propagar o incêndio ao atingir
pavimentos superiores (por meio de dutos, fossos e
escadas) e acumular-se no ambiente.
(B) Os produtos da fumaça (principalmente a fuligem)
permanecem suspensos na massa gasosa, dificultando
a visibilidade tanto para bombeiros, quanto para as
vítimas.
(C) Os produtos continentes na fumaça são asfixiantes e
irritantes, prejudicando a respiração dos bombeiros e
das vítimas.
(D) Por possuir íons provenientes da reação em cadeia da
combustão em seu interior capazes de reagir com
oxigênio, o que torna uma massa fluida e resistente a
ignição.

Questão 43
Segundo o Manual Operacional de Bombeiros MOB Resgate Salvamento Terrestre – CBMGO, no que tange as
Operações envolvendo árvores, é correto afirmar que:
(A) são métodos de avaliação: Visual, Teste de carga e Por
aparelhos.
(B) são equipamentos de Proteção Individuais para
operações envolvendo árvores: Capacete de
salvamento; Luvas de vaqueta; Cinto de resgate ou de
segurança e Fardamento adequado.
(C) são métodos de avaliação: Visual, Teste de carga e
Auscultação.
(D) são equipamentos de Proteção Individuais para
operações envolvendo árvores: Capacete de
Salvamento; Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
Cinto de resgate ou de segurança; Protetor auricular;
Fardamento adequado.
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Questão 44

Questão 46

No que tange ocorrências envolvendo eletricidade,
Bombeiros devem se manter seguros respeitando os
distanciamentos necessários para uma abordagem correta,
de maneira a evitar ser acometido por um arco voltaico.
Segundo o Manual Operacional de Bombeiros MOB Salvamento Terrestre do CBMGO, podemos afirmar que as
distâncias mínimas de segurança para as seguintes
tensões, são:

Sobre o cálculo de um fator de queda, segundo o Manual
Operacional de Bombeiros MOB - Salvamento em Altura CBMGO, podemos afirmar que:

(A) de 750 até 150.000 Volts, Distância mínima de
segurança de 3.0 metros. De 150.001 até 250.000
Volts, Distância mínima de segurança de 4.5 metros. De
250.001 Volts ou superior, Distância mínima de
segurança de 6.0 metros.
(B) de 750 até 150.000 Volts, Distância mínima de
segurança de 20.0 metros. De 150.001 até 250.000
Volts, Distância mínima de segurança de 35.0 metros.
De 250.001 ou superior Volts, Distância mínima de
segurança de 40.0 metros.
(C) de 750 até 150.000 Volts, Distância mínima de
segurança de 0.5 metros. De 150.001 até 250.000,
Distância mínima de segurança de Volts 1.5 metros. De
250.001 ou superior Volts, Distância mínima de
segurança de 3.0 metros.
(D) de 750 até 150.000 Volts, Distância mínima de
segurança de 8 metros. De 150.001 até 250.000 Volts,
Distância mínima de segurança de 9 metros. De
250.001 ou superior Volts, Distância mínima de
segurança de 10 metros.

(A) Fator de queda (FQ) é o resultado obtido dividindo-se a
distância de uma queda (DQ) pelo comprimento da
corda (CC), talabarte ou auto seguro, que absorveu o
impacto da queda. Ou seja, através da fórmula
(FQ=DQ/CC), obteremos um determinado valor, que
geralmente estará entre 0 e 2.
(B) Fator de queda (FQ) é o resultado obtido
multiplicando-se a distância de uma queda (DQ) pelo
comprimento da corda (CC), talabarte ou auto seguro,
que absorveu o impacto da queda. Ou seja, através da
fórmula (FQ=DQxCC), obteremos um determinado
valor, que geralmente estará entre 0 e 2.
(C) Fator de queda (FQ) é o resultado obtido pela soma da
distância de uma queda (DQ) com o comprimento da
corda (CC), talabarte ou auto seguro, que absorveu o
impacto da queda. Ou seja, através da fórmula
(FQ=DQ+CC), obteremos um determinado valor, que
geralmente estará entre 0 e 2.
(D) Fator de queda (FQ) é o resultado obtido pela
subtração da distância de uma queda (DQ) pelo
comprimento da corda (CC), talabarte ou auto seguro,
que absorveu o impacto da queda. Ou seja, através da
fórmula (FQ=DQ-CC), obteremos um determinado
valor, que geralmente estará entre 0 e 2.

Questão 47
Questão 45
O Manual Operacional de Bombeiros MOB - Guarda Vidas
do CBMGO quando trata de Fases do Salvamento
Aquático, traça uma ordem dessas fases. Assinale a
alternativa que corresponde a ordem correta dessas fases.
(A) Observação / Aviso / Reconhecimento, Abordagem,
Aproximação, Reboque e Resgate, A retirada do meio
líquido e o transporte de vítimas, Atendimento/Socorro
(B) Observação / Aviso / Reconhecimento, Aproximação,
Abordagem, Reboque e Resgate, A retirada do meio
líquido e o transporte de vítimas, Atendimento/Socorro
(C) Observação / Aviso / Reconhecimento, Abordagem,
Aproximação, Atendimento/Socorro, Reboque e
Resgate, A retirada do meio líquido e o transporte de
vítimas
(D) Observação / Aviso / Reconhecimento, Abordagem,
Aproximação, Reboque e Resgate, Atendimento /
Socorro, A retirada do meio líquido e o transporte de
vítimas
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De acordo com o Manual Básico de combate a incêndio do
CBMDF - Módulo 1, no que tange às formas de
transferência de calor, podemos afirmar que:
(A) o processo de transferência de calor por meio do
contato direto entre as moléculas do material, em
corpos sólidos se chama convecção.
(B) em um fluido sólido em movimento, a transferência de
seu calor até uma superfície sólida ou para outro fluido
é chamada convecção.
(C) a convecção envolve somente dois processos, a
condução de calor e a diferença de densidade.
(D) a radiação é a transferência de calor por meio de ondas
eletromagnéticas, que se deslocam lentamente
somente na direção vertical e de forma lenta.
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Questão 48

INFORMÁTICA

Segundo o Manual Operacional de Bombeiros MOB Salvamento em Altura do CBMGO, são métodos de
acondicionamento de cordas:

Questão 51

(A) Charuto, Corrente Simples ou Dupla e Vai-Vem.
(B) Sacola, Charuto e Tático - Suicida.
(C) Oito, Anel ou Coroa e Andino.
(D) Rápido pelo seio, Oito e Charuto.

Questão 49
Segundo o Manual Operacional de Bombeiros MOB Guarda Vidas do CBMGO, no que tange aos tipos de
acidentes na água, podemos afirmar que hipotermia leve é
a queda de temperatura corpórea abaixo de:
(A) 36º Celsius.
(B) 35º Celsius.
(C) 34º Celsius.
(D) 33º Celsius.

IBADE

No Microsoft Word, qual a tecla de atalho poderá ser
utilizada para começar uma nova página no documento
que esta em execução?
(A) Crtl + A
(B) Crtl + N
(C) Crtl + Enter
(D) Alt + Crtl + I

Questão 52
No Windows, na caixa de diálogo Executar, qual das
opções abaixo será utilizada para abrir o programa
Microsoft Word?
(A) Winword
(B) Mword
(C) Word
(D) Msword

Questão 50
De acordo com o Manual Básico de combate a incêndio do
CBMDF, Módulo 1, no que tange às Fases do Incêndio,
podemos afirmar que:
(A) na fase inicial o Incêndio se encontra limitado pelo
comburente.
(B) na fase crescente a propagação não dependerá muito
da quantidade de combustível no ambiente, uma vez
que a fumaça é o grande agente de propagação.
(C) no final da fase de crescimento, todos os materiais
presentes no ambiente atingirão seu ponto de ignição,
imergindo o ambiente inteiro em chamas, fenômeno
conhecido como Flashover.
(D) a fase totalmente desenvolvida utiliza menos oxigênio
que as fases inicial e de crescimento.

Questão 53
No Excel, a célula Z10, de uma tabela preenchida no
intervalo de A1:Z10, está selecionada e o operador deseja
ir diretamente para a célula A1, qual dos comandos abaixo,
deverá ser usado?
(A) Ctrl + Home
(B) Crtl + End
(C) Alt + End
(D) Alt + Home

Questão 54
No Microsoft Word, qual a função da ferramenta Pincel de
Formatação?
(A) Exclui qualquer formatação aplicada aos objetos no
texto
(B) Cancelar a cópia de um objeto e atribuir uma
formatação nova a outro
(C) Obter-se uma cópia perfeita da formatação de um
objeto para ser atribuído a outro
(D) Copiar a formatação visual de um objeto para ser
aplicado a outros que não sejam similares ao próprio
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Questão 55

Questão 59

Os browsers (navegadores) são programas de navegação
utilizados para acessar websites. Dentre as opções abaixo,
assinale a alternativa que contenha somente navegadores:

João precisa adquirir um computador novo para produzir
seus trabalhos da faculdade e encontrou na internet uma
oferta de computador com a seguinte configuração:
Computador Desktop completo com monitor 19.5’ HDMI
Intel Core I5 3.4Ghz 8GB SSD 3TB Wifi. O Item 3.4Ghz é
referente à qual componente da configuração?

(A) Microsoft Edge, Outlook e Google Chrome.
(B) Google Chrome, Mozilla Firefox e Adobe Reader.
(C) Google Chrome, Skype e Mozilla Firefox.
(D) Mozilla Firefox, Opera e Microsoft Edge.

Questão 56
No excel, qual a tecla utilizada para abrir a caixa de diálogo
Ir para, e digitar o endereço da célula desejada?
(A) F2
(B) F4
(C) F5
(D) F11

(A) Disco de Armazenamento
(B) Memoria RAM
(C) Memoria Cache
(D) Processador

Questão 60
É uma técnica que usa a memória secundária para
armazenamento
com
objetivo
de
permitir
o
compartilhamento seguro e eficiente da memória entre
vários programas e remover os transtornos de
programação de uma quantidade pequena e limitada na
memória principal. Estamos falando da:

Questão 57
Qual tipo de memória que trabalha com acesso aleatório
de leitura e escrita, é volátil e possui duas variedades de
memoria: estática e dinâmica?

(A) memória RAM.
(B) memória Cache.
(C) memória virtual.
(D) memória RAID.

(A) FLASH
(B) RAM
(C) ROM
(D) EPROM

Questão 58
João deseja substituir seu pacote Microsoft Office, pelo
LibreOffice. No Pacote Office, ele utiliza somente os
programas Word, Excel e Power Point. No LibreOffice, os
programas similares que podem substituir os programas
utilizados por João, são respectivamente:
(A) Writer, Math e Impress.
(B) Writer, Calc e Impress.
(C) Base, Calc, e Math.
(D) Math, Calc e Impress.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA



Tipo Y – Página 12

