Concurso Público/2012
Caderno: 1 Aplicação: Manhã

Agente de Defesa Civil
Código: ADC23
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 3(três) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a
ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata
de suas respectivas assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em
http://concursos.biorio.org.br

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém
40 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e
somente uma correta.
3 - Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência,
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada
a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço
apropriado.
4 - Confira atentamente se o número do caderno que consta neste
caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao
Fiscal da sala.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas de
respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar
essa alternativa de modo contínuo e denso.
7 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA
l 16/04/2012, divulgação do gabarito
da Prova Objetiva:
http://concursos.biorio.org.br
l 19/04/2012, disponibilização das
Imagens dos Cartões Respostas das
Provas Objetivas
l 19 e 20/04/2012, recursos contra
formulação e conteúdos da Prova
Objetiva na Internet:
http://concursos.biorio.org.br
l 03/05/2012, divulgação do resultado
da análise dos recursos da Prova
Objetiva.
l 08/05/2012, divulgação do Resultado
Final da Prova Objetiva.
l Informações:
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
Internet:
http://concursos.biorio.org.br
E-mail:
resende2012@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO:

VÍAMOS OS NOSSOS PÉS
O outono é única estação civilizada. A primavera é um descontrole glandular da Natureza. O inverno é o
preço que a gente paga para ser outono, e por isso está perdoado. O verão é uma indignidade. Eu deveria ser um
par de garras serrilhadas escapulindo pelo chão de mares silenciosos, ou pelo menos um falso inglês como Eliot.
Clássicos ao pé do fogo, um vago cachorro e sherry seco contra catarro. Um gentleman não deve suar, meu caro.
As frutas têm suco, não um inglês. Nas colônias, os nativos suavam por nós, e... É sempre assim. Quando chega o
verão começo a me imaginar em Londres, estocando meus tintos para o inverno. Mas é claro que não aguentaria
duas semanas como inglês sem começar a maldizer a umidade e a sonhar com o sol.
Mas não sou uma pessoa tropical. Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar. No outono as coisas
se abrandam e absorvem a luz em vez de refleti-la. É como se a natureza etc., etc. (O verão não é uma boa estação
para literatura descritiva. Me peça o resto da frase no outono.)
Sempre digo que a praia seria um lugar ótimo se não fossem a areia, o sol e a água fria. É só uma frase. Gosto
do mar perfeito que nunca se repete. O meu aconteceu em Torres, Rio Grande do Sul, em algum ano da década
de 50. Sim, crianças, em 50 já existiam em Torres, o oceano Atlântico e este cronista, todos bem mais jovens. O
mar de Torres estava verde como nunca mais esteve. Via-se o fundo?
Via-se o fundo.
Víamos os nossos pés, embora a água estivesse pelo nosso pescoço, e como eram jovens os nossos pés.
Havia algas no mar? Iodo, mães-d’água, siris, dejetos, náufragos, sereias? Não, a água estava límpida como
nunca mais esteve. Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos pés, e como isso faz tempo. Até que horas
ficamos na água? Alguns anoiteceram dentro d’água e estariam lá até agora se não tivessem que voltar para a
cidade, se formar, fazer carreira, casar, envelhecer, essas coisas.
Como o cronista explica sua aversão ao verão depois de tais lembranças? É que eu não gostava do verão.
Gostava de ser moço.
(VERISSIMO, Luis Fernando. Em algum lugar do paraíso. Rio de Janeiro: Objetiva. 2011. p.17-19.)

1 - Em “Mas é claro que não aguentaria duas semanas como
inglês sem começar a maldizer a umidade e a sonhar com
o sol.”, o vocábulo em destaque pode ser substituído por
quase todas as seguintes palavras sem qualquer prejuízo do
sentido original da frase, EXCETO UMA. Assinale-a:

4 - O sentimento que predomina no parágrafo final da
crônica pode ser identificado como:
(A) arrependimento;
(B) nostalgia;
(C) contentamento;
(D) indiferença.

(A) praguejar;
(B) amaldiçoar;
(C) blasfemar;
(D) magoar.

5 - Assinale a alternativa a seguir em que foram marcadas
apenas palavras variáveis:

2 - Assinale a única alternativa que apresenta antônimo
para a palavra aversão:

(A) “Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos
pés, e como isso faz tempo.”
(B) “Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos
pés, e como isso faz tempo.”
(C) “Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos
pés, e como isso faz tempo.”
(D) “Os únicos objetos estranhos no mar eram os nossos
pés, e como isso faz tempo.”

(A) repugnância;
(B) repulsa;
(C) empatia;
(D) antipatia.
3 - “É como se a natureza etc., etc.” A razão pela qual o
período não pôde ser finalizado pelo cronista se deve à
seguinte característica dele:
(A) “Gostava de ser moço.”
(B) “Gosto do mar perfeito que nunca se repete.”
(C) “Mas não sou uma pessoa tropical.”
(D) “O mar de Torres estava verde como nunca mais esteve.”
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RACIOCÍNIO LÓGICO

6 - Todas as palavras a seguir foram corretamente
identificadas quanto à sua classe gramatical, EXCETO
UMA. Assinale-a:

11 - Os dados são formas cúbicas cujos lados mostram
figuras associadas aos números naturais de 1 a 6. Observe
a figura a seguir.

(A) “Quando chega o verão começo a me imaginar em
Londres, estocando meus tintos para o inverno.”
(conjunção subordinativa adverbial)
(B) “Quando chega o verão começo a me imaginar em
Londres, estocando meus tintos para o inverno.”
(pronome pessoal do caso reto)
(C) “Quando chega o verão começo a me imaginar em
Londres, estocando meus tintos para o inverno.”
(preposição essencial)
(D) “Quando chega o verão começo a me imaginar em
Londres, estocando meus tintos para o inverno.”
(pronome possessivo)
7 - Em “O inverno é o preço que a gente paga para ser
outono...”, a oração em destaque exerce o mesmo valor
de um:

A soma dos números das faces invisíveis na figura é igual a:

(A) adjetivo;
(B) substantivo;
(C) advérbio de lugar;
(D) advérbio de tempo.

(A) 20;
(B) 21;
(C) 22;
(D) 23.

8 - Assinale a alternativa a seguir em que foi corretamente
identificada a função sintática do termo em destaque:

12 - Numa fábrica, 40% dos homens e 60% das mulheres
torcem pelo Glorioso F. C. Nessa fábrica, 45% das pessoas
são do sexo feminino. Então, nessa fábrica, a porcentagem
de torcedores do Glorioso F. C. é igual a:

(A) “Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar.”
(predicativo do objeto)
(B) “Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar.”
(objeto direto)
(C) “Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar.”
(adjunto adnominal)
(D) “Minha terra preferida é o outono em qualquer lugar.”
(adjunto adnominal)

(A) 45%;
(B) 47%;
(C) 49%;
(D) 50%.
13 - Aqui, todo A é B e todo B é C, mas nem todo C é
B, nem todo B é A. Nesse caso, avalie as afirmativas a
seguir:

9 - Em “...estocando meus tintos para o inverno.”, há o
emprego da seguinte figura de linguagem:

I - Todo A é C.
II - Todo C que é B também é A.
III - Todo C que é A também é B.

(A) ironia;
(B) sinestesia;
(C) gradação;
(D) metonímia.

Está correto o que se afirma em:
(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I e III, apenas.

10 - Em “O outono é única estação civilizada.”, há o
emprego da seguinte figura de linguagem:
(A) personificação;
(B) anacoluto;
(C) apóstrofe;
(D) antítese.
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14 - Ou Ana vai a Resende ou Gil vai a São Paulo ou Lucas
vai ao Rio de Janeiro. Se Gil vai a São Paulo, então Pedro
vai a Itatiaia. Se Pedro vai a Itatiaia então Lucas vai ao Rio
de Janeiro. Mas Lucas não vai ao Rio de Janeiro. Então:

20 - Leila quer pintar uma tela, já fixada em uma parede,
dividida em quatro quadrados como mostra a figura.

(A) Pedro vai a Itatiaia e Gil vai a São Paulo;
(B) Ana vai a Resende e Gil não vai a São Paulo;
(C) Ana não vai a Resende e Pedro não vai a Itatiaia;
(D) Pedro vai a Itatiaia e Gil não vai a São Paulo.
Ela dispõe de seis cores diferentes de tinta e quer pintar
cada quadrado com uma cor diferente. O número de
diferentes maneiras que ela tem de pintar a tela é:

15 - No nosso código secreto usamos o alfabeto
(ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ). No código,
A é B, B é C, C é D e assim sucessivamente, até o Z,
que é A. Assim, se quisermos escrever VIVA RESENDE,
devemos escrever:

(A) 60;
(B) 120;
(C) 240;
(D) 360.

(A) WJWA SFSFOEF;
(B) VJVB SFTFOFG;
(C) WJWB SFTFOEF;
(D) WJWB SETEOEF.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

16 - Jorge listou, em ordem alfabética, numa planilha,
todos os funcionários de uma empresa e percebeu que ele
próprio era o 56º nome da lista e que seu amigo Rodrigo
era o 131º. Entre os nomes dos dois há, portanto, a seguinte
quantidade de nomes de funcionários:

21 - Em situação de emergência ou estado de calamidade
pública, provocados por desastres, o Poder Executivo
federal apoiará os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios de forma:

(A) 73;
(B) 74;
(C) 75;
(D) 76.

(A) total;
(B) complementar;
(C) supervisional;
(D) sequencial.

17 - Numa festa, para cada dois homens presentes há três
mulheres. Nesse caso, podemos garantir que o número
total de pessoas presentes na festa é divisível por:

22 - “Ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade
de desastres, por meio da identificação, mapeamento e
monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades
locais, incluindo a capacitação da sociedade em atividades
de defesa civil”. Tais ações são definidas como:

(A) 5, apenas;
(B) 2 e 3, apenas;
(C) 3 apenas;
(D) 2, 3 e 5.

(A) de prevenção;
(B) de reconstrução;
(C) de assistência às vítimas;
(D) de socorro.

18 - Quantos números de três algarismos começam e
terminam com o mesmo algarismo?
(A) 90;
(B) 100;
(C) 110;
(D) 120.

23 - “Defesa civil é o conjunto de ações preventivas, de
socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a _____
desastres e _____ seus impactos para a população e
______ a normalidade social. “

19 - CAMA está para MACA assim como BECA está para
CABE, assim como LODO está para DOLO, assim como
ROCA está para:

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente
por:
(A) enfrentar / analisar / garantir;
(B) enfrentar / maximizar / minimizar;
(C) evitar / minimizar / restabelecer;
(D) evitar / maximizar / garantir.

(A) CARA;
(B) CORA;
(C) CORO;
(D) CARO.
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24 - Ações de socorro são:

28 - O CONDEC tem como atribuição:

(A) ações imediatas de resposta aos desastres com o
objetivo de socorrer a população atingida, incluindo
a busca e salvamento, os primeiros-socorros, o
atendimento pré-hospitalar e o atendimento médico e
cirúrgico de urgência, entre outras;
(B) ações de caráter definitivo destinadas a restabelecer o
cenário destruído pelo desastre, como a reconstrução ou
recuperação de unidades habitacionais, infraestrutura
pública, sistema de abastecimento de água, açudes,
pequenas barragens, estradas vicinais, prédios públicos
e comunitários, cursos d’água, contenção de encostas;
(C) ações de caráter emergencial destinadas ao
restabelecimento das condições de segurança e
habitabilidade da área atingida pelo desastre;
(D) ações de caráter transitório destinadas a restabelecer
a ordem pública e garantir a incolumidade das
propriedades e dos bens públicos.

(A) executar as ações de prevenção;
(B) executar as ações de defesa civil;
(C) propor a distribuição de recursos para a defesa civil;
(D) propor diretrizes para a política nacional de defesa civil.
29 - A Coordenação do CONDEC é de responsabilidade:
(A) da Casa Civil da Presidência da República;
(B) do Ministério da Integração Nacional;
(C) do Ministério da Defesa;
(D) do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República.
30 - Entre os órgão que compõem o CONDEC NÃO se
encontra:
(A) Ministério das Cidades;
(B) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome;
(C) Ministério do Trabalho;
(D) Ministério da Saúde.

25 - Em relação às ações de defesa civil em todo o território
nacional, avalie se o Sistema Nacional de Defesa Civil SINDEC tem os seguintes objetivos:

31 - O reconhecimento da situação de emergência ou
do estado de calamidade pública pelo Poder Executivo
federal se dará mediante requerimento do Poder Executivo
do Estado, do Distrito Federal ou do Município afetado
pelo desastre. Tal requerimento deverá ser realizado
diretamente ao Ministério da Integração Nacional, no
seguinte prazo máximo após a ocorrência do desastre:

I –		 planejar;
II –		 articular;
III – coordenar.
Estão corretos os objetivos:
(A) I e II, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

(A) 10 dias;
(B) 15 dias;
(C) 20 dias;
(D) 1 mês.

26 - Para atingir seus objetivos, o SINDEC deve, EXCETO:

32 - Avalie se o requerimento de reconhecimento da
situação de emergência ou do estado de calamidade
pública deve conter as seguintes informações:

(A) realizar estudos, avaliar e reduzir riscos de desastres;;
(B) planejar e promover ações prioritárias de combate aos
desastres naturais de menor prevalência no País;
(C) atuar na iminência e em circunstâncias de desastres;
(D) prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir
populações afetadas, e restabelecer os cenários
atingidos por desastres.

I - Tipo do desastre.
II - Data e local do desastre.
III - Descrição da área afetada, das causas e dos efeitos
do desastre.
IV - Estimativa de danos humanos, materiais, ambientais
e serviços essenciais prejudicados.
V - Declaração das medidas e ações em curso, capacidade de
atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e
financeiros empregados pelo respectivo ente federado
para o restabelecimento da normalidade.

27 - O Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC
integra o SINDEC como órgão ______, de natureza
_______.
As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente
por:

Estão corretas:
(A) I, III e V, apenas;
(B) II, III, IV e V, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) I, II, III, IV e V.

(A) suplementar / deliberativa;
(B) colegiado / executiva;
(C) colegiado / consultiva;
(D) suplementar / executiva.
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38 - Avalie se o Plano de Trabalho para a execução de
ações de reconstrução deve conter:

33 - Reconhecida a situação de emergência ou o estado de
calamidade pública, a definição do montante de recursos a
ser disponibilizado para a execução das ações de socorro,
assistência ás vítimas e restabelecimento dos serviços
essenciais, com base nas informações obtidas e na sua
disponibilidade orçamentária e financeira, cabe ao:

I - levantamento de danos materiais causados pelo
desastre.
II - identificação das ações de reconstrução, acompanhadas
das respectivas estimativas financeiras.
III - etapas ou fases de execução.
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros.
V - cronograma de desembolso.
VI - previsão de início e fim da execução das ações, bem
como da conclusão das etapas ou fases programadas.

(A) Presidente da República;
(B) Governador do estado afetado;
(C) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
(D) Ministério da Integração Nacional.
34 - A transferência dos recursos da União aos órgãos e
entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para
a execução de ações de socorro, assistência às vítimas,
restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução
se dará mediante depósito em conta específica do ente
beneficiário em instituição financeira:

Estão corretos os itens:
(A) I, II, V e VI, apenas;
(B) II, III, IV e V, apenas;
(C) I, II, III, IV e VI, apenas;
(D) I, II, III, IV, V e VI.

(A) privada;
(B) oficial estadual;
(C) oficial federal;
(D) oficial municipal.

39 - Na composição do CONDEC a quantidade de
representantes da sociedade civil é igual a:

35 - CPDC é:

(A) 1;
(B) 2;
(C) 3;
(D) 4.

(A) Conselho Permanente de Defesa Civil;
(B) Cartão de Pagamento de Defesa Civil;
(C) Conselho de Prevenção de Desastres e Calamidades;
(D) Conselho Permanente de Documentação de Calamidades.

40 - O SINDEC mobilizará a ________ para atuar em
situação de emergência ou estado de calamidade pública,
coordenando o apoio logístico para o desenvolvimento
das ações de defesa civil.

36 - Avalie se, na execução dos recursos transferidos pela
União, são vedadas as seguintes ações em relação ao CPDC:
I - Aceitação de qualquer acréscimo no valor da despesa
decorrente da utilização do CPDC.
II - Utilização do CPDC no exterior;
III - Cobrança de taxas de adesão, manutenção, anuidades
ou quaisquer outras despesas decorrentes da obtenção
ou do uso do CPDC.
IV - a realização de saque em dinheiro por meio do CPDC.

A lacuna é corretamente preenchida por:
(A) sociedade civil;
(B) guarda nacional;
(C) câmara municipal;
(D) corporação militar.

São de fato vedados os itens:
(A) I e III, apenas;
(B) II e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.
37 - Após o reconhecimento da situação de emergência
ou do estado de calamidade pública, as transferências de
recursos voltadas à execução de ações de reconstrução
deverão ser precedidas da apresentação de Plano de
Trabalho pelo ente beneficiário no prazo de até:
(A) 15 dias;
(B) 30 dias;
(C) 45 dias;
(D) 60 dias.
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