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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palma Sola
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2016

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática

Prova para provimento do cargo de
“AGENTE DE DEFESA CIVIL”

TIPO DE PROVA: 01

INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, de material transparente.
Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas.
Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões,
numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.
Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA.

VOCÊ DEVE:
•
•
•

Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE
RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado.
Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e
preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA.
Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): →

ATENÇÃO:
•
•
•
•
•

As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de
sua prova e/ou questões.
É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA.
A prova terá duração de 03hrs, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO
DE RESPOSTA.
A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do
local de aplicação das provas.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. Segundo a resolução Conama nº 237/1997, o procedimento de licenciamento ambiental
obedecerá às seguintes etapas:
(1) Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e
estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade.
(2) Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos
documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento
correspondente à licença a ser requerida.
(3) Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e
estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias.
Coloque na ordem correta segundo a resolução acima:
A) 2-1-3.
B) 3-2-1.
C) 2-3-1.
D) 1-3-2.

02. Complete a lacuna corretamente com base no exposto na resolução Conama nº 237/1997.
_______________________________: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece
as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos
ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
A) Licença Ambiental.
B) Licença Natural.
C) Licença Civil.
D) Licença Técnica.

03. São funções da vigilância epidemiológica:
(__) coleta de dados;
(__) recomendação das medidas de prevenção e controle das doenças apropriadas;
(__) estudo dos casos das doenças regionais.
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Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas:
A) V-V-V.
B) F-V-F.
C) V-V-F.
D) V-F-V.

04. Com base na lei nº 6.938/198, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo:
A) A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, em todo o Continente Americano, condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
B) A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, na América do Sul, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.
C) A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, no Mundo, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da
segurança internacional e à proteção da dignidade da vida humana.
D) A preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.

05. São doenças transmitidas através da água contaminada, exceto:
A) Leptospirose.
B) Cólera.
C) Esquistossomose.
D) Candidíase.

06. Dentre as orientações para a visita domiciliar, estão incluídas atitudes como:
I – Tratar a todos da casa como respeito e educação;
II – Ajudar financeiramente caso observe a necessidade.
Dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Ambos os itens estão incorretos.
D) Ambos os itens estão corretos.
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07. Para a realização de um bom trabalho em equipe é necessário que:
A) Não exista reciprocidade de ideias.
B) O líder da equipe seja autoritário.
C) Exista tolerância entre os membros da equipe.
D) A autonomia individual seja inexistente.

08. Dentre o campo de atuação da defesa civil está o da assistência, que constitui-se no abrigo,
alimentação e assistência médica à população atingida, logo após um desastre. Para que possa
reduzir o número de desastres à defesa civil deve realizar trabalhos preventivos nas áreas
denominadas “áreas de risco”.
O trecho acima quanto ao trabalho da defesa civil:
A) Está totalmente correto.
B) Está totalmente incorreto.
C) Tem apenas a primeira frase correta.
D) Tem apenas a última frase correta.

09. Quando uma pessoa ingere um alimento contaminado ou deteriorado é possível que a mesma
sofra com:
A) Um grande volume de queda de cabelos.
B) Uma intoxicação alimentar.
C) Um envenenamento alimentar.
D) Uma displasia alimentar.

10. A perda de sangue em decorrência de um ferimento é denominada hemorragia, que por sua vez
pode ser interna ou externa. No caso de uma hemorragia externa:
I – Deve-se estancar o sangue até a chegada do resgate;
II – É necessário lavar o local da hemorragia com álcool.
Dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Ambos os itens estão corretos.
D) Ambos os itens estão incorretos.
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11. Trata-se de um procedimento correto para os casos de queimaduras de 3º grau:
A) Passar açúcar no local atingido.
B) Aplicar gelo diretamente no local sem panos ou ataduras.
C) Cobrir o local com algodão.
D) Lavar abundantemente com água fria.

12. Sintomas como fraqueza, visão turva, náuseas, vômitos e dificuldades para respirar são
frequentes quando a pessoa foi vítima de uma picada de cobra venenosa. Neste caso é correto
proceder como primeiros socorros:
(__) aplicar gelo na região da ferida, para diminuir a circulação sanguínea e que o veneno se espalhe;
(__) dar uma bebida alcoólica para a vítima;
(__) fazer um corte profundo no local da picada.
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas:
A) F-V-V.
B) V-F-F.
C) V-F-V.
D) F-F-V.

13. Quando existe a fratura de um osso é necessário que esse osso seja imobilizado para que ocorra
a sua recuperação. As fraturas de ossos podem ser:
A) Fechada quando não houver rompimento da pele, ou aberta (fratura exposta) que ocorre
somente com os membros inferiores.
B) Fechada quando não houver rompimento da pele, ou aberta (fratura exposta) quando o osso
quebrado romper os músculos e a pele.
C) Fechada quando não houver rompimento da pele, ou aberta (fratura exposta) que ocorre
somente com os membros superiores.
D) Fechada quando o osso não quebrar apenas trincar, ou aberta (fratura exposta quando o
osso quebrado romper os músculos e a pele.

14. Um afogamento acontece quando uma pessoa aspira qualquer líquido em excesso, sendo o mais
comum a água. Em casos de afogamento os primeiros socorros são essenciais para que a vítima não
sofra uma parada cardiorrespiratória.
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O trecho acima quanto ao afogamento:
A) Está totalmente incorreto.
B) Está totalmente correto.
C) Tem apenas a primeira frase correta.
D) Tem apenas a segunda frase correta.

15. Analise sobre a situação de calamidade pública:
I - Os governos podem fazer compras sem licitação enquanto durar;
II - Ocorre quando há um desastre grande e com muitas vítimas;
III – Tem duração máxima 180 dias.
Dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Apenas o item III está correto.
D) Todos os itens estão corretos.

16. Assinale a alternativa incorreta. Segundo o disposto na Lei nº 9.795/1999, são princípios
básicos da educação ambiental:
A) O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo.
B) A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais.
C) A concepção do meio ambiente em sua totalidade, desconsiderando a interdependência
entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.
D) A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais.

17. São atitudes corretas no combate ao mosquito da dengue:
(__) limpar as calhas da casa;
(__) colocar cloro em quantidade correta na piscina;
(__) colocar areia nos pratos de recipiente da água das plantas.
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas:
A) F-V-F.
B) V-V-V.
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C) F-F-F.
D) V-V-F.

18. A coqueluche é uma doença infecciosa aguda e transmissível, que compromete especificamente
o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e tem como sintoma a tosse seca. A forma de
transmissão da coqueluche é:
A) Através da picada do mosquito Aedes albopictus.
B) Por meio da mordida do morcego contaminado.
C) Através do consumo da carne bovina contaminada.
D) Por meio de contato direto da pessoa doente (gotículas de secreção) ou por objetos recém
contaminados.

19. Nas edificações Escolares para a segurança contra incêndios é necessário:
I - Independente do número de pavimentos ou da área total construída, será exigido Sistema
Preventivo por Extintores;
II – Em escolas com área total construída, superior a 1.500 m2, será exigido Sistema de Alarme.
Dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Ambos os itens estão corretos.
D) Ambos os itens estão incorretos.

20. Complete a lacuna corretamente. A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada
doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer
cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. Historicamente, a
________________________________tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica, a partir da qual,
na maioria das vezes, se desencadeia o processo de informação-decisão-ação:
A) Notificação sanitária.
B) Notificação de segurança.
C) Notificação compulsória.
D) Notificação intermitente.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS
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(Texto)

21. De acordo com as ideias do Texto, julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F).
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo:
(__) A cultura brasileira é o maior problema para o desenvolvimento do país, o que desperdiça o
potencial de diversas pessoas talentosas.
(__) Apesar de nem todos os brasileiros decentes terem desistido de seus objetivos, a tolerância com o
inaceitável precisa ser modificada.
(__) A indignação não é suficiente para lutar contra o inadmissível, pois transforma a realidade em
banalidade do mal e em intolerância.
A) F – F – F.
B) F – V – F.
C) V – V – F.
D) V – V – V.
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22. Em “Há tanto tempo dando com os burros n’água (...)” (linhas 6 e 7), o autor utiliza uma figura
de linguagem a fim de expressar determina ideia. A alternativa em que melhor se traduz o sentido
dessa figura de linguagem é:
A) Há tanto tempo tendo prejuízo financeiro na situação (...)
B) Há tanto tempo sentindo-se inferior em relação aos outros (...)
C) Há tanto tempo machucando-se pela insistência (...)
D) Há tanto tempo não obtendo sucesso nos esforços (...)

23. Em relação aos sinais de pontuação do Texto, assinale a alternativa correta:
A) A vírgula imediatamente após “porém” (linha 4) poderia ser suprimida sem alteração da
correção gramatical do texto.
B) O ponto imediatamente após “desistiram” (linha 8) está incorretamente empregado, pois
não se deve isolar oração coordenada aditiva.
C) Os dois pontos imediatamente após “importantes” (linha 11) são utilizados para introduzir
uma explicitação ao que foi dito anteriormente.
D) As aspas que isolam a expressão “banalidade do mal” (linha 15) no texto são utilizadas para
marcar o seu sentido conotativo.

24. A palavra “muito” (linha 1) pertence à mesma classe gramatical que a palavra “muito”
sublinhada em:
A) Isso é muito mais do que poderíamos esperar.
B) Há muito receio de que as conquistas sejam comprometidas.
C) A menina ficou muito triste com o brinquedo perdido.
D) Os níveis de bactérias estão muito elevados.

25. Quanto à classificação dos sons linguísticos, em “Alguns desistiram” (linha 8), há exatamente:
A) 1 (um) ditongo e 1 (um) dígrafo.
B) 1 (um) encontro consonantal e 2 (dois) dígrafos.
C) 1 (um) encontro consonantal e (1) dígrafo.
D) 2 (dois) dígrafos.

26. Exerce a função de sujeito simples da oração o seguinte termo retirado do Texto:
A) “que” (linha 10).
B) “inegável” (linha 20).
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C) “as coisas” (linha 3).
D) “no potencial do Brasil” (linha 1).

27. Em relação ao estudo dos verbos do texto, assinale a alternativa incorreta:
A) A forma verbal “Há” (linha 6) é impessoal, não tem sujeito e deve estar invariavelmente
conjugada na terceira pessoa do singular.
B) A forma composta “querendo fazer” (linha 3) possui caráter perfeito e indica uma ação
concluída no passado.
C) As formas verbais “chamou” (linha 13) e “falava” (linha 15) estão conjugadas no mesmo
modo, porém em tempos verbais diferentes.
D) A expressão “Temos de falar” (linha 16) está conjugado na primeira pessoa do plural, caso
em que denota estar o autor disposto a associar-se ao cumprimento da ordem ou exortação.

28. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que
aparecem:
Os problemas, geralmente, não _______________________________ na mesma frequência. Mas várias atitudes
_________________________________________ imediatamente, antes que o descaso tome conta do país
_________________________ vivemos.
A) Acontece; se precisam tomar; aonde.
B) Acontecem; precisam-se tomar; onde.
C) Acontece; precisam ser tomadas; em que.
D) Acontecem; precisa-se tomar; aonde.

29. O verbo sublinhado possui ideia completa, classificando-se como intransitivo, no seguinte
período – textos adaptados de Gazeta do Povo, em 28/04/2016:
A) As respostas parecem óbvias para quem vive em país desenvolvido.
B) Mas nem sequer passam pela cabeça de muitos brasileiros, acostumados com essa
negligência das autoridades.
C) É assim que sempre foi e sempre será, pensam muitos.
D) Mas há algumas diferenças importantes.

30. Assinale a alternativa em que a regência verbal e a colocação do pronome foram respeitadas:
A) Quando deitei-me, senti falta dos tempos passados.
B) Ninguém o disse que a viagem era longa.
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C) Que Deus lhe abençoe!
D) Razoável lhe parecia a solução proposta.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA
31. Se um desconto de 4,5% é aplicado em uma conta de R$ 789,50, qual o valor da conta com o
desconto?
A) R$ 753,97
B) R$ 755,99
C) R$ 757,85
D) R$ 760,70

32. Com um quebra cabeça de 625 peças foi montado um quadro. Cada peça do quebra cabeça tinha
5 cm x 2,5 cm. Qual a área total do quadro?
A) 78,125 cm²
B) 781,25 cm²
C) 781,25 mm²
D) 0,78125 m²

33. Em um triângulo retângulo, um cateto tem 27 cm e a hipotenusa tem 45 cm, qual a medida do
outro cateto?
A) 15 cm
B) 18 cm
C) 36 cm
D) 45 cm

34. Quais os possíveis valores para “x” na seguinte equação do segundo grau: - x² +2x +3?
A) 1 e 3
B) 1 e -3
C) -1 e 3
D) -1 e -3

35. Resolva o seguinte sistema e dê o valor de “x” e “y”, respectivamente:

−2 + 3 = 16
+5 =5
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A) 5 e -2
B) -5 e 2
C) -5 e -2
D) 5 e 2

