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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma 
padrão escrita. 

Texto I 
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas 
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando 
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo 
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...] 
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias 
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma 
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a 
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o 
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...]. 
 

(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015). 
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre 
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info 
 

Texto II  

 
http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 
1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale 

a única alternativa INCORRETA: 

a) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia 
de que a música eletrônica é uma manifestação 
harmoniosa de som e ritmo. 

b) O conceito sobre produtos culturais da pós-
modernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o 
impacto que as novas artes trazem ao seu 
consumidor (texto II). 

c) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de 
que a música eletrônica não representa uma 
evolução positiva da arte. 

d) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna 
propõe uma reapropriação dos recursos já 
utilizados por movimento artísticos anteriores. 

 
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na 

obediência aos recursos de clareza e correlação 
propostos pela construção paralelística de sentido no 
período:  

a) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto 
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que 
se dará mediante acordo escrito. 

b) Desde que todas as obras fossem concluídas a 
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de 
atividades. 

c) Se a instituição tivesse se preparado 
adequadamente, tinha conseguido evitar as 
consequências negativas por que passa no 
momento. 

d) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no 
assunto, tanto mais desenvolveremos a 
consciência em aquilo que pode ser considerado 
correto. 

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com 
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale 
a alternativa que contenha a análise correta das 
mesmas.  

I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o 
imaginário, não se estruturando mais na paródia.” 
Nesse período, podemos afirmar corretamente 
que uma palavra foi acentuada por apresentar 
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e 
duas receberam acentos por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo. 

II. Ainda em:  “A arte vai servir aí como parâmetro, 
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais 
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também 
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com 
isso se alterasse a correção do período, pois o 
verbo no gerúndio permite a ênclise.  

III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência 
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase 
de futuro do presente. Esse tempo verbal é 
adequado à proposição do autor do texto, que faz 
referência a eventos vindouros.  

IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma 
simbólica.” A locução verbal presente nesse 
período poderia ser substituída pelo verbo na 
forma sintética, resultando, corretamente, na 
reescrita a seguir:  A arte eletrônica constituirá-se 
numa nova forma simbólica. 

 

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva II está incorreta. 
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para 
as afirmativas falsas: 

(  ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

(  ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no 
estágio probatório será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

(  ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual 
lhe seja assegurada ampla defesa. 

(  ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

(  ) Parágrafo Único. Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) V, V, V, V, V. 
b) V. V, F, V, V. 
c) F, V, V, V, F. 
d) V, V, V, V, F. 

 
5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 

complete a frase: 

“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre ____________ horas de um dia e 
_____________ horas do dia seguinte, terá o valor-
hora acrescido de _________________________, 
computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos”. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 
cento). 

b) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 
cento). 

c) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco 
por cento). 

d) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento). 
 
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, é incumbência da União:  

a) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
dos Territórios. 

b) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

c) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. 

d) Elaborar e executar políticas e plano educacionais, 
em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando 
as suas ações e as dos seus Municípios. 

 
 
 
 
 

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, estabelece denominações às 
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo 
com a titulação do ocupante do cargo. As 
denominações são: 

I. Classe A, com denominações de: 
1) Professor Adjunto A 
2) Professor Assistente A 
3) Professor Auxiliar 

II. Classe B, com a denominação de Professor 
Assistente. 

III. Classe C, com a denominação de Professor 
Adjunto. 

IV. Classe D, com a denominação de Professor 
Associado. 

V. Classe E, com a denominação de Professor 
Titular. 

 

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A, 
é necessário portar o título de: 

 

a) Especialista. 
b) Doutor. 
c) Mestre. 
d) Pós Doutorado. 

 
8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes 

referenciais, é explicado diversamente em sua 
gênese e desenvolvimento, o que condiciona 
conceitos diversos de homem, mundo, cultura, 
sociedade educação, etc. Diversos autores têm 
analisado e comparado as abordagens do processo 
de ensino aprendizagem classificando e agrupando 
as correntes teóricas segundo critérios diferentes. 
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é 
INCORRETO afirmar: 

a) Os temas geradores para o ensino devem ser 
extraídos da prática de vida dos educandos. 

b) Os objetivos educacionais são definidos a partir 
das necessidades concretas do contexto histórico 
social no qual se encontram os sujeitos. 

c) O diálogo e os grupos de discussão são 
fundamentais para o aprendizado. 

d) A relação entre professor e aluno deve ser vertical. 
 

9. No que diz respeito à teoria crítica e suas 
contribuições para a construção do currículo, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(  ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda 
crítica às bases do pensamento de organização 
curricular clássica. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas 
são organizadas de forma isolada, inscritas numa 
grade curricular. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, há um 
questionamento político do papel da educação na 
sociedade.  

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e 
conteúdos são definidos e os professores limitam-
se a segui-los.  

 

A sequência correta é: 
 

a) V, V, V, F. 
b) V, F, V, F. 
c) V, F, V, V. 
d) F, F, V, F. 
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem 
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço em razão de casamento por: 

a) 10 (dez) dias consecutivos. 
b) 15 (quinze) dias consecutivos. 
c) 05 (cinco) dias consecutivos. 
d) 08 (oito) dias consecutivos. 

 

11. São objetivos da Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – PNPDEC: 

I. Recuperar as áreas afetadas por desastres. 
II. Estimular o ordenamento da ocupação do solo 

urbano e rural, tendo em vista sua conservação e 
a proteção da vegetação nativa, dos recursos 
hídricos e da vida humana. 

III. Estimular o desenvolvimento de cidades 
resilientes e os processos sustentáveis de 
urbanização. 

IV. Desenvolver consciência nacional acerca dos 
riscos de desastre. 

Assinale a alternativa correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente a assertiva IV está correta. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 

12. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – 
PNPDEC orienta que o gerenciamento de riscos e de 
desastres deve ser focado nas ações de prevenção, 
mitigação, preparação, resposta e recuperação e 
demais políticas setoriais, como propósito de garantir 
a promoção do desenvolvimento sustentável: 

I. Elaboração e implantação do Planos de Proteção 
e Defesa Civil no primeiro nível de governo, 
estabelecendo somente metas de curto prazo. 

II. Sistema Nacional de Informações e 
Monitoramento de Desastres. 

III. Profissionalização e a qualificação, em caráter 
permanente, dos agentes de proteção e defesa. 

IV. Cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as proposições I, III e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições I, II e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

 

13. Assinale o item correto a que se refere às informações 
a seguir. 

No COBRADE a submersão de áreas fora dos limites 
normais de um curso de água em zonas que 
normalmente não se encontram submersas. O 
transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente 
ocasionado por chuvas prolongadas em áreas de 
planície, a qual subgrupo da hidrologia essa definição 
pertence: 
 

a) Alagamentos. 
b) Enxurradas. 
c) Sistemas de grande escala/Escala regional. 
d) Inundações. 

 

14. Assinale a alternativa INCORRETA: 

Segundo o Art. 11 da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 
2012, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 
– SINPDEC é gerido pelos seguintes órgãos: 

 
a) Órgãos setoriais do 1 (primeiro) âmbitos de 

governo. 
b) Órgão central, definido em ato do Poder Executivo 

federal, com a finalidade de coordenar o sistema. 
c) Órgão consultivo: Conselho Nacional de Proteção 

e Defesa Civil - CONPDEC. 
d) Os órgãos regionais estaduais e municipais de 

proteção e defesa civil. 
 

15. A competência de legislar sobre Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, onde: 

I. A União de expedir normas para execução da 
PNPDEC. 

II. O Estado deve executar a PNPDEC em seu âmbito 
territorial. 

III. Os Municípios Devem executar a PNPDEC em 
âmbito local. 

IV. A União de expedir normas par implementação da 
PNPDEC. 

Assinale a alternativa correta: 

a) As assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Todas as assertivas estão corretas. 
c) Somente a assertiva IV está correta. 
d) As assertivas II, III e IV estão corretas. 

 
16. Uma situação de emergência é aquela: 

I. Situação de alteração intensa e grave das 
condições de normalidade em um determinado 
município, estado ou região, decretada em razão 
de desastre, comprometendo parcialmente sua 
capacidade de resposta. 

II. Situação de alteração intensa e grave das 
condições de normalidade em um determinado 
município, estado ou região, decretada em razão 
de desastre, comprometendo substancialmente 
sua capacidade de resposta. 

III. Resultado de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem sobre um cenário 
vulnerável, causando grave perturbação ao 
funcionamento de uma comunidade ou sociedade 
envolvendo extensivas perdas e danos humanos, 
materiais, econômicos ou ambientais, que excede 
a sua capacidade de lidar com o problema usando 
meios próprios; que os fenômenos naturais ou 
organismos não estão interferindo no fluxo de 
energia e de um nutriente para outro ecossistema. 

IV. Toda destruição e tragédia causada por 
calamidades, como grandes chuvas causando 
enchentes e destruindo casa, matando pessoas, 
destruindo pontes, tufões destruindo casas, 
matando pessoas, derrubando árvores. Infortúnio, 
desgraça causada pela natureza, como vulcões 
em erupção. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente a proposição I está correta. 
b) Somente a proposição IV está correta. 
c) Somente a proposição II está correta. 
d) Somente a proposição III está correta. 
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17. Entre os dias de 13 a 22 de junho de 2012, ocorreu 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Estratégia 
Internacional das Nações Unidas para a Redução de 
Desastres (UN/ISDR) estimou que, a partir de dados 
conservadores, nos últimos 20 anos, os desastres já 
mataram 1,3 milhão de pessoas, afetaram outras 4,4 
bilhões e resultaram em perdas econômicas de US$ 
2 trilhões, que se refere: 

a) Eco 92. 
b) Rio + 20. 
c) Conferencia de Estocolmo. 
d) Protocolo de Kyoto. 

 
18. É objetivo do Manual de Formação de Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil - NUDECs: 

I. Promover uma conscientização e consequente 
mudança cultural, no que diz respeito à relação 
governo/comunidade, mediante reflexões e ações 
efetivas de parceria no tocante ao aspecto da 
segurança e qualidade de vida. 

II. Estimular a participação dos indivíduos nas ações 
de segurança social e preservação ambiental. 

III. Buscar junto à comunidade, soluções dentro do 
próprio bairro, por entender que a participação do 
próprio grupo de convivência diminui a comoção 
em situações de emergência. 

IV. Preparar as comunidades locais para não 
auxiliarem nos momentos de acidentes e desastre. 

 

Pode-se afirmar que: 
 

a) Somente a proposição I está incorreta. 
b) Somente a proposição III está incorreta. 
c) Somente a proposição II está incorreta. 
d) Somente a proposição IV está incorreta. 

 
19. O Plano de Auxílio Mútuo – PAM e o Núcleo de 

Defesa Civil – NUDEC, estão desenvolvidos e 
focados em três ações, sabendo que o NUDEC é uma 
associação comunitária e seus membros são 
escolhidos pela comunidade, sendo elas:  

I. Atuando basicamente nos limites das plantas 
industriais, pelo PAM. 

II. Atuando além dos limites das plantas industriais ou 
órgãos públicos, pelo Alerta e Preparação de 
Comunidades para Emergências Locais - APPEL. 

III. Comunidade, empresas e dispositivos públicos, 
pelo  NUDEC. 

IV. Comunidade e dispositivos públicos, pelo PAM. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as proposições I, II e III estão corretas. 
b) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Segundo Lavell (2010) existem medidas e estratégias 
de prevenção de riscos, auxiliando no 
desenvolvimento sustentável. 

I. Planos de manejo ambiental, recuperação e 
cuidados ambientais dos ecossistemas. 

II. Ordenamento territorial e planejamento do uso do 
solo. 

III. Fortalecimento dos meios de vida e condições 
sociais em zonas urbanas e rurais. 

IV. Governança e governabilidade somente em níveis 
de governos Municipais. 

 

Pode-se afirmar que: 
 

a) Somente a proposição III está incorreta. 
b) Somente a proposição II está incorreta. 
c) Somente a proposição I está incorreta. 
d) Somente a proposição IV está incorreta. 

 
21. Em relação à Gestão de Risco de Desastres é 

INCORRETO afirmar: 

a) Busca avaliar as etapas sobre os resultados 
alcançados de forma aleatória, focando 
constantemente apenas nas ações prospectivas. 

b) A análise sobre quais os processos envolvidos na 
produção desses riscos. 

c) A identificação e a avaliação de áreas suscetíveis, 
as quais devem ser revistas periodicamente. 

d) O envolvimento das pessoas precisam se tornar 
responsáveis pele processo de gestão, para que 
ele seja continuo e participativo. 

 
22. O ciclo de Gestão em Proteção e Defesa Civil é 

constituído:  

I. Preparação: é uma ação que ocorre no contexto 
da gestão do risco de desastres. 

II. Resposta: é a prestação de serviços de 
emergência e de assistência pública durante ou 
imediatamente após a ocorrência de um desastre, 
garantido a saúde pública. 

III. Recuperação e Construção: é o melhoramento das 
estruturas das comunidades afetadas por 
desastre, para reduzir os fatores de risco de 
desastre. 

IV. Prevenção e Mitigação: é evitar impactos adversos 
e realizar a limitação dos impactos adversos das 
ameaças e dos desastres. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as preposições I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as preposições II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as preposições III e IV estão corretas. 
d) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
  



IFC – Concurso Público – Edital 048/2015 
Cargo: 1417 - Gestão de Desastres - 40h-DE 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 5 de 6 

TIPO 1

23. Em relação a Sistema de Comando de Operações - 
SCO é correto afirmar: 

a) Não recomenda o uso da terminologia comum para 
facilitar entre a comunidade e as organizações 
envolvidas. 

b) O SCO utiliza uma estrutura organizacional 
padronizada, porém flexível na sua implantação. 

c) O termo de comando único é usado numa 
abordagem mais cooperativa, na qual 
organizações representam uma resposta a 
situação crítica. 

d) O termo de comando unificado é usado quando 
uma pessoa representa uma organização, 
assumindo o comando da operação. 

 
24. Os fatores de vulnerabilidade incluem-se em: 

I. Físicos: características da edificação; 
suscetibilidade; evidências de movimentação; etc. 

II. Sociais: gênero; idade; número de moradores na 
residência, etc. 

III. Ambientais: área desmatada; água tratada; lixo; 
etc. 

IV. Percepção de risco: conhecimento sobre os riscos 
a que não estão expostos. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições I, II e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I, III e IV estão corretas. 

 
25. O Sistema de Comando de Operações - SCO 

recomenda que as zonas de trabalho sejam divididas 
em três áreas distintas: 

I. Área Quente: Local de maior risco, com acesso 
restrito. 

II. Área Morna: Local intermediário, não totalmente 
seguro, com acesso e circulação igualmente 
restritos. 

III. Área Fria: Local seguro que abriga às instalações 
e recursos que darão suporte à instalação. 

IV. Área Neutra: Local de acesso restrito com possível 
suporte para as instalações.  

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições I, II e III estão corretas. 
d) Somente as proposições I, III e IV estão corretas 

 
26. Os desastres podem ser classificados em quatro 

níveis, a qual desses níveis é caracterizada quando 
os danos e prejuízos, embora importantes, podem ser 
recuperados com os recursos disponíveis na própria 
área sinistrada, desde que haja uma mobilização: 

I. Desastres de Nível I (Acidentes). 
II. Desastres de Nível II (Desastres de Médio Porte). 
III. Desastres de Nível III (Desastres de Grande 

Porte). 
IV. Desastres de Nível IV (Desastres de Muito Grande 

Porte). 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a proposição III está correta. 
b) Somente a proposição II está correta. 
c) Somente a proposição I está correta. 
d) Somente a proposição IV está correta. 

27. O Sistema de Comando de Operações - SCO sugere 
objetivos para o Plano de ação, como: 

I. Objetivos de preservação e socorro à vida (critério 
de proteção à vida). 

II. Objetivos de estabilização da situação crítica 
(critério de controle e estabilização da 
emergência). 

III. Objetivos de proteção às propriedades e 
preservação do meio ambiente (critério de 
proteção aos investimentos e meio ambiente). 

IV. Objetivos de proteção a sociedade (critério de 
diminuição de riscos físicos). 

 

Pode-se afirmar que: 
 

a) Somente a proposição I está incorreta. 
b) Somente a proposição IV está incorreta. 
c) Somente a proposição III está incorreta. 
d) Somente a proposição II está incorreta. 

 
28. Os desastres provocados por fenômenos 

atmosféricos, normalmente relacionam-se com 
fenômenos meteorológicos e/ou hidrológicos como: 
vendavais, chuvas, geadas e secas, assim 
classificado como: 

I. Desastres Naturais de Origem Sideral. 
II. Desastres Naturais Relacionados com a 

Geodinâmica Terrestre Externa. 
III. Desastres Naturais Relacionados com a 

Geodinâmica Terrestre Interna. 
IV. Desastres Naturais Relacionados com 

Desequilíbrios na Biocenose. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a proposição III está correta. 
b) Somente a proposição IV está correta. 
c) Somente a proposição II está correta. 
d) Somente a proposição I está correta. 

 
 

29. Em coerência com a doutrina de Defesa Civil, são 
estabelecidos programas e subprogramas. Qual dos 
programas abaixo não possui a coerência com a 
doutrina de Defesa Civil: 

I. Programa de Prevenção de Desastres – PRVD. 
II. Programa de Preparação para Emergências e 

Desastres – PPED. 
III. Programa de Resposta a Desastres - PRED. 
IV. Programa de Reconstrução - PRRC. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as proposições III e IV estão corretas. 
b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as proposições I, II e IV estão corretas. 
d) As proposições I, II, III e IV estão corretas. 
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30. Assinale o item correto a que se refere à Classificação 
e Codificação Brasileira de Desastre – COBRADE:  

Ocorrem quando, por índices pluviométricos 
excepcionais, rocha/detrito, misturado com a água, 
tem comportamento de líquido viscoso, de extenso 
raio de ação e alto poder destrutivo. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 

a) 1.1.3.2.1  
b) 1.1.3.2.2  
c) 1.1.3.3.2 
d) 1.1.3.3.1  

 
 

CATEGORIA GRUPO SUBGRUPO TIPO SUBTIPO COBRADE

Natural Geológico 
Movimento de 
massa 

Corridas de 
massa Rocha/Detrito   


