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‘‘Da árvore do silêncio pende seu fruto, a paz.”

ATENÇÃO
Duração da prova objetiva: 4 horas, incluído o tempo para leitura das instruções e preenchimento da folha de Respostas.

Este caderno contém 70 questões de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas de resposta — A, B, C e D — conforme disposição abaixo:

PRO VA DE C O N H EC IM EN TO N° DE
QUESTÕES

VALO R DAS  
Q UESTÕ ES

Comunicação Institucional 10 1
Raciocínio Lógico 10 1
História da Paraíba 10 1
Conhecimento de Legislação 15 1

Conhecimentos Específicos 15 1
Informática 10 1

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento da Folha de Respostas, conforme estabelecido na própria.
A Folha de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

■ O candidato só poderá retirar-se 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. 
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e

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

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal a Folha de Respostas assinada. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a Folha 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!



(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Com relação ao modelo de Memorando adotado pela
Portaria n° 004 EME de 11/03/2013, é correto afirmar
que:

A) nao poderá ser produzido e nem difundido 
através de meio eletrônico.

B) ; ' : '■ ' . • ; •
Senhoria.

C) o primeiro despacho devera ser posto no anverso 
do mesmo.

D) c prazo para a autoridade competente solucioná- 
lo será de até 15 (quinze) dias úteis.

Ç COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL )

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Sobre as comunicações oficiais, julgue os itens a 
seguir:

I. O Ofício é um documento de correspondência no 
âmbito exclusivamente externo.

II. O Requerimento trata da transmissão de ordens 
aos escalões subordinados.

III. A Parte é um documento de correspondência no 
âmbito exclusivamente interno.

Está correto o que se firma apenas em:

A) ||.

B) I e II.

C)

D) II e  I I I .

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Sobre o modelo de Requerimento adotado, é correto 
afirmar:

A) Deve comportar pelo menos dois itens, podendo 
conter mais.

B) Somente será encaminhado a autoridade 
competente mediante parecer favorável.

C) Textc ceve ser compreendido em no máximo 
duas (2) folhas.

D) I " . • • : : m :.......  ' ■ . i m : . u ■ ■
Carta.

É a responsável direta, por meio da gestão 
estratégica das relações públicas, pela construção e 
fo rm atação  de uma im agem  e iden tidade  
corporativas fortes e positivas de uma organização. A 
definição refere-se à:

A) publicidade corporativa.

B) editoração organizacional.

C) identidade organizacional.

D) - -

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

Uma das práticas corporativas adotadas por muitas 
empresas, especificamente, com o objetivo de 
estimular o ambiente interno da organização, 
promover maior comprometimento de todos os 
envolvidos, o fortalecimento dos laços internos e o 
aumento da sua competitividade é o(a):

A) endomarketmg.

B) jornalismo empresarial.

C) assessona de impmrsa.

D) gerenciamento de qualidade.

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

Com o avanço das novas tecno log ias  da 
comunicação, as organizações modernas também 
estão se valendo de meios telemáticos, além dos 
orais, escritos, entre outros. É exemplo de meio 
telemáticoa:

A) fotografia.

B) insígnia.

C) revista.

D) ■



Assinale a alternativa correta quanto ao Marketing de
relacionamento.

A) . :■ ; :■
circulação, de mensagens pagas e assinadas 
pelas instituições.

B) • ■ ' ! ■ ■ ■ ■  ' : .■ ' ■ . •
nos parceiros e clientes.

C) Representa importante mudança de paradigma 
por se tratar de uma nova abordagem pautada 
pela interdependência e cooperação.

D) Confia mais nas atividades de departamentos 
iso lad os  que no tra b a lh o  de equ ipes 
interfuncionais.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

Acerca das relações públicas de marketing nas
organizações, julgue os itens a seguir.

I. As relações públicas desenvolvem atividades em 
parceira com o marketing e em apoio a ele, mas 
ambos possuem funções distintas, na medida em 
que as preocupações das relações públicas 
ultrapassam os limites do mercado e dos 
produtos.

II. As re laçõ es  p ú b lica s , com o a tiv id a d e  
profissional, identificam os públicos, suas 
reações, percepções e pensam em estratégias 
comunicacionais de relacionamentos de acordo 
com as demandas sociais e o ambiente 
organizacional.

III. Preveem e gerenciam conflitos e crises que 
porventura passam as organizações.

Assinale a opção que contém a(s) afirmativa(s)
correta(s).

A) l. l le lll.

B) le  II. apenas.

C) I e 'II. apenas.

D) ■'[ e III. apenas.

Uma correspondência oficial deve:

A) ■ • • .
mais de uma folha.

B) seguir a formataçao determinada de caria OBM.

C) conter sempre todos os tipos de 'formalidade.

D) : ; • m
cada OBM da Instituição.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

Com relação ao Mercado Institucional, assinale a
alternativa correta.

A) Os com pradores in s titu c io n a is  vêm se 
preocupando cada vez menos com o lucro ou a 
maximização dos custos.

minuciosamente os 4Ps (Produto, preço, ponto e 
promoção).

C) . ; : : ' • c : : . .
organ izações governam enta is tendem  a 
desfavorecer os fornecedores locais em razão do 
alto custo.

D) Consiste em escolas, hospitais, presídios e 
outras instituições que têm como função fornecer 
bens e serviços a pessoas sob a sua 
responsabilidade.

Ç RACIOCÍNIO LÓGICO )

(Questão 11

Somente cinco oficiais -  Duarte, Eduardo, Fábio, 
Gilberto e Hugo -  disputam uma corrida de 100m, 
durante um treinamento.
Q uando passaram  pela linha de chegada 
observamos que:
- Gilberto está à frente de Fábio, e Hugo está 
imediatamente atrás de Fábio;
- Fábio está na posição intermediária entre Duarte e 
Eduardo;
- Duarte está em primeiro lugar e Eduardo em último 
lugar.
De acordo com as afirmações anteriores pode-se 
afirmar que:

A) Fábio esta em segundo lugar.

B) Hugo esta em segundo lugar.

C) Gilberto esta em segundo lugar.

D) Hugo esta em terceiro lugar.



Se Lucas é oficial bombeiro, então ele é corajoso.
Portanto:

A) Se Lucas e corajoso, então ele nao e oficiai 
bombeiro.

B) Se Lucas nao e corajoso, então ele não é oficiai 
bombeiro.

C) ■ ■ . ■ ■
corajoso.

D) Se Lucas é corajoso, então ele é oficial bombeiro.

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

Considere que as seguintes afirmações são 
verdadeiras:

“Algum bombeiro é nadador.”
“Todo bombeiro é corajoso."

Assim sendo, a afirmação verdadeira é:

A) Algum bombeiro nadador não é corajoso.

B) Todo bombeiro nadador não é corajoso.

C) Algum bombeiro corajoso e nadador.

D) Todo bombeiro corajoso é nadador.

(Questão 14

Considere as proposições:

p: Jorge é oficial bombeiro;
q: Pedro é administrador.

Então, ~(p v ~ q) em linguagem corrente, é:

A) Jorge nao oficial bombeiro e Pedro nao e 
administrador.

B) Jorge nao e oficial bombeiro e Pedro e 
administrador.

C) Jorge não é oficial bombeiro Pedro e 
administrador.

D) Jorge é oficial bombeiro ou Pedro nao e 
administrador.

Em um grupo com dez oficiais bombeiros, o número 
de equipes distintas com dois deles que podemos 
formar é:

(Questão 15

A) 72

B) ■

C) 45

D) . ■

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

O número de anagramas da palavra BOMBEIRO que 
começam e terminam com a letra B é:

A) V .

B) • ■

C) ■ ■

D) ■

(Questão 17

Observe as sequências a seguir:

A={1,4 ,9 ,16,25.....an}
B = {1,8,27,64,125.....bn}

A soma do 10o termo da sequência B com o 20° termo 
da sequência A será:
A) l . ■

B) 2.000

C) 2.400

D) 1.400

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

André é administrador ou Carlos é secretário. Se Júlio 
é contador, então Beto não é oficial. Se Carlos é 
secretário, então Beto é oficial. Ora Júlio é contador. 
Logo:

A) André é administrador e Carios não é secretário.

B) Gados é cortador ou Beto é oficia'.

C) Beto é ofio'al e André é aomin sBadoir.

D) André não é administrador e Caros é secretário.

( 04)



Utilize as informações a seguir parar responder as 
questões 19 e 20.

Uma pesquisa realizada com um grupo de 
bombeiros, onde todos optaram por pelo menos uma 
das três atividades físicas:

A: Atletismo;
M: Musculação;
N: Natação.

Os dados foram registrados na tabela a seguir:

Atividade física Número de bombeiros
A 48
M 46
N 42

A e  M 12
A e N 15
M e N 14

A, M e N 5

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

De acordo com os dados da tabela apresentada, o 
número de bombeiros que participaram da pesquisa 
foi:

A)

B)

C) • ■

D) 177

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

Considerando as informações apresentadas e 
sorteando a lea to riam en te  um bom be iro , a 
probabilidade de ele praticar exatamente duas 
atividades físicas é:
A)

B)

C) ■

D) .

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

Nos primórdios da colonização brasileira, o rei de 
Portugal, pelos idos de 1530, resolveu que devia 
povoar a costa b ras ile ira  para con te r os 
contrabandistas estrangeiros, e, para isso criou o 
sistema de Capitanias Hereditárias. Foram 15 
capitanias para 12 donatários.
Em relação ao sistema de Capitanias Hereditárias e a 
história da Paraíba, naquela época, leias as 
afirmativas a seguir.

I. Não foi criada a capitania da Paraíba num 
primeiro momento, pois na região foi criada a 
capitania de Itamaracá.

II. Originalmente conhecida como capitania da 
Paraíba, foi fundada na região uma capitania 
entre Pernambuco e Rio Grande.

III. A capitania que deu origem ao estado que é hoje 
a Paraíba no início se chamava capitania do 
Ceará.

Está correto apenas o que se afirmativa em:

A) ||.

B) I e II.

C)

D) I.

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

Com relação aos povos indígenas que desde o tempo 
da colonização estiveram presentes em territórios 
paraibanos, é correto afirmar que:

A) os potiguaras foram habitantes da região antes 
mesmo da colonização portuguesa.

foram índios oriundos de nações que mais tarde 
se tornaria a América Espanhola.

C) os tabajaras foram os primeiros habitantes da 
região e posteriormente migraram para o sul do 
Brasil.

D) as aldeias primitivas da região eram formadas 
por índios tupis, guaranis e tupinambás.

Ç HISTÓRIA DA PARAÍBA )



A história dos anos inicias do que hoje se conhece 
como estado da Paraíba tem registros de eventos 
muito importantes para se conhecer a forma como foi 
habitada a região.
Em 1574 aconteceu um incidente, no qual índios 
mataram todos os moradores de um engenho da 
região. Esse episódio ocorreu devido ao rapto e 
posterior desaparecimento de uma índia, filha do 
cacique potiguar nesse engenho.
Diante das informações apresentadas e de seus 
conhecimentos da história da Paraíba, é possível se 
identificar esse incidente por:

A) Tragédia deTrucunhaém.

B) Revolta de Princesa.

C) Ronco da Abelha.

D) Revoltado Quebra-Quilos.

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

A passagem do trono português às mãos da coroa 
espanhola em 1580 (união Ibérica), prejudicou os 
interesses e negócios de holandeses na produção de 
açúcar no Brasil.
Interessados em recuperar seus negócios os 
holandeses resolveram invadir o Brasil em 1624. 
Sobre a tentativa de ocupação holandesa da região 
paraibana é correto afirmar que:

fracassou.
B) os donos de engenho da região paraibana 

ace ita ram  sem res is tênc ia  a presença 
holandesa.

C) os holandeses nunca conseguiram  se 
estabelecer na região.

D) : : : ■ • • ■ .
paraibana não tiveram a participação de 
indígenas da região.

O movimento ocorreu entre dezembro de 1851 e 
fevereiro de 1852. Na Paraíba rebelaram-se as vilas 
de Ingá, Campina Grande, Fagundes, Areia, Alagoa 
Nova, Alagoa Grande e Guarabira. O estopim do 
movimento foi o lançamento de dois decretos em 
junho de 1851.
O texto refere-se à (ao):

A) Revolta do Quebra Quilos.

B) RoncodaAbelha.

C) Revolta de Princesa.

D) Insurreição Pernambucana.

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Em todos os movimentos cívicos da História do Brasil, 
a Paraíba sempre esteve presente dando a sua 
contribuição valiosa e precisa. Em um movimento 
revoltoso em especial ela lidera todo o processo 
histórico a nível nacional. É a Paraíba o quartel 
general do Norte. A morte do seu Presidente é o 
estopim desse movimento, que agitou o Brasil de 
norte a sul em uma luta fratricida, em um movimento 
revolucionário. O texto refere-se à:

A) Revolução de 1930.

B) Revoltado Quebra-Quilos.

C) Proclamação cia República.

D) Revolução de 1917.



(Questão 27 )

A expressão que aparece escrita no pavilhão 
paraibano justifica-se pela:

A) recusa do governante paraibano em participar da 
Guerra do Paraguai.

B) :■ !■ : ; : i : m I ;
na Primeira Guerra Mundial.

C) : ; . ■ ! : • : . ■ . ;
pres idência  da repúb lica  ind icado pelo 
presidente Washington Luís.

D) pela negação do Presidente Washington Luiz em 
ind ica r João Pessoa à cand ida tura  da 
presidência da República.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

Entre as consequências da Revolta de Princesa na 
Paraíba em 1930, pode-se marcar corretamente:

A) ■ : .
sobre parte do território paraibano.

B) envolveu os estados da Região Norte do Brasil na 
Revolução Constitucionalista de 1932.

C) : :•■■ ■ ; '■ ' V I .
por parte da Paraíba.

D) surgiu provisoriamente um estado indeoendente 
da Paraíba na região hoje conhecida como Serra 
do Teixeira.

Debeladas as rebeliões de Recife e Natal, a ação 
repressiva na Paraíba efetivou-se de tal forma 
agressiva, como se a Paraíba tivesse participado 
também no movimento. Segundo relatório da 
Delegacia de Ordem Política e Social, havia um plano 
de participação da Paraíba, contendo, inclusive, os 
nomes das pessoas a quem caberia executá-lo. Com 
este pretexto, muitos trabalhadores e intelectuais 
foram presos.
O texto acima refere-se a um movimento popular 
ocorrido em todo o Brasil, no século XX, que teve na 
Paraíba as consequências descritas. Tal movimento 
denomina-se:

A) Intentona Comunista de 1935.

B) Revolução de 1930.

C) Revolta da Arcada.

D) Revolução Constitucionalista de 1932.

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

As primeiras Ligas Camponesas surgiram no Brasil 
em 1945 após a redemocratização depois da ditadura 
de Getúlio Vargas.
Na Paraíba antes esquecida, vítima da miséria, da 
seca e da fome, as Ligas Camponesas:

A) .■ ■■ . . : '■
co n d içõ e s  de tra b a lh o  com  as L igas 
Camponesas da Região Sul.

B) direcionaram seus protestos oonCa os 
governantes dos estados da Região Sudeste.

C) se preocuparam em cobrar o aumento de 
empregos nas áreas urbanas.

D) exlguam a tomadas de mediaas urgentes para a 
questão agrária.



(Questão 31 )---------------------------------------------------------

Considerando os direitos e garantias individuais 
assegurados pela Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa 
correta.

procedimento administrativo são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes.

B) Ninguém está permitido a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão quando autorizado por lei.

C) ■ . . • : : ; • : . 
comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que 
a lei estabelecer para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal.

D) • ■ • : .
nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo, durante o dia, em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou por determinação judicial.

Ç CONHECIMENTO DE LEGISLAÇÃO )

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

Quanto à organização da Justiça Militar prevista na
Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, marque a alternativa correta.

A) ' : ■■ ■ : ■ ; : ' '• m
República devem ser oficiais-generais das 
Forças Armadas.

B) Os Ministros civis serão escolhidos pelo 
Presidente da República dentre brasileiros 
maiores de trinta e cinco anos.

Militar e os Tribunais e juntas militares instituídas 
por lei.

D) O SupencrTnbunal Militar compor-se-á de vinte e 
um M in istros v ita líc ios , nom eados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a 
indicação pela Câmara dos Deputados.

No que se refere à temática noções de Direito Penal, 
em especial aos institutos da imputabilidade, causas 
excludentes de ilicitude, tentativa e consumação, e 
aos crimes de homicídio e lesão corporal, é correto 
afirmar que:

A) são causas que excluem a ilicitude do fato o erro, 
a legítima defesa, e o estado de necessidade.

B) é inimputável e. portanto, isento ce pena o agente 
que por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo 
da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de 
d e t e r m i n a r - s e  de a c o r d o  com  e s s e  
entendimento.

agente  prat icá- lo,  do losamente ,  contra 
autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 
da Constituição Federal.

média se da lesão resulta incapacidade para as 
ocupações habituais, por mais de trinta dias.

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Considerando os crimes militares, em tempo de paz
os crimes, marque a alternativa correta.

A) ' ■ " r • x - ■ ■■ : :•
paz os crimes praticados por militar em situação 
de atividade ou assemelhado, contra civil ou 
militar na mesma situação ou assemelhado.

B) ■ ■ - ■ " ' r 'X -  - ■■ •• •■ : :•
paz os crimes previstos no Código Penal Militar e 
os previstos na legislação penal, quando 
praticados, entre outras hipóteses, por militar em 
serviço ou atuando em razão da função, em 
comissão de natureza militar, ou em formatura, 
ainda que fora do lugar sujeito à administração 
militar contra militar da reserva, ou reformado, ou 
civil.

C) ■ ' ; ■ ■ 'X "  ■ X I X
paz os crimes praticados por civil durante o 
período de manobras ou exercício, contra militar 
da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou 
civil.

D) As hipóteses de crimes militares em tempo de 
paz, quando dolosos contra a vida e cometidos 
por militares contra civil, serão sempre da 
competência da Justiça Militar.



Quanto aos crimes militares em espécie, marque a 
alternativa correta.

A) . '• ' ■
conduta de abandonar, sem ordem superior, o 
posto ou lugar de serviço que não lhe tenha sido 
designado, ou o serviço que não lhe cumpria, 
antes de terminá-lo.

tipificado no CPM, contudo, praticar violência 
contra inferior não se caracteriza como crime 
militar.

C) ■ ■
se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particular, de que tem a posse 
ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou 
desviá-lo em proveito próprio ou alheio.

D) Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou 
apresentar-se embriagado para prestá-lo.

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

Considerando a Lei de Organização e Divisão 
Judiciárias da Paraíba, marque a alternativa correta.

A) • : ■ ' ■ ■ ■
Militar do Estado e são compostos por seis juizes 
militares, todos oficiais de postos superiores ao 
do acusado.

B) ■ . : •• ' :
decidir sobre a perda do posto e da patente dos 
oficiais e da graduação das praças.

C) , -.1 r ■ i '' n m • •
jurisdição em todo o Estado é composta no 
primeiro grau de jurisdição pelos juizes de direito 
de Vara Militar e pelos conselhos de Justiça 
Militar.

posto menos elevado servirá de referência à 
composição do conselho Especial.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

Considerando o que dispõe o Código Processual
Penal Militar, marque a alternativa correta.

A) : ■ • : • i '
contidas no Código de Processo Penal Militar 
apenas em tempo de guerra.

B) O inquérito policial militar é a aouração sumána 
de fato, que configure crime m ilitar ou 
eventualmente crime comum, e de sua autoria, 
tendo caráter de instrução definitiva, cuja 
finalidade precípua é a de ministrar elementos 
necessários à propositura da ação penal.

C) O inquérito é iniciado mediante portaria 
instaurada, por exemplo, de ofício pela 
autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou 
comando haja ocorrido a infração penal, atendida 
a hierarquia do infrator.

D) ■ : . : : :
e n c a r r e g a d o  p e r m i t i r  que  de le  tome 
conhecimento o advogado do indiciado.

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

Marque a única alternativa que compõe entidades 
que integram a Administração Indireta.

A) Ministérios da Justiça e Autarquias

B) Fundações Públicas e Empresas Públicas

C) " m 
Sociais

D) Organizações Sociais e Sociedades de 
economia mista

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

Os atos administrativos eivados de vício de 
legalidade devem ser:

A) revogados.

B) anulados.

C) suspensos.

D) cassados.



NÃO constitui crime previsto na Lei n° 8.069/1990 -
Estatuto da Criança e Adolescente:

A) . . . . . .  ■ : ' r . • : :
18 (dezoito) anos, com ele praticando infração 
penal ou induzindo-o a praticá-la.

B) Privar a criança ou o adolescente sua 
liberdade, procedendo à sua apreensão em 
flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem 
escrita da autoridade judiciária competente.

C) Submeter criança ou adolescente a prostituição 
ou à exploração sexual.

D) ■ : :
estampido ou de artifício, exceto aqueles que, 
pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de 
utilização indevida.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

(Questão 41

Quanto à Lei n° 11.340/2006 -  Lei de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, marque a
alternativa correta.

A) Configura violência doméstica e família*' centra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero, no âmbito da unidade doméstica, da 
família, ou em qualquer relação íntima de afeto.

B) A violência doméstica e familiar contra a mulher 
não constitui uma forma de violação dos direitos 
humanos.

C) São formas de violência doméstica e ‘'armliar 
contra a mulher a violência física, psicológica, 
sexual, moral, não abrangendo, porém, a 
violência patrimonial.

D) • ■ : : ■ :• ; . • :•
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
esta deve coabitar com o agressor.

Quanto ao Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba,
Lei n° 3.909/1977, marque a alternativa correta.

A) ; : u : :• : : ; •
institucional da Polícia Militar.

B) . ' ■ : .•
mantidos em todas as circunstâncias da vida, 
apenas entre policiais militares da ativa.

C) C ' rculos h ie rá rqu icos  são âmbitos  de 
convivência entre os policiais militares de 
categorias diferentes e têm a finalidade de 
desenvolver o espírito de camaradagem em 
ambiente de estima de confiança, sem prejuízo 
de respeito mútuo.

D) A hierarquia Dolicialmrnlifar é a ordenação dá 
autoridade em níveis diferentes, dentro da 
estrutura da Polícia Militar.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

São deveres do policial militar previstos no Estatuto 
dos Policiais Militares da Paraíba, Lei n° 3.909/1977 
a(o):

A) ",m : -  : I-m m n .
circunstâncias.

B) ; ■ . .
fidelidade à instituição a que pertence, mesmo 
com sacrifício da própria vida.

C) disciplina e o respeito às obrigações e ordens.

D) culto aos Símbolos Estaduais.

(Questão 44

Considerando o que dispõe a Lei n° 8.444/2007, 
sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba, marque a alternativa correta:

A) 1 m '.1 ' v : < -nr : : : • ■
estruturado em órgão de Direção Geral, de 
Direção Setorial, de Apoio e de Execução.

B) : . !
atuando em cumprimento às diretrizes e ordens 
do órgão de execução.

C) As Comissões e Assessorias integram os órgãos 
de Apoio.

D) ■ ■ : :. • ; ' t m' : :
Paraíba promover socorro de emergência e 
atendimento hospitalar.



Considerando a Lei n° 9.625/2011, que instituiu o 
Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, 
Explosão e Controle de Pânico, marque a alternativa 
correta.
A) • • I . : ; • • : ' . : : ■

isentas do pagamento de Taxa de Fiscalização e 
Utilização de Serviços do Corpo de Bombeiro 
Militar.

Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão 
e Controle de Pânico aplica-se às residências 
exclusivamente unifamiliares.

procedimento administrativo é exclusiva do 
Comandante da Unidade da área onde se 
registrou a infração.

D) Sempre que c Soqpo oe Bombeiros jVIStar julgar 
necessário, nos casos de atendimento a 
sinistros, poderá ser utilizada água armazenada 
em reservatórios privativos de edificações 
particulares, não cabendo ao proprietário pleitear 
desconto na conta de consumo à empresa 
responsável pelo abastecimento da água.

(Questão 45

Ç CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

Afumaça é um fator de grande influência na dinâmica 
do incêndio, seu potencial de dano está relacionado 
às suas características, pois a fumaça do incêndio é:

A) opaca, movei, inflamável e fria.

B) quente, opaca, movei e inflamável.

C) asfixiante. fria. tóxica e movei.

D) tóxica, quente, transparente e movei.

(Questão 47

“É a generalização do incêndio em um ambiente, 
quando todos os materiais presentes entram em 
ignição quase simultaneamente”. Essa afirmação 
refere-se ao:

A) flashover.

B) backdrafi.

C) firepomt.

D) -

Em relação ao jato atomizado, analise as afirmativas
a seguir.

I. Consegue diminuir a temperatura e extinguir as 
chamas na camada de fumaça sem formar vapor 
excessivo.

II. Toda a água segue em uma só direção.
III. É aplicado em pulsos, ou seja, aberturas de até 2 

segundos de duração.

Está(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) l . l lel l l .

B) I e 11. apenas.

C) I. apenas.

D) ![ e Kl. apenas.

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

Quando o incêndio ocorrer em um local com terreno 
nivelado, com risco de comportamento extremo da 
combustão; ou quando precisar realizar a passagem 
por uma porta, o deslocamento deve ser realizado 
utilizando a técnica de:

A) três pontos.

B) proteção.

C) dois pontos.

D) quatro pontos.

(Questão 50 )---------------------------------------------------------

Em relação à avaliação da vítima, é correto afirmar 
que:

A) é vedado o uso de torniquete.

B) a avaliaçao primaria e dividida em 5 tópicos.

C) após avaliar o pulso, checa-se a iresoiração.

D) e realizada em uma única fase.

©



(Questão 51

Sobre um acidente com múltiplas vítimas, é correto
afirmar que:

A) o posto de comancío deve ser montado na área 
morna.

B) ; . . : ■ m •
fria.

C) as vítimas "pretas" devem ser transportadas 
imediatamente.

D) :• .■ ' i- nm .! : ■
método START.

(Questão 52 )-

B) Volta do fiel

C) Trapa

D) Encape adora

(Questão 53 )-

No sistema combinado demonstrado na figura a 
seguir, identifique a vantagem mecânica teórica.

nr
( 5 )
6 =

A) 5:1

B) 2:1

C) 3:1

D) 4:1

(Questão 54

Em relação ao salvamento aquático, é correto afirmar
que:

A) a vítima em grau 3 encontra-se em parada 
cardiorrespiratória.

B) vitima de afoyamento de grau 2 pode ser liberada 
no local.

C) . . • - ■ ■ • :
de espuma na boca e/ou nariz.

D) o aícgamenío é classificado quanto a gravidade 
em 3 diferentes graus.

(Questão 55

Animais que possuem um mecanismo especializado 
de inoculação de veneno são conhecidos como 
animais:

A)

B)

C)

silvestres.

venenosos.

peçonhentos.

D) domésticos.

(Questão 56 )-

Assinale a alternativa que contém a principal 
ferramenta utilizada no corte de árvores.

A) Motoabrasivo

B) mnça de corte

C) - -

D) Motosserna

(Questão 57

A condição atmosférica no espaço confinado é um 
fator importante. Qual das alternativas apresenta a 
relação correta entre efeito e concentração de O2?

A) Inconsciência (12o» a 14%;

B) Descoordenação (15% a 19%)

C) Nauseas e vômitos (abaixo de 8 " „ )

D) Coma (12% a 14%)



(Questão 58 )-

Em relação ao salvamento veicular, é correto afirmar
que:

A) a estabilização do veículo deve ser feita pelo 
comandante.

B) polo positivo da batería deve ser desligado 
primeiro.

C) o operador 2 (OP-2) define a tática de resgate a 
ser empregada.

D) a extraçao de vitimas instáveis e feita com o 
colete tipo KED.

C INFORMÁTICA D
(Questão 61 )-

Um usuário do MS Word 2016, em português, marcou
um texto de seu documento e clicou no ícone 
isso significa que ele deseja:

A) colar outro texto marcado.

B) imprimir o texto marcado.

C) abrir um novo documento.

D) copiar o texto marcado.

l hi ’

(Questão 59 )---------------------------------------------------------

“capacidade de um sistema, comunidade ou 
sociedade exposta a um desastre em resistir, 
absorver, adaptar e se recuperar de seus efeitos de 
modo oportuno e eficaz, o que inclui a preservação e 
restauração de suas estruturas e funções básicas". 
Qual das alternativas refere-se ao texto acima?

A) Mitigaçao

B) Gestão ce Riscos

C) Vulnerabilidade

D) Resiliéncia

(Questão 60 )---------------------------------------------------------

Analise as ações citadas a seguir.

I. Cortar cinto de segurança.
II. Cortar colunas.
III. Afastar ou reclinar banco.
IV. Rebater teto.
V. Quebrar vidros

Das ações citadas, quais fazem parte de um 
Salvamento Veicular Leve?

A) III. IV e V. apenas.

B) II. IVeV. apenas.

C) I. III eV. apenas.

D)

(Questão 62 )---------------------------------------------------------

O recurso no MS Word 2016, em português, que 
aplica um layout de retrato ou paisagem em um 
documento é denominado de:

A) colunas.

B) quebras.

C) orentação.

D) margens.

(Questão 63 )---------------------------------------------------------

Um exemplo de um sistema operacional, que é 
utilizado em computadores modernos é o:

A)

B) Reader.

C) Linux.

D) Kaspersky.

(Questão 64 )---------------------------------------------------------

Um usuário do navegador MS Internet Explorer 
digitou as teclas de atalho CTRL+J. isso significa que 
elevai:

A) acessar fernamenías de desenvolvimento.

B) abrirjanela anônima.

C) exibirdownloads.

D) adicionarsites a exibição.

©



Um usuário de computador deseja comprar uma 
placa mãe que possua um padrão de barramento com 
largura de banda entre 32 ou 64 bits. Esse tipo de 
barramento seria o:
A) ARP.

B) ..,.,1'.

C) PCI.

D)

(Questão 65 )---------------------------------------------------------

Se um usuário do MS Excel 2016, em português, 
utilizar as teclas de atalho CTRL+W, ele deseja:

A) fechar u ra  oasta de trabalho.

B) abrir uma pasta de trabalho.

C) colar um valorem uma célula.

D) copiar um valor de uma célula.

(Questão 69 )---------------------------------------------------------

(Questão 66 )---------------------------------------------------------

Utilizando o navegador MS Internet Explorer, se um 
usuário desejar ver a tela inteira, ele precisa clicar 
qual tecla de atalho?

A) I 4

B) ro

C) T5

D) i n

(Questão 70 )---------------------------------------------------------

Se um usuário do MS Excel 2016, em português, 
clicar no ícone ■ e'e ,r̂  acessar a operação de:

A) preencher vaores automaticamente.

B) remover linhas duplicadas da planilha.

C) experimentar valores para uma formula.

D) dividir os textos da planilha em colunas.

(Questão 67 )---------------------------------------------------------

Um usuário do MS Word 2016, em português, que 
deseje escolher o idioma do documento, para tratar 
da revisão do texto, vai clicar em qual ícone?
A)

✓

D)
m

(Questão 68 )---------------------------------------------------------

Se um usuário do MS Excel 2016 deseja totalizar os 
valores de um conjunto de células selecionadas, de 
forma automática, ele vai utilizar o recurso de:

A) aplicativos.

B) autosoma.

C) classificação.

D) inspeção.


