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Município de Tunápolis 

Estado de Santa Catarina 

 Concurso Público nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Agente da Defesa Civil 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o Cartão Resposta, 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Segundo o disposto na Lei nº 12.608/12 são objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil: 

 I - Estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de urbanização; 

 II - Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a 

desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência; 

 III - Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos 

e outros potencialmente causadores de desastres; 

 IV - Produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de epidemias e pandemias. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

02. . Segundo o disposto na Lei nº 12.608/12, compete aos municípios perante a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil: 

A) Incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. 

B) Declarar situação de emergência e estado de calamidade social. 

C) Realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Avanço da Proteção e Defesa 

Civil. 

D) Prover solução de moradia temporária a todas as famílias atingidas ou não por desastres. 

 

03. Leia com atenção: 

“Planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de desastres no território 

nacional.” 

Com base na Lei nº 12.608/12 o trecho acima é: 

A) Uma das funções unilaterais do Agente de Defesa Civil. 

B) Um dos legados impostos aos Agentes de Defesa Civil. 

C) Uma das diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. 

D) Uma das missões da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. 

 

04. Referente ao Decreto nº 7.257/10, considera-se estado de calamidade pública: 
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A) Situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o 

comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. 

B) Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar 

desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social. 

C) 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 estabelecidas pelo Ministério da 

Integração Nacional. 

D) Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema 

vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos 

econômicos e sociais. 

 

05. Segundo o disposto no Decreto nº 7.257/10, as 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, entre 

outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, são consideradas: 

A) Ações de reacionais. 

B) Ações instrucionais. 

C) Ações sociais. 

D) Ações de prevenção. 

 

06. Com base no Decreto nº 7.257/10, o Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC integra como órgão 

colegiado, o: 

A) Sistema Nacional de Previsão de Ocorrências - SINPREO. 

B) Sistema de Monitoramento Nacional - SIMON. 

C) Sistema Nacional de Desastres - SNDs. 

D) Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC. 

 

07. A Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012, classifica os desastres quanto à intensidade 

em dois níveis. São eles: 

A) Nível (I) – desastres de pequena intensidade. Nível (II) – desastres de grande intensidade. 

B) Nível (I) – desastres de média intensidade. Nível (II) – desastres de grande intensidade. 

C) Nível (I) – desastres de pequena intensidade. Nível (II) – desastres de média intensidade. 

D) Nível (I) – desastres de grande intensidade. Nível (II) – desastres de gigantesca intensidade. 
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08. Quanto à periodicidade os desastres classificam-se em: 

 I – Esporádicos: São desastres esporádicos aqueles que ocorrem raramente com possibilidade 

limitada de previsão; 

 II – Cíclicos ou Sazonais: São desastres cíclicos ou sazonais aqueles que ocorrem periodicamente e 

guardam relação com as estações do ano e os fenômenos associados; 

 III – Circunstanciais: São desastres que dependem das circunstancias climatológicas para que 

ocorram. 

Com base na Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012, dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

09. A Lei nº 6.938/81 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 

da vida humana, atendidos os seguintes princípios, exceto: 

A) Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. 

B) Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas. 

C) Controle e liberação das atividades parcialmente poluidoras. 

D) Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos 

recursos ambientais. 

 

10. Complete a lacuna corretamente com base na Lei nº 6.938/81: 

“As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em _______________________________ com as 

diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.” 

A) Discrepância. 

B) Consonância. 

C) Oposição. 

D) Contradição. 

 

11. A Lei nº 6.938/81 dispõe que ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, compete: 

 I - Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de 

executar medidas de interesse para a proteção ambiental; 
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 II - Estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos 

automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios competentes; 

 III - Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do 

meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

12. Assinale a alternativa incorreta. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, segundo 

a Lei nº 6.938/81: 

A) O zoneamento ambiental. 

B) A avaliação de impactos ambientais. 

C) Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 

voltados para a melhoria da qualidade ambiental. 

D) O sistema nacional de financiamento sobre o meio ambiente. 

 

13. Leia com atenção: 

“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.” 

O trecho acima define um desastre natural hidrológico, classificado segundo a Codificação Brasileira de 

Desastres (Cobrade) como: 

A) Tornado. 

B) Ciclone. 

C) Inundação. 

D) Erosão. 

 

14. Com base na Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), no grupo dos riscos biológicos, 

subgrupo epidemias, estão incluídas, exceto: 

A) Doenças infecciosas virais. 

B) Doenças infecciosas bacterianas. 

C) Doenças infecciosas parasíticas. 

D) Doenças infecciosas terminais. 
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15. Analise a imagem abaixo sobre os desastres relacionados a transporte de passageiros e cargas não 

perigosas: 

 

Segundo a simbologia da Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), a imagem representa: 

A) Acidente no modal rodoviário envolvendo o transporte de passageiros ou cargas não perigosas. 

B) Acidente com a participação direta de veículo ferroviário de transporte de passageiros ou cargas 

não perigosas. 

C) Acidente com embarcações marítimas destinadas ao transporte de passageiros e cargas não 

perigosas. 

D) Acidente no modal aéreo envolvendo o transporte de passageiros ou cargas não perigosas. 

 

16. Com base no Manual para a Decretação de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade 

Pública, os critérios estabelecidos para a caracterização de situação de emergência e de estado de 

calamidade pública são de duas ordens: 

A) Critérios preponderantes; critérios sociais. 

B) Critérios preponderantes; critérios agravantes. 

C) Critérios logísticos; critérios agravantes. 

D) Critérios logísticos; critérios sociais. 

 

17. Leia o trecho a seguir: 

"Líquido combustível" como todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC (setenta 

graus centígrados) e inferior a 93,3ºC (noventa e três graus e três décimos de graus centígrados). 

(Fonte: NR 20 - Líquidos combustíveis e inflamáveis (120.000-3) disponível em: 

 http://www.areaseg.com/nrindex/nr20.html >acesso em 03 de julho de 2017) 

O trecho acima cita o seguinte termo, “ponto de fulgor”, sobre o mesmo é possível afirmar: 
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A) O ponto de fulgor é a temperatura mais baixa na qual um composto se vaporiza em quantidade 

suficiente para formar uma mistura inflamável com a água e o solo.  

B) O ponto de fulgor é a temperatura mais alta na qual um composto se vaporiza em quantidade 

suficiente para formar uma mistura inflamável com a água. 

C) O ponto de fulgor é a temperatura mais baixa na qual um composto se vaporiza em quantidade 

suficiente para formar uma mistura inflamável com o ar. 

D) O ponto de fulgor é a temperatura mais alta na qual um composto se vaporiza em quantidade 

suficiente para formar uma mistura inflamável com o solo. 

 

18. Trata-se de uma das características dos produtos inflamáveis: 

A) Os produtos inflamáveis não possuem nenhuma restrição de uso, em qualquer que seja o 

ambiente. 

B) Os incêndios em líquidos inflamáveis são facilmente combatidos. 

C) Podem ser utilizados com fertilizantes em verduras. 

D) Queimam com facilidade. 

 

19. Em casos de Choque Elétrico é correto: 

 I - Cortar ou desligar a fonte de energia, mas sem tocar na vítima; 

 II - Observar se a pessoa está consciente e respirando; 

 III - Resfriar a vítima com um banho morno. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

20. Dentre os métodos de extinção de um incêndio, podemos citar, exceto: 

A) Resfriamento. 

B) Abafamento. 

C) Isolamento. 

D) Arejamento. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
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21. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa que apresenta apenas aqueles em que as crases 

sublinhadas estão corretamente empregadas:  

I - “À tarde, dei uma passada na casa dos meus pais e às 19h voltei para a minha casa.”; 

II - “Lembro-me perfeitamente que ele cheirava à vinho.”; 

III - “Ontem cheguei à cidade para prestar um concurso público.”.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

22. “Anteontem choveu, no entanto, agora está ensolarado.”  

O sujeito da oração destacada é:  

A) Simples. 

B) Oculto. 

C) Indeterminado. 

D) Inexistente.  

 

23. “Amanda cresceu muito em pouco tempo”. Analisando a frase, assinale a função sintática da palavra 

“cresceu”: 

A) Verbo intransitivo. 

B) Verbo transitivo direto.  

C) Verbo transitivo indireto. 

D) Verbo transitivo direto e indireto. 

 

24. O verbo sublinhado da oração abaixo está nos seguintes tempo e modo verbais:  

“Gostaria que você me deixasse em paz, por favor!” 

A) Imperativo afirmativo. 

B) Presente do indicativo. 

C) Pretérito imperfeito do indicativo. 

D) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 

25. Considere: “Alexandro, chileno que virá palestrar, é um ótimo profissional”. 

Assinale a função sintática do substantivo da oração sublinhada: 

A) Adjunto adverbial. 
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B) Aposto explicativo. 

C) Vocativo. 

D) Aposto enumerador. 

 

26. A alternativa que corresponde corretamente a citação a seguir é: 

“Palavra ou expressão que representa a pessoa ou coisa personificada, a quem nos dirigimos 

diretamente: Paulo, onde está você?” 

A) Verbo.  

B) Vocativo.  

C) Aposto. 

D) Adjunto adnominal. 

 

27. A vírgula não está corretamente empregada em: 

A) Porto Alegre, 21/06/2018. 

B) Respeite a eles, pois aqueles homens trabalham de sol a sol. 

C) Os meninos da minha escola, são extremamente inteligentes. 

D) Fui ao mercado e comprei maçã, uva, banana e morango. 

 

28. “Do Norte e Nordeste brasileiro, adveio, nas décadas de 60 e 70, muitos imigrantes para São Paulo.” 

No trecho acima, pode-se afirmar que há um erro gramatical de: 

A) Concordância verbal. 

B) Concordância nominal. 

C) Regência nominal. 

D) Regência verbal. 

 

INSTRUÇÃO: Com base na seguinte oração “Essas atitudes, as quais são consideradas como última opção 

em busca de melhores condições, também demonstram uma posição contrária à autoridade.”, responda 

as próximas duas questões: 

 

29. A expressão sublinhada no período acima poderia ser corretamente substituída pelo termo: 

A) O qual. 

B) Onde. 

C) Cujas. 

D) Que. 
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30. A utilização da crase “à” no trecho acima é justificada pela seguinte regra gramatical: 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra 

feminina. 

B) É obrigatório o uso de crase em algumas locuções conjuntivas. 

C) É obrigatório o uso de crase em algumas locuções prepositivas. 

D) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência nominal e o artigo definido “a”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Tunápolis – SC, conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos 

Vereadores para afastamento do cargo, compete, privativamente: 

A) Aos Senadores e Deputados.   

B) À Câmara Municipal.  

C) À Câmara Federal.  

D) Ao Presidente da República.  

 

32. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A Revolução Francesa marcou o fim da ___________________________ e foi um movimento social e político que 

ocorreu na França em 1789 e derrubou o Antigo Regime, abrindo o caminho para uma sociedade moderna 

com a criação do Estado democrático.” 

A) Idade Antiga.  

B) Idade Contemporânea.  

C) Idade Média.  

D) Idade Moderna.  

 

33. Foi um conflito entre o Brasil e a Argentina, pela posse do território que hoje é conhecido como 

Uruguai – na época, chamado de Províncias Unidas do Rio da Prata. Trata-se da: 

A) Guerra dos Bôeres.  

B) Guerra da Crimeia.  

C) Guerra da Cisplatina. 

D) Guerra de Java.  

 

34. A Europa é marcada por uma grande densidade de territórios independentes, fruto das relações 

históricas de disputas pelo poder. São países que fazem parte do Continente Europeu, exceto: 

A) Eslovénia.  
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B) Bulgária.  

C) Filipinas. 

D) Finlândia.  

 

35. “O Presidente Temer indica André Pepitone para o cargo de diretor-geral da Aneel (Agência Nacional 

de Energia Elétrica). Formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília (UnB), Pepitone atua na 

Aneel desde 2000.” 

(Fonte adaptada g1. globo.com > acesso em 01 de julho de 2018) 

Em relação à Aneel, assinale a alternativa incorreta: 

A) É a gestora dos programas de Pesquisa e Desenvolvimento e de Eficiência Energética, 

responsáveis por projetos inovadores para a energia. 

B) Desempenha diversas atividades para garantir que o setor elétrico se desenvolva com equilíbrio 

e em benefício da sociedade. 

C) Atua na fiscalização econômico-financeira, do serviço de geração e dos serviços de eletricidade, 

buscando atingir todas as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas em 

operação no País. 

D) Coordena as ações de vigilância sanitária realizadas por todos os laboratórios que compõem a 

rede oficial de laboratórios de controle de qualidade em saúde. 

 


