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PORTARIA Nº 04 – DIVULGAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR.

O Presidente da Comissão de Concurso Público, no uso de suas atribuições, resolve, mediante a presente Portaria:

1. DIVULGAR a prova objetiva padrão, realizada em 21/10/2018 (domingo), e o gabarito preliminar, ambos constantes no
Anexo desta Portaria. 

2. Os candidatos interessados em interpor recursos contra o Gabarito Preliminar poderão fazê-lo nos dias 23/10 e 24/10/2018,
em conformidade com o disposto no Item 10 do Edital de Processo Seletivo Interno nº  001-2018/DP/CBMSC – CFS Mérito-
Intelectual  –  70%.  Os  recursos  deverão  ser  interpostos,  única  e  exclusivamente,  por  meio  do  site
https://www.msconcursos.com.br, na área do candidato, seguindo as orientações da página. 

Florianópolis, 22 de outubro de 2018.

__________________________________________
VANDERLEI VANDERLINO VIDAL – Cel BM

Presidente da Comissão de Concurso Público

                    (Original assinado e arquivado na DiSIEP/DP/CBMSC) Página 1 de 1
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EDITAL 001-2018/DP/CBMSC - PROCESSO SELETIVO INTERNO.  
 
PROVA DE MÉRITO INTELECTUAL.   
                                                                                                                  
CARGO: CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Na sala de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros, e acessórios de chapelaria como: 
boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar ou permanecer com armas ou 
quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones 
celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou 
transmissor de dados e mensagens.  
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas, deverão ser 
acondicionados desligados em invólucro e acomodados EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e 
responsabilidade. Os mesmos somente poderão ser removidos do invólucro após a saída do candidato da sala de 
provas e ligar o celular após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Processo 
Seletivo Interno. 
 
4. Confira se sua prova tem 50 questões, cada qual com 4 alternativas, e se é  para o cargo no qual se inscreveu. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica TRANSPARENTE (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou 
rasuradas, com corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser 
anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de 
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita 
depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluso o tempo para preenchimento do 
cartão-resposta. 
 
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, sem seu caderno de 
prova. Somente poderá levar o caderno de prova após decorridas 02h (duas horas) de realização da prova.   
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar 
os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local 
simultaneamente, após concluído o procedimento. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o Processo Seletivo Interno. 
 
BOA PROVA! 
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ÁREA DE CONHECIMENTO: 
 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
01. “Na moderna sociedade em que vivemos, quase todo o processo produtivo é realizado dentro do que 
chamaremos de organizações. Assim, a nossa sociedade moderna e industrializada se caracteriza por ser 
uma sociedade composta de organizações. O homem moderno passa a maior parte do seu tempo dentro 
de organizações, das quais depende para nascer, viver, aprender, trabalhar, ganhar seu salário, curar suas 
doenças, obter todos os produtos de que necessita, etc. Uma das razões que explicam a enorme variedade 
e densidade de organizações no mundo atual é o fato de que a organização é o mais eficiente meio de 
satisfazer um grande número de necessidades humanas. Pelas suas limitações físicas, biológicas e 
psicológicas, o ser humano busca, através da cooperação com seus semelhantes, a conjugação de 
esforços para atingir objetivos que sozinho não teria condições de atingir, ou, se estivesse em condições 
de atingi-los individualmente com suas próprias forças e recursos, talvez levasse muito mais tempo e 
consumisse muito mais esforços. As organizações surgem dessa necessidade primária de cooperação.” 
Chiavenato (1995, p. 42). 
Uma forma das formas de classificar as organizações é separando-as em públicas ou privadas, como pode 
ser contemplado a seguir: 
 

 
Acerca disso, assinale a alternativa correta. 
a) As organizações públicas também são chamadas de organizações governamentais. 
b) As organizações privadas têm o mesmo objetivo que as organizações públicas. 
c) As organizações públicas e privadas, embora sejam iguais quanto à maneira de administrar, são diferentes em 
seus objetivos. 
d)  As organizações públicas e privadas são iguais no que diz respeito à obtenção e alocação dos recursos. 
 
02. Uma interessante tipologia de organizações foi proposta por Amitai Etzioni (Organizações Modernas, 
1967), que procura classificar as organizações de acordo com o tipo de controle exercido sobre seus 
participantes para obter sua obediência.  
Acerca disso, relacione os tipos de controles na Coluna A com as respectivas descrições na Coluna B e 
assinale a alternativa correta. 
 

Coluna A Coluna B 

1. Físicos. ( ) são os controles baseados em recompensas e sanções materiais ou em bens 
materiais, principalmente o dinheiro. Constituem o poder remunerativo. 

2. Materiais. ( ) são os controles baseados na força, coação e ameaça física – latente ou 
manifesta – para que os participantes obedeçam coercitivamente. Constituem o 
poder coercitivo. 

3. Simbólicos. ( ) são os controles baseados em símbolos normativos (como prestígio e status) e 
sociais (como amor e aceitação) e se fundamentam na ética, na ideologia, na fé e 
na crença das pessoas. Constituem o poder normativo ou normativo-social. 

 
a) 1 – 2 – 3. 
b) 3 – 1 – 2. 
c) 2 – 1 – 3. 
d) 3 – 2 – 1. 
 
03. Em função do tipo de controle predominante sobre o comportamento dos participantes, Etzioni aponta 
três tipos de organizações. 
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Analisando a tabela, o tipo de organização que preenche corretamente a última linha da 1ª Coluna é: 
a) Éticas 
b) Carismáticas 
c) Ideológicas 
d) Normativas 
 
04. Blau e Scott (Organizações Formais, 1970) ilustram a tipologia organizacional baseada no princípio 
beneficiário da organização, ou seja, naqueles indivíduos que obtêm maior vantagem do funcionamento da 
organização. Geralmente, as organizações são criadas para trazer vantagens para certas pessoas, que 
podem ser: 
• os próprios participantes da organização; 
• os proprietários ou acionistas da organização; 
• os clientes da organização; 
• o público em geral ou a própria sociedade. 
 
No que diz respeito a esse assunto, observe a tabela abaixo: 

 
 
Qual alternativa preenche corretamente a última linha da segunda coluna? 
a) Organizações de Estado 
b) Organizações gerais 
c) Organizações básicas 
d) Organizações basilares 
 
05. O que uma organização entende por seu negócio estabelece o limite de sua atuação. O negócio sempre 
deve levar em conta os benefícios oferecidos. Uma organização deve conceber seu negócio de forma que 
ele não seja tão amplo a ponto de não orientar para lugar algum, nem tão específico a ponto de deixar 
passar oportunidades. A definição de negócio sinaliza, ainda, as principais atividades que uma 
organização desenvolve. A palavra “negócio” não deve ser entendida no sentido comercial, mas em 
relação ao foco estratégico da organização. O negócio do CBMSC é:  
a) Patriotismo e defesa militar. 
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b) Salvamentos e educação cidadã. 
c) Honra à Bandeira e precaução de acidentes. 
d) Proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. 
 
06. A visão do CBMSC é: 
a) Atender a população na prestação de serviços das áreas da saúde, cultivando em cada cidadão o espírito 
altruísta. 
b) Alcançar a finalidade pública de transparência (publicidade) através de serviços cotidianos, até os heroicos. 
c) Ser uma Corporação de excelência na prestação, gestão e conhecimento de serviços de bombeiro, 
resguardando a vida, o patrimônio e o meio ambiente catarinense. 
d) Permanecer como entidade governamental que viabiliza a segurança e a divulgação de informações 
condizentes com as áreas de saúde, proteção pessoal e higiene. 
 
07. Assinale a alternativa correta quanto aos valores do CBMSC. 
a) Coragem, força, espiritualismo e serviço. 
b) Ética e probidade, comprometimento, profissionalismo, espírito de corpo e abnegação. 
c) Transparência, gestão, técnica, compromisso e severidade. 
d) Serviço, profissionalismo, força e coragem. 
 
Leia o trecho a seguir para responder à próxima questão: 
 
“Os sistemas de informações gerenciais vêm se desenvolvendo muito no Estado de Santa Catarina, 
embora muito ainda tenha que ser realizado. Na prática, percebe-se que os sistemas ainda não são 
integrados e geram retrabalho, ou seja, muitas vezes, deve-se inserir o mesmo dado em mais de um 
sistema. No entanto, não resta dúvida de que os sistemas informatizados facilitaram em muito a gestão 
dos administradores públicos. Aceleraram as decisões organizacionais e possibilitam atualmente um 
número considerável de vantagens em sua utilização, quando comparados aos métodos rudimentares de 
gerenciamento de informações, como papéis, planilhas, relatórios, etc. Essa revolução na tecnologia 
ampliou muito a comunicação entre as organizações públicas e a sociedade civil, possibilitando o 
aumento considerável do princípio da publicidade. Com isso, diversos temas começam a surgir e a serem 
debatidos em salas de aula e na prática: egov; sistemas integrados de informação; aplicativos online; 
gestão do conhecimento; sites contendo prestações de contas à sociedade (transparência eletrônica); 
accontability; etc. No CBMSC, os sistemas de informações mais utilizados são os seguintes: GIM; SME; 
GVE; SSE e SIGEF. Ainda há sistemas de uso restrito à Diretoria de Logística e Finanças (DLF), como o S-
FINGE e LIC, sendo o primeiro uma forma de comunicação entre a corporação e o Tribunal de Contas do 
Estado e o segundo uma comunicação com a Secretaria de Estado da Administração.” (Apostila de 
Organização e Administração Pública de Bombeiro)  
 
08. “Contempla o monitoramento global e detalhado da gestão orçamentária e financeira de todos os 
órgãos e entidades do Governo do Estado de Santa Catarina. Fornece informações gerenciais para o 
planejamento da melhor aplicação das receitas, bem como para o controle da despesa. Através deste 
ambiente é possível gerar os empenhos, além de inúmeras consultas e geração de relatórios gerenciais 
que permitem acompanhar a evolução do desembolso do orçamento.” 
O sistema de informação explanado é o: 
a) GIM – Gerenciamento Integrado de Materiais. 
b) SME – Sistema de Materiais e Estoque. 
c) GVE – Gerenciamento de Veículos e Equipamentos. 
d) SIGEF – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal. 
 
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR. 
09. Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, levando em consideração os sinais e 
sintomas de cada caso: 
 
      (  ) Pele pálida e úmida, frequente sudorese fria. 
      (  ) Pulso rápido e débil. 
(1) Hiperglicemia (coma diabético)  (  ) Hálito cetônico e boca seca. 
(2) Hipoglicemia (choque insulínico)  (  ) Respiração Superficial. 
      (  ) Pulso rápido e forte. 
      (  ) Pele quente e seca (desidratada). 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2. 
b) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2. 
c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 
d) 1 – 1 – 2 – 1 – 2 - 2. 
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10. Em relação ao sistema de triagem START (Simple Triage and Rapid Treatment), utilizado em acidentes 
com múltiplas vítimas, julgue as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
a) Paciente com respiração menor que 30 rpm, pulso forte, responde a comandos simples. Identificar com fita 
verde. 
b) Paciente com respiração ausente, abriu-se imediatamente as vias aéreas, porém continuou sem respirar. 
Identificar com fita vermelha e tentar reanimação. 
c) Paciente com respiração ausente, abriu-se imediatamente as vias aéreas, paciente reassume a respiração. 
Identificar com fita amarela e manter as vias áreas abertas.  
d) Paciente com respiração menor que 30 rpm, pulso forte, responde a comandos simples. Identificar com fita 
amarela. 
 
11. De acordo com as possíveis complicações que podem ocorrer durante um parto emergencial, assinale 
a alternativa que não corresponde ao tratamento pré-hospitalar adequado. 
a) Apresentação de nádegas – criar com os dedos um “V” entre a face do feto e a parede da vagina, criando um 
espaço para que ele possa respirar, permitindo que o nascimento prossiga, mantendo a sustentação da cabeça e 
do corpo do bebê. Se a cabeça não sair em 3 minutos, realizar manobra para facilitar sua saída. 
b) Prolapso de cordão umbilical – colocar a parturiente em posição da prece de Maometana, não tentar empurrar o 
cordão para dentro, não colocar a mão dentro da vagina, envolver o cordão com gaze estéril, monitorar e 
transportar a parturiente para o hospital. 
c) Apresentação de membros – colocar a parturiente em decúbito lateral esquerdo, instruir para que respire lenta e 
profundamente, colocar um travesseiro entre os joelhos da parturiente, ofertar oxigênio suplementar e transportar 
para o hospital. 
d) Circular de cordão umbilical – após a completa exposição da cabeça do feto, o socorrista deve passar os dedos 
ao redor do pescoço do feto, assim que encontrar a volta de cordão, pinçar com os dedos e puxá-lo para cima, no 
sentindo face crânio do feto. Após liberada a volta do cordão, o parto segue normalmente. 
 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. 
As próximas três questões referem-se à PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS e foram elaboradas com 
base nos documentos: Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Manual de Capacitação em incêndio 
estrutural / Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Organizado por Marcos Alves da Silva. -- 1. ed. -- 
Florianópolis, 2018. 177 p.: il. Color; Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Tópicos introdutórios: 
ciências do fogo / Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Organizado por Marcos Alves da Silva. -- 
1. ed. -- Florianópolis, 2018. 52 p.: il. color.  
  
12. Leia os itens:   
(i) O manômetro utilizado pelo CBMSC para realizar leitura da pressão nas bombas dos veículos de 
combate a incêndio utiliza como unidades o kgf/cm² e PSI, tendo a conversão de uma unidade para outra 
qual razão aproximada?  
(ii) As unidades empregadas para medida de vazão mais utilizadas nos equipamentos de combate a 
incêndio são o GPM (galões por minuto) e o l/min (litros por minuto). A conversão de uma unidade para 
outra tem qual razão aproximada? 
Qual alternativa responde respectivamente aos itens (i) e (ii)?   
a) (1 kgf/cm² = 15 PSI)  (1 GPM = 3,8 l/min).   
b) (1 kgf/cm² = 15 PSI)  (2 GPM = 3,8 l/min).    
c) (1 kgf/cm² = 10 PSI)  (1 GPM = 3,7 l/min). 
d) (1 kgf/cm² = 05 PSI)  (1 GPM = 3,5 l/min). 
 
13. Jato Atomizado consiste no direcionamento de curtos pulsos de água nebulizada na camada de 
pressão positiva, formada pelos gases aquecidos do incêndio. Existem basicamente três técnicas de 
aplicação do jato atomizado:  
1- Curta: consiste em jatos de água de curtíssima duração (0,1 a 0,5 segundo) ajustados num ângulo 
médio (jato neblinado) dirigidos diretamente sobre os gases provenientes da combustão na zona de 
pressão positiva (parte mais elevada da área sinistrada). O esguicho deve estar regulado entre 40˚ e 60˚, e 
o bombeiro deverá posicionar-se agachado de forma que o jato lançado forme um ângulo de 60º em 
relação ao solo. Usar mangueira de 1 ¹/²”, trabalhando com as pressões indicadas para o esguicho 
utilizado (em geral a 7 Kgf/cm²) e consumo não superior a 120 lpm, de modo que pulverize gotas bem 
pequenas (o ideal são gotículas de 300 microns). 
2- Média: consiste na liberação de jatos de água de curta duração (0,5 a 1 segundo) ajustados num ângulo 
médio (jato neblinado) dirigidos à zona de pressão positiva. A pulsação longa permite maior e melhor 
penetração da água e deve ser utilizada nos casos de zonas de pressão positiva maiores com planos 
neutrais mais baixos.  
3- Longa: essa técnica é semelhante à técnica média, onde o bombeiro combatente deve dirigir os jatos de 
água diretamente sobre a zona de pressão positiva e os gases incendiados movendo a linha de ataque de 
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forma circular. A pulsação longa com varredura objetiva deve projetar a maior quantidade possível de 
gotas de água na camada de gases aquecidos e deve ser utilizada nas situações onde existem grandes 
volumes de gases aquecidos (zonas de pressão positiva muito grandes). 
Qual(s) item(ns) traz(em) informação(ões) incorreta(s)? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 1 e 3. 
 
14. Aparelhos Extintores são equipamentos de acionamento manual, portáteis ou sobre rodas (carretas), 
constituídos de recipiente ou cilindro componente e agente extintor. Os extintores são classificados de 
acordo com as classes de incêndio (A / AB / BC / ABC / D). 
Sobre isso, relacione a Coluna I com a Coluna II e marque a alternativa correspondente: 
 
Coluna I:    
      (1)                       (2)                (3)                  (4)               (5)                (6)     

                            
Coluna II:  
( ) Água gás a pressurizar 
(  ) Água gás pressurizada 
(  ) Pó químico seco a pressurizar   
(  ) CO2 gás carbônico  
(  ) Pó químico seco pressurizado 
(  ) Espuma   
 
a) (5) – (2) – (3) – (4) – (1) – (6).     
b) (2) – (1) – (3) – (6) – (4) – (5).     
c) (6) – (2) – (4) – (1) – (5) – (3).     
d) (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6).     
 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO. 
Responda às próximas sete questões sobre SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO. 
 
15. Leia o os itens a seguir e assinale a alternativa correta que completa as lacunas, respectivamente: 
I- O cronograma de obras é parte integrante do Plano de regularização de edificação, sendo que o seu 
prazo máximo para a regularização de edificação existente é de _____________. 
II- O vistoriador pode conceder prazo _____________ ao responsável pelo imóvel, para que compareça ao 
CBMSC a fim de adotar as medidas necessárias para regularizar o imóvel, quando não for possível definir 
no ato da vistoria os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico necessários para o 
imóvel, devendo constar no termo de notificação este prazo para comparecimento no CBMSC. 
III- A definição do prazo no cronograma de obras fica a critério da SAT, de acordo com as características 
do imóvel, sendo sugerido _______________ para a apresentação de PPCI.   
a) I (até 2 anos) – II (de até 30 dias) – III (de 60 a 120 dias) 
b) I (até 5 anos) – II (de até 30 dias) – III (de 30 a 120 dias) 
c) I (até 1 anos) – II (de até 60 dias) – III (de 30 a 90 dias) 
d) I (até 3 anos) – II (de até 90 dias) – III (de 90 a 120 dias) 
 
16. Analise as assertivas e aponte a incorreta. 
a) É considerado edificação ou bloco isolado, em relação a outro adjacente na mesma propriedade (unidade 
territorial), aquele com o seguinte afastamento entre si: Condição - Ambas as paredes frontais dos blocos 
possuem aberturas; Número de Pavimentos - até 2; Afastamento entre blocos - 18 m. 
b) Admite-se a realização de vistoria para funcionamento de forma parcial para um setor ou área de um mesmo 
bloco de edificação, que não possua isolamento ou compartimentação, desde que todos os sistemas e medidas 
de segurança contra incêndio e pânico das áreas comuns e da área específica de interesse atendam plenamente 
as NSCI. 
c) Quando forem considerados vitais, os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico: devem ser 
previstos e executados conforme as NSCI em vigor; não cabe dispensa, redução, substituição ou compensação; 
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não cabe a concessão de atestado de edificação em regularização, antes da total execução ou instalação do 
sistema e da medida de segurança. 
d) Para cada ocupação, é especificado e exigido apenas os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e 
pânico que o imóvel deve obrigatoriamente possuir, de acordo com a sua altura, número de pavimentos, área total 
construída ou carga de incêndio, dentre outros parâmetros. 
 
17. Assinale a alternativa que completa o texto a seguir: 
Quando se tratar de alteração de Projeto Preventivo Contra Incêndio e Pânico (PPCI) já aprovado, além da 
documentação complementar para a análise de projeto, deve ser apresentado, também, 
__________________________________________________________________________________________ 
a) Relatório Preventivo Contra Incêndio descrevendo detalhadamente as alterações pretendidas em relação ao 
PPCI já aprovado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade 
Técnica. 
b) oficio descrevendo detalhadamente as alterações pretendidas em relação ao PPCI já aprovado, com o 
respectivo Relatório de Vistoria para Regularização e Registro de Responsabilidade Técnica. 
c) oficio descrevendo detalhadamente as alterações pretendidas em relação ao PPCI já aprovado, com a 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica. 
d) Relatório de Vistoria para Regularização descrevendo detalhadamente as alterações pretendidas em relação ao 
PPCI já aprovado, com o respectivo Relatório Preventivo Contra Incêndio. 
 
18. Dos itens a seguir, qual(is) está(ão) correto(s)? 
1- O atestado de edificação em regularização deve ser emitido com a mesma vigência do prazo concedido 
no momento da expedição do RVR, no PRE ou de até um ano, a critério da SAT. 
2- Quando forem considerados plenos, os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico: 
devem ser previstos e executados conforme as NSCI em vigor; não cabe dispensa, redução, substituição 
ou compensação; cabe a concessão de atestado de edificação em regularização, durante o prazo 
concedido para a execução ou instalação do sistema e da medida de segurança. 
3- Em instalação permanente que tenha por finalidade precípua a realização de eventos (por exemplo: 
centro de eventos ou de convenções) e que esteja regularizada junto ao CBMSC, cabe: dispensa de 
aprovação específica para o evento que não mude o layout do imóvel, deixando inalteradas as 
características e a eficiência dos sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico ou exigência 
de aprovação específica para o evento, com apresentação de PPCI/croqui para o evento que mude o layout 
do imóvel, dimensionando os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico, de acordo com 
as NSCI. 
a) Somente o 1. 
b) Somente 1 e 3. 
c) Somente 2 e 3. 
d) 1, 2 e 3. 
 
19. Leia as assertivas e aponte a incorreta. 
a) Recurso é um instrumento administrativo que o público externo pode se valer, para obter do CBMSC, uma 
reconsideração acerca de uma decisão técnica tomada por ocasião da resposta desfavorável a um requerimento. 
b) Existem duas instâncias de recurso: a primeira, para a própria autoridade que proferiu a decisão recorrida; a 
segunda e última instância, para a DAT. 
c) Além da utilização de formulário próprio, o recurso deve ser instruído de documentos, projetos e/ou informações 
que o embasem e que possam servir de material para conferência, anexando também, quando necessário, laudo 
e/ou avaliação que sustentem argumentação técnica, assinado(a) pelo responsável técnico. 
d) O recurso à SAT só pode ser feito depois de indeferido o requerimento (à própria SAT), e o recurso à DAT só 
pode ser feito depois de indeferido o recurso à SAT. 
 
20. Qual das alternativas é considerada incorreta? 
a) O requerimento deve ser direcionado sempre à SAT com circunscrição sobre o imóvel. A resposta a um 
requerimento tem sempre caráter coercitivo. 
b) A resposta à consulta técnica interna, dada por uma SAT ou pela DAT, pode ser de duas formas: através de 
decisão técnica: que tem natureza coercitiva (obrigatória) em relação ao seu cumprimento ou através de parecer 
técnico: quando tem natureza meramente orientadora ou explicativa. 
c) O recurso se destina a obter uma resposta específica sobre um problema de determinado projeto ou vistoria 
(geralmente solicitações de dispensa e/ou adequação).  
d) O prazo para o cumprimento das ações e para a instalação dos sistemas e medidas de segurança contra 
incêndio e pânico passa a contar a partir da data da assinatura do PRE pelo responsável pelo imóvel. 
 
21. Atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e assinale a alternativa correta: 
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( ) Constituem sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico, dentre outros: sistema fixo de 
gases limpos e dióxido de carbono; chuveiros automáticos (sprinklers); controle de materiais de 
acabamento e revestimento. 
( ) Os critérios de concepção e dimensionamento dos sistemas e das medidas de segurança contra 
incêndio e pânico, que são fiscalizados pelo CBMSC, são estabelecidos através de IN. 
( ) Nos imóveis com ocupação Mista, para efeito de definição dos sistemas e medidas de segurança contra 
incêndio e pânico, aplicam-se as exigências da ocupação de maior risco de incêndio para toda a 
edificação. 
( ) Para a ocupação Atividades Agropastoris, Silos e Olarias, devem ser exigidos os sistemas e medidas de 
segurança contra incêndio e pânico, previstos na IN 026/DAT/CBMSC.  
a) F – V – V – F.  
b) V – V – V – F.  
c) V – V – F – V.  
d) V – V – V – V.  
 
CHEFIA E LIDERANÇA. 
Responda às próximas quatro questões sobre Chefia e Liderança. 
   
22. No que tange à liderança, atribua (V) para verdadeiro ou (F) para falso aos itens e assinale a alternativa 
correta: 
( ) O estudo sobre liderança tem seu marco inicial durante a 1ª Guerra Mundial, em especial, na 
necessidade de recrutamento de efetivo para os campos de combate, pelo Governo americano. 
(  ) Liderança é a arte de se relacionar construtivamente com outras pessoas e conseguir que se mobilizem 
para atingir determinados objetivos comuns. 
(  ) Observando a Liderança sob a ótica do comportamento das pessoas e das organizações, ela subdivide-
se em: Liderança Formal - Aquela que decorre do poder conferido ao Líder em razão de sua posição; 
Liderança Informal - Aquela que tem sua base nas relações interpessoais do líder e sua influência no 
grupo trabalho. 
( ) Liderança pode ser definida como um processo de influência do comportamento humano, isto é, 
motivar indivíduos a adaptar um comportamento que de outro modo eles não adaptariam. 
a) V – V – V – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – V. 
d) V – V – V – F. 
 
23. A liderança para alcançar o sucesso necessário depende de um adequado equilíbrio na dinâmica 
organizacional. Essa dinâmica é composta por: Estrutura Organizacional; Clima Organizacional e Cultura 
Organizacional. 
Sobre isso, relacione a Coluna A com a Coluna B, depois aponte a alternativa correta:  
 

Coluna A                            Coluna B 

 
(1) Estrutura Organizacional.  
  
 
 
(2) Clima Organizacional. 
 
 
 
(3) Cultura Organizacional. 

 

(  ) Pode ser definido como o “estado de espírito” de uma organização. 
Sua base está ligada nas relações interpessoais e na harmonia do 
grupo de trabalho.  
 
(  ) Caracteriza-se na espinha de uma organização. A divisão do poder 
decisório, em níveis diferentes, através de uma cadeia de comando 
hierarquizada, se constitui na sua característica principal. 
 
( ) Os valores cultivados pelos indivíduos e grupos no decorrer da 
existência de uma organização são a característica principal da cultura 
organizacional. O pensamento de uma organização é moldado através 
da manutenção destes valores contínuos. 
 

a) 1 – 3 – 2.  
b) 3 – 1 – 2.  
c) 2 – 1 – 3.  
d) 1 – 2 – 3.  
 
24. No estudo da liderança, faz-se importante entender e conceituar os seus tipos, com o propósito de 
compreender cada estilo. A compreensão de cada estilo na administração moderna torna-se importante 
porque as características das variantes da liderança são fundamentais para sua aplicabilidade. 
Analise os dois tipos de liderança a seguir e aponte a alternativa que denomina, respectivamente, cada um 
deles: 
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1- Tipo de liderança caracterizada pela possibilidade de participação coletiva na tomada de decisões. O 
grupo participa de forma ativa nas ações com sugestões e novas ideias na condução dos processos. 
2- Tipo de liderança caracterizado pela maturidade no relacionamento entre o líder e seus liderados, em 
que não há necessidade de supervisão nas tarefas pelo próprio líder. Cada colaborador sabe exatamente 
suas funções, tomando suas decisões, no âmbito de suas atividades.  
a) 1- Liderança Situacional / 2- Liderança Liberal.  
b) 1- Liderança Democrática / 2- Liderança Transformacional.  
c) 1- Liderança Transformacional / 2- Liderança Situacional.  
d) 1- Liderança Democrática / 2- Liderança Liberal.  
 
25. Leia os itens: 
I- A manutenção de padrões definidos são características que devem acompanhar o líder militar em toda 
sua carreira. Um bom líder militar tem o dever: aprender a escutar; aprender a dar valor às pessoas; 
aprender a confiar e motivar e estimular as pessoas pelo exemplo.  
II- Segundo as Instruções Provisórias 10-20 do Exército Brasileiro, a Liderança Militar tem características e 
peculiaridades especiais indispensáveis em tempo de paz e guerra, devendo ser estabelecidas em todos 
os escalões, pois se traduz no elemento catalisador que desperta a motivação para o surgimento do 
espírito de corpo e que impulsiona as organizações militares para o cumprimento do dever. 
III- De acordo com a doutrina do Exército Brasileiro, Liderança Militar se define como “processo de 
influenciar as pessoas através de propósito, direção e motivação durante uma operação para realizar a 
missão e melhorar a organização”. 
Podemos afirmar que:  
a) Todos os itens são corretos. 
b) Apenas os itens I e II são corretos. 
c) Apenas os itens II e III são corretos. 
d) Apenas o item I é correto. 
 
DEFESA CIVIL.  
Responda às próximas quatro questões, conforme o MANUAL DE DEFESA CIVIL - DCV PARA A 
FORMAÇÃO DO SOLDADO DO CBMSC - 1° edição 2017. 
 
26. Qual das alternativas apresenta informação incorreta? 
a) A divisão do processo de administração dos desastres possibilita melhor identificação da situação para que 
sejam adotadas ações mais efetivas na prevenção, ou mesmo, na resposta aos eventos críticos. Para isso, a 
administração de desastres inicia a sua minimização através da prevenção e mitigação, buscando medidas para 
avaliar e reduzir o risco de desastre, e por meio da preparação, tomar medidas para otimizar a resposta do 
sistema de defesa civil aos desastres. 
b) A fase de mitigação foi incluída recentemente, em 2014, com a publicação da nova Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil. A inclusão dessa fase faz parte de um processo de atualização dos conceitos brasileiros 
em consonância com os utilizados pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. 
c) Um plano de contingência é o planejamento tático, elaborado a partir de uma determinada hipótese de desastre. 
O planejamento é elaborado a partir do estudo de um determinado cenário de risco, caso o evento adverso venha 
a se concretizar. 
d) A mitigação é a diminuição ou a limitação dos impactos adversos das ameaças e dos desastres afins, pois, 
frequentemente, não é possível prevenir todos os impactos adversos das ameaças, mas é possível diminuir 
consideravelmente sua escala e severidade mediante diversas estratégias e ações. 
 
27. Atribua (V) para verdadeiro ou (F) para  falso aos itens e assinale a alternativa correta: 
( ) Os principais profissionais a serem cadastrados como recursos humanos para situação de emergências 
e/ou desastres são: Assistentes sociais; Condutores de barcos; Cozinheiros; Educadores; Enfermeiros; 
Engenheiros; Geólogos. 
( ) A intensificação da ocorrência de desastres, somada à escassez de políticas públicas que fortaleçam 
ações conjuntas para a minimização dos efeitos danosos dos desastres, tem trazido uma grande 
preocupação aos órgãos de Defesa Civil. 
( ) As ações de proteção e defesa civil compreendem cinco aspectos: prevenção, mitigação, preparação, 
resposta e recuperação. A gestão de desastre compreende o planejamento, a coordenação e a execução 
das ações de resposta e de recuperação. 
( ) O gerenciamento de desastre é um conjunto de ações relacionadas ao tipo de desastre e à localidade, 
específicas para cada desastre. Trata-se de uma atuação sistêmica multissetorial do SINPDEC e, como tal, 
pressupõe uma relação de cooperação e articulações estabelecidas entre os órgãos que o compõem 
localmente. 
a) V – F – F – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – V – V – F. 
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d) V – V – V – V. 
 
28. É a 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. 
Estamos falando de: 
a) Resiliência. 
b) Gestão de Risco de Desastre. 
c) Reconhecimento de Capacidades. 
d) Planos de Preparação. 
 
29. “A Prevenção de Desastres é o conjunto de ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de 
desastres naturais e humanos, através da avaliação e redução das ameaças e/ou vulnerabilidades, 
minimizando os prejuízos socioeconômicos e os danos humanos, materiais e ambientais.” (CASTRO, 
2007). 
Sobre Prevenção de Desastres, leia as alternativas e aponte a incorreta. 
a) As medidas não estruturais utilizam-se de ferramentas de gestão e relacionam-se com a mudança cultural e 
comportamental e com a implementação de normas técnicas e de regulamentos de segurança. 
b) A Análise de Risco é uma metodologia de estudo que permite a identificação e a avaliação das ameaças de 
eventos ou acontecimentos adversos de maior prevalência em determinado contexto. Ao mesmo tempo, permite a 
identificação dos corpos receptores e das comunidades vulneráveis a essas ameaças, dentro de um determinado 
sistema receptor, cenário de desastres ou região geográfica. 
c) A redução do grau de vulnerabilidade é conseguida por intermédio de medidas estruturais e não estruturais. As 
medidas estruturais compreendem um conjunto de medidas estratégicas e educativas, voltadas para a redução do 
risco e de suas consequências. 
d) A Análise Preliminar de Riscos é o método de estudo preliminar e sumário de riscos, normalmente conduzido 
em conjunto com a comunidade ameaçada. Tem como objetivo identificar os desastres potenciais de maior 
prevalência na região e as suas características intrínsecas, com a finalidade de prever e prevenir riscos de 
desastres. 
 
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E DIREÇÃO DEFENSIVA APLICADA À ATIVIDADE BOMBEIRO MILITAR. 
30. Analise se as afirmações a seguir são (C) corretas ou (I) incorretas e aponte a alternativa correta:   
( ) Sangue - líquido vermelho, viscoso, composto por plasma, células vermelhas (leucócitos), células 
brancas (hemácias) e plaquetas.  
( ) O plasma (parte líquida) transporta as células e nutrientes para todos os tecidos. Também conduz os 
produtos de degradação para os órgãos excretores.  
( ) As células vermelhas fornecem cor ao sangue e transportam oxigênio. As células brancas atuam na 
defesa do organismo contra as infecções.  
(  ) As plaquetas são essenciais para a formação de coágulos sanguíneos, necessários para estancar as 
hemorragias.  
(  ) Existem três tipos de hemorragias: Arterial; Venosa e Capilar. 
a) I – C – C – C – C.  
b) C – C – I – C – C. 
c) C – I – C – I – C. 
d) C – C – C – C – C. 
 
31. Analise as assertivas: 
(i) A parada cardíaca é definida como uma cessação súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. O 
coração para de bombear o sangue para o organismo e os tecidos começam a sofrer os efeitos da falta de 
oxigênio. O coração, centro essencial do organismo, começa a morrer após cerca de três minutos privado 
de oxigênio. 
(ii) A função do sistema circulatório é distribuir sangue com oxigênio e nutrientes para todas as partes do 
corpo. Quando isso, por qualquer motivo, deixa de acontecer e começa a faltar oxigênio nos tecidos 
corporais, ocorre o que denominamos estado de choque, ou seja, as células começam a entrar em 
sofrimento e, se esta condição não for revertida, as células acabam morrendo. 
(iii) O alarme sonoro que caracteriza o deslocamento em serviço de veículo de emergência, conhecido 
como sirene, emite o som em linha reta, tanto para a parte dianteira quanto para a traseira do veículo. 
Quanto maior a velocidade do veículo de emergência, maior o alcance da sirene. 
(iv) Os veículos em movimento mudam constantemente de posição. A 80 quilômetros por hora, um carro 
percorre 22 metros, em um único segundo. Se acontecer uma emergência, entre perceber o problema, 
tomar a decisão de frear, acionar o pedal e o veículo parar totalmente, vão ser necessários, pelo menos, 44 
metros. 
Estão corretas apenas as assertivas: 
a) (i), (ii) e (iii). 
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b) (ii), (iii) e (iv). 
c) (ii) e (iv). 
d) (i) e (iii). 
 
32. Qual das alternativas é considerada incorreta?  
a) Em crianças, a compressão torácica (massagem cardíaca externa) deve ser realizada com apenas uma das 
mãos posicionada sobre o meio do peito da vítima, no terço inferior do osso esterno. 
b) A compressão torácica externa deve ser realizada com os braços flexionados, usando o peso do corpo do 
socorrista. 
c) A compressão cardíaca é produzida pela compressão vertical para baixo, exercida através de ambos os braços 
do socorrista, comprimindo o osso esterno sobre o coração da vítima. 
d) No socorro de adultos, deve-se maner a frequência de 1 ventilação a cada 5 segundos e, 1 ventilação a cada 3 
segundos para crianças e 1 sopro bem suave a cada 3 segundos para bebês (0 a 2 anos). 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL. 
33. No âmbito da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), os Corpos de Bombeiros Militares estão 
citados nos artigos 22, 42 e 144, os quais estabelecem que os mesmos situam-se entre os órgãos 
responsáveis pelo exercício da Segurança Pública e, assim como as Polícias Militares e Civis, 
subordinam-se aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, possuindo suas competências, 
atribuições, organizações e funcionamentos previstos em ordenamentos legais infraconstitucionais, 
consolidando-se desta forma dentro do Sistema de Segurança Pública adotado pela República Federativa 
do Brasil. Além disso, o Diploma Constitucional de 1988 estabeleceu que os Corpos de Bombeiros 
Militares, juntamente com as Polícias Militares, são instituições militares organizadas com base nos 
pilares ______________________, sendo seus membros denominados militares estaduais. 
Qual alternativa preenche a lacuna de modo correto? 
a) da Hierarquia e Disciplina 
b) do Amor e da Coragem 
c) da Força e do Serviço 
d) do Desempenho e da Probidade 
 
34. Em contrapartida ao conteúdo difuso da CF/88, no que tange às competências do CBMSC, a 
Constituição Estadual de Santa Catarina de 1989, em seu art. 108, alterado pela Emenda Constitucional nº 
33, de 13 de junho de 2003, estabelece de forma expressa as competências do CBMSC. O Corpo de 
Bombeiros Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizado com base na 
hierarquia e na disciplina, subordinado ao Governador do Estado, cabe, nos limites de sua competência, 
além das outras atribuições estabelecidas em lei:  
I - realizar os serviços de prevenção de sinistros ou catástrofes, de combate a incêndio e de busca e 
salvamento de pessoas e bens e o atendimento pré-hospitalar;  
II - estabelecer normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio, catástrofe ou 
produtos perigosos;  
III - analisar, previamente, os projetos de segurança contra incêndio em edificações, contra sinistros em 
áreas de risco e de armazenagem, manipulação e transporte de produtos perigosos, acompanhar e 
fiscalizar sua execução, e impor sanções administrativas estabelecidas em lei.  
IV - realizar perícias de incêndio e de áreas sinistradas no limite de sua competência; 
V - colaborar com órgãos da defesa civil;  
VI - exercer a Polícia judiciária militar, nos termos da lei federal;  
VII - estabelecer a prevenção balneária por salva-vidas; e  
VIII - prevenir acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial. 
Acerca disso, assinale a alternativa que faz uma afirmação correta. 
a) Apenas os itens I e VI estão incorretos. 
b) Apenas os itens II, III, IV e VI estão corretos. 
c) O único item incorreto é o VII. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
35. Pautado no art. 105 da Constituição Estadual de SC, preencha os parênteses com V (verdadeiro) ou F 
(falso) e assinale a alternativa correta: 
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
(  ) Polícia Civil 
(  ) Polícia Militar 
(  ) Corpo de Bombeiros Militar 
(  ) Instituto Geral de Perícia 
(  ) Colegiado Forense 
a) V – F – V – V – V. 
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b) V – V – V – V – F. 
c) F – V – V – V – V. 
d) V – V – V – V – V. 
 
36. De acordo com o art. 107 da Constituição Estadual de SC, a Polícia Militar é: 
a) Organização governamental de estratégia e força. 
b) Corporação competente de comando, ousadia e visão de futuro. Subordinada à União. 
c) Órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e na disciplina, 
subordinada ao Governador do Estado. 
d) Instituição filantrópica, que prestando contas ao Estado, age em favor da sociedade com base no espírito 
heroico e proteção. 
 
37. Em conformidade com o § 1° do artigo citado na questão 36, a Polícia Militar:  
i- É comandada por oficial da ativa do último posto da corporação. 
ii- Disporá de quadro de pessoal civil para a execução de atividades administrativas, auxiliares de apoio e 
de manutenção. 
Assinale a alternativa que é correta em sua afirmação. 
a) É verdadeiro o que se diz em i e falso o que se diz em ii. 
b) É falso o que se diz em i e verdadeiro o que se diz em ii. 
c) É verdadeiro o que se diz em i e também o que se diz em ii. 
d) É falso o que se diz em i e também o que se diz em ii. 
 
DIREITO MILITAR APLICADO A ATIVIDADE BOMBEIRO MILITAR. 
38. “A Justiça Militar Estadual, criada por lei de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça, é constituída, 
em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio 
Tribunal de Justiça, ou, nos estados em que o efetivo militar seja superior a _______________ integrantes, 
por Tribunal de Justiça Militar (CF, art. 125, § 3.°). Anote-se que, diferentemente da Justiça Militar federal, 
na Justiça Militar estadual temos tribunal de segundo grau, que será o próprio Tribunal de Justiça do 
Estado, ou, caso o Estado possua efetivo militar superior a 20.000 (vinte mil) integrantes, será criado, por 
lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Militar.” 
Qual alternativa preenche a lacuna corretamente? 
a) 10.000 (dez mil) 
b) 20.000 (vinte mil) 
c) 22.000 (vinte e dois mil) 
d) 25.000 (vinte e cinco mil) 
 
39. A Justiça Militar da União tem competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei 
(CF, art. 124). Dispõe, portanto, de competência exclusivamente penal, isto é, não julga nenhuma matéria 
não penal (civil ou disciplinar). Entretanto, além de militares integrantes das forças armadas, a Justiça 
Militar federal julga também: 
a) Civis, em caso de crime ambiental. 
b) Representantes da Administração Pública, na ausência da Justiça Comum. 
c) Qualquer pessoa, de acordo com o previsto no art. 110 da CF. 
d) Civis, se esses, por exemplo, praticam crime contra o patrimônio militar, ou contra a ordem administrativa 
militar. 
 
40. A Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento 
de seus Serviços Auxiliares. Na primeira parte desta Lei, trata-se da estrutura da Justiça Militar da União e, 
no seu artigo 1°, estão definidos quais são os órgãos da Justiça Militar da União. 
De acordo com o art. 1°, são órgãos da Justiça Militar: 
I- o Superior Tribunal Militar; 
II- a Auditoria de Correição; 
III- os Conselhos de Justiça; 
IV- os Juízes-Auditores e os Juízes-Auditores Substitutos. 
É correto afirmar que: 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item I está incorreto. 
c) Apenas os itens II e III estão incorretos. 
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
 
41. Sobre as duas espécies de Conselhos de Justiça, analise: 
i. Conselho Especial de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares, sob a presidência, 
dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado que o dos demais juízes, ou 
de maior antiguidade, no caso de igualdade; 
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ii. Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior, que será o 
presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão. 
Assinale a alternativa que é correta em sua afirmação. 
a) É verdadeiro o que se diz em i e falso o que se diz em ii. 
b) É verdadeiro o que se diz em ii e falso o que se diz em i. 
c) É verdadeiro o que se diz em i e também o que se diz ii. 
d) É falso o que se diz em i e também o que se diz em ii. 
 
42. A Justiça Militar da União adota o princípio duplo grau de jurisdição, pois as decisões tomadas na 
chamada primeira instância sejam reexaminadas no órgão superior, através da interposição de recursos. 
O primeiro grau de jurisdição cabe aos Conselhos de Justiça que funcionam como as Auditorias Militares 
(Estaduais), distribuídas pelas Circunscrições Judiciárias Militares. O órgão de segundo grau é o Superior 
Tribunal Militar (STM), localizado em Brasília. Acerca do Conselho Especial de Justiça, sua Composição é: 
_____membros sendo: 1 Oficial ____________ (presidente do Conselho), 3 _____________ (Capitães ou 
Tenentes), 1 Juiz _________ (relator). 
Qual alternativa preenche as lacunas de modo correto? 
a) 5 – Superior – Oficiais – Auditor 
b) 5 – Tenente – Auditores – Superior 
c) 4 – Militar – Responsáveis – Major 
d) 4 – Representante – Fiscais – Tenente 
 
LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS INTERNOS. 
43. O CBMSC, enquanto órgão da administração pública direta do Poder Executivo Estadual, integra um 
complexo sistema político, organizacional e jurídico que, com regência no moderno Direito Administrativo, 
subordina-se às normas e aos mandamentos consagrados no texto constitucional. Como exemplo, tem-se 
a necessária reverência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e 
da eficiência, todos previstos no caput do artigo 37 Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Além disso, a CF/88 também constitui a legislação primária a 
reconhecer a existência, legitimar a atuação, bem como pontuar os contornos dos Corpos de Bombeiros 
Militares do Brasil. Assim, dentre os órgãos elencados de forma taxativa pela Carta Magna como 
responsáveis pelo exercício da segurança pública, estão os Corpos de Bombeiros Militares, a quem, além 
das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. O artigo 22 de nossa 
Constituição Cidadã estabelece que legislar, nos termos do artigo citado, sobre a organização dos Corpos 
de Bombeiros Militares, é de competência: 
a) do Estado. 
b) exclusiva do poder Municipal da cidade em que o Comando está situado. 
c) privativa da União. 
d) da Presidência da República. 
 
À luz do Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Santa Catarina, responda às próximas sete 
questões. 
 
44. A Lei 6.218, de 10 de fevereiro de 1983, denominada Estatuto dos Militares Estaduais, constitui-se um 
dos pilares centrais da construção legal das Corporações Militares Estaduais, Corpo de Bombeiros Militar 
de Santa Catarina (CBMSC) e Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). O CBMSC, como descrito em seu 
Estatuto, é instituição permanente e possui como pilares fundamentais a hierarquia e disciplina, sendo 
Força Auxiliar e Reserva do Exército. 
Acerca da estrutura basilar das corporações militares estaduais, considere: 
i. A Polícia Militar, subordinada operacionalmente ao Secretário de Segurança e Informações, é uma 
instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina, destinada à manutenção da ordem 
pública, na área do Estado, sendo considerada força auxiliar, Reserva do Exército. 
ii. Os integrantes da Polícia Militar do Estado, em razão da destinação constitucional da Corporação e em 
decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos estaduais e são 
denominados policiais-militares. 
Agora, assinale a alternativa que é correta em sua afirmação. 
a) É verdadeiro o que se diz em i e também o que se diz em ii. 
b) É verdadeiro o que se diz em ii e falso o que se diz em i. 
c) É verdadeiro o que se diz em i e falso o que se diz em ii. 
d) É falso o que se diz em i e também o que se diz em ii. 
 
45. Acerca das definições sobre carreira e requisitos de ingresso às fileiras das corporações, preencha os 
parênteses com C (certo) ou E (errado) e assinale a alternativa correta: 
(  ) O serviço policial-militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende 
todos os encargos previstos na legislação específica, relacionados com a manutenção da ordem pública.  
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( ) A carreira policial-militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às 
finalidades da Polícia Militar, denominada atividade policial-militar.  
(  ) A carreira Policial-Militar é privativa do pessoal da ativa, tem início com o ingresso da Polícia-Militar e 
obedece à sequência de graus hierárquicos.  
(  ) A carreira de Oficial da Polícia Militar é privativa de Brasileiro Nato ou Estrangeiro que resida no país 
por mais de dois anos. 
a) C – C – C – C. 
b) C – E – C – C. 
c) C – C – C – E. 
d) E – C – C – C. 
 
46. O ingresso na carreira militar denota compromisso e aceitação das regras e deveres por ela imposta. 
Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante __________, matrícula ou nomeação, prestará 
compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres 
policiais-militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los. 
Qual alternativa preenche a lacuna corretamente? 
a) inclusão 
b) concurso 
c) seleção 
d) alistamento 
 
47. A carreira militar possui dois grandes quadros, Oficiais e Praças, o quadro dos Oficiais com sua escala 
específica de postos e o quadro das Praças com as graduações de igual maneira. 
Acerca disso, considere: 
i. Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido pelo ato do Governador do Estado e confirmado em 
Carta Patente.  
ii. Colação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo Capitão da Polícia Militar.  
iii. O aspirante-oficial PM e o aluno-oficial PM são denominados praças especiais.  
iv. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros são fixados separadamente, para cada caso, 
dentro da lei de fixação de Efetivos. 
Agora, assinale a alternativa que é correta em sua afirmação. 
a) É verdadeiro o que se diz em i e também o que se diz em ii, iii e iv. 
b) É verdadeiro o que se diz em i e também o que se diz em ii, e falso o que se diz em iii e iv. 
c) É verdadeiro o que se diz em ii e iii e falso o que se diz em i e iv. 
d) É verdadeiro o que se diz em i e também o que se diz em iii e iv, e falso o que se diz em ii. 
 
48. As instituições militares se erguem sob fortes valores, a manutenção destes impõe aos seus 
integrantes uma série de obrigações e deveres, que se traduzem pelo regramento institucional, que 
compele à constante retidão de seu corpo de militares e a união de suas fileiras, exaltando o que há de 
melhor naqueles que envergam suas fardas.  
Acerca das manifestações essenciais do valor policial-militar, expressas no art. 28, relacione a Coluna A 
com a Coluna B e assinale a alternativa correta: 
 

Coluna A Coluna B 

 
1. A fé 

( ) de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o 
dever policial-militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem 
pública mesmo com risco da própria vida. 

2. O sentimento (  ) e o culto das tradições históricas.  

3. O amor (  ) na elevada missão da Polícia Militar. 

4. O espírito de corpo (  ) orgulho do policial-militar pela organização onde serve. 

5. O aprimoramento (  ) técnico-profissional. 

6. O civismo ( ) à profissão policial-militar e o entusiasmo com que é exercida. 

 
a) 1 – 3 – 6 – 5 – 2 – 4. 
b) 2 – 6 – 1 – 4 – 5 – 3. 
c) 3 – 5 – 2 – 6 – 1 – 4. 
d) 4 – 2 – 5 – 3 – 6 – 1. 
 
49. Assinale a alternativa incorreta. 
No que diz respeito aos deveres dos policiais-militares, é expresso no art. 32 que esses emanam de um 
conjunto de vínculos racionais e morais, que ligam o policial-militar ao Estado e ao serviço, 
compreendendo, essencialmente: 
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a) Dedicação integral ao serviço policial-militar e fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da 
própria vida. 
b) Culto aos Símbolos Nacionais, disciplina e respeito à hierarquia. 
c) Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens bem como a obrigação de tratar o subordinado dignamente e 
com urbanidade. 
d) Improbidade e lealdade em todas as circunstâncias. 
 
50. De acordo com o art. 42, a violação das obrigações e dos deveres policiais-militares constituirá crime, 
contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou a regulamentação 
peculiar.  
i. A violação dos preceitos da ética policial-militar é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico 
de quem a cometer.  
ii. No concurso de crime militar e de contravenção ou de transgressão disciplinar, quando forem da 
mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. 
Acerca do explanado acima, assinale a alternativa que traz a afirmativa correta. 
a) É verdadeiro o que se diz em i e falso o que se diz em ii. 
b) É verdadeiro o que se diz em i e também o que se diz em ii. 
c) É falso o que se diz em i e também o que se diz em ii. 
d) É falso o que se diz em i e verdadeiro o que se diz em ii. 
 
RASCUNHO. 
 
 



QUESTÃO RESPOSTA VALOR ÁREA DE CONHECIMENTO

1 A 0,2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2 C 0,2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

3 D 0,2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4 A 0,2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

5 D 0,2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6 C 0,2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

7 B 0,2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8 D 0,2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

9 C 0,2 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

10 D 0,2 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

11 A 0,2 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

12 A 0,2 PREV. E COMBATE A INCÊNDIOS

13 A 0,2 PREV. E COMBATE A INCÊNDIOS

14 D 0,2 PREV. E COMBATE A INCÊNDIOS

15 B 0,2 SEG. CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO

16 A 0,2 SEG. CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO

17 B 0,2 SEG. CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO

18 D 0,2 SEG. CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO

19 C 0,2 SEG. CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO

20 C 0,2 SEG. CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO

21 B 0,2 SEG. CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO

22 B 0,2 CHEFIA E LIDERANÇA

23 C 0,2 CHEFIA E LIDERANÇA

24 D 0,2 CHEFIA E LIDERANÇA

25 B 0,2 CHEFIA E LIDERANÇA

26 B 0,2 DEFESA CIVIL

27 D 0,2 DEFESA CIVIL

28 A 0,2 DEFESA CIVIL

29 C 0,2 DEFESA CIVIL

30 A 0,2 LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

31 C 0,2 LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

32 B 0,2 LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

33 A 0,2 DIREITO CONSTITUCIONAL

34 D 0,2 DIREITO CONSTITUCIONAL

35 B 0,2 DIREITO CONSTITUCIONAL

36 C 0,2 DIREITO CONSTITUCIONAL

37 C 0,2 DIREITO CONSTITUCIONAL

38 B 0,2 D. MILITAR APLICADO A ATIV. DE BOMBEIRO MILITAR

39 D 0,2 D. MILITAR APLICADO A ATIV. DE BOMBEIRO MILITAR

40 A 0,2 D. MILITAR APLICADO A ATIV. DE BOMBEIRO MILITAR

41 C 0,2 D. MILITAR APLICADO A ATIV. DE BOMBEIRO MILITAR

42 A 0,2 D. MILITAR APLICADO A ATIV. DE BOMBEIRO MILITAR

43 C 0,2 LEGISLAÇÃO E REGULAMENTOS INTERNOS

44 A 0,2 LEG. E REGULAMENTOS INTERNOS

45 C 0,2 LEG. E REGULAMENTOS INTERNOS

46 A 0,2 LEG. E REGULAMENTOS INTERNOS

47 D 0,2 LEG. E REGULAMENTOS INTERNOS

48 B 0,2 LEG. E REGULAMENTOS INTERNOS

49 D 0,2 LEG. E REGULAMENTOS INTERNOS

50 B 0,2 LEG. E REGULAMENTOS INTERNOS
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