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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 100 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não1

veda a comercialização de produtos usados com vida útil
reduzida, assim como não proíbe a venda de produtos com
pequenos defeitos. Nessa última hipótese, em homenagem ao4

princípio da boa-fé objetiva, há que existir ampla divulgação
e transparência quanto ao vício e esclarecer que o preço
diferenciado decorre justamente daquele vício, de modo a7

evitar que o consumidor possa legitimamente questionar
sobre o vício.

Acrescente-se que, caso o produto adquirido10

apresente outros defeitos não vinculados diretamente àquele
que ensejou o preço menor, é possível exigir a troca do bem,
devolução do dinheiro ou abatimento proporcional do preço,13

conforme art. 18 do CDC. Como exemplo, imagine-se a
compra de uma camisa mais barata, justamente por
apresentar um problema na costura, e que, posteriormente,16

logo após a primeira lavada, perca a sua cor original.
O consumidor, nesse caso, pode reclamar, pois a perda da
cor não se vincula ao problema com a costura. 19

Correio Braziliense. "Direito & Justiça", Direitos

do Consumidor, 30/10/2006, p. 6 (com adaptações).

Com referência às idéias do texto, julgue os itens que se seguem.

1 O Código de Defesa do Consumidor não proíbe a venda de
produtos usados, desde que seja informado ao consumidor
que a vida útil do produto é reduzida. 

2 O consumidor pode questionar sobre o início de um produto,
bem como o seu preço, mesmo que todos os defeitos desse
produto sejam divulgados.

3 Infere-se da leitura do texto que um produto só terá seu
preço diminuído se forem constatados pequenos defeitos, de
acordo com o que determina o Código de Defesa do
Consumidor.

4 O consumidor precisa estar atento aos produtos com preços
mais baixos porque esses produtos costumam apresentar
defeitos.

5 O consumidor pode exigir a troca do bem, se o produto
adquirido apresentar defeito não informado pelo
comerciante. 

A respeito das idéias e das estruturas do texto, julgue os seguintes
itens.

6 Na linha 11, o emprego do sinal indicativo de crase em
“àquele” mostra que esse pronome completa o sentido do
termo “vinculados”.

7 Nas ocorrências às linhas 14 e 19, o pronome “se” indica
indeterminação do sujeito.

8 O segmento “por apresentar” (R.15-16) pode ser substituído
pela expressão porque apresenta, sem prejuízo para a
correção gramatical e a coerência do texto.

9 O pronome “que” (R.16) pode ser substituído por o qual.

10 A vírgula antes de “pois” (R.18) introduz uma oração adjetiva
explicativa.

As inovações tecnológicas são constantes — e1

todo dia um computador novo e mais moderno surge no

mercado. E, então, uma dúvida aparece: o que fazer com o

seu equipamento antigo, que já ficou ultrapassado? Jogá-lo4

no lixo é, sem dúvida, a pior opção. De um modo geral, as

pessoas não sabem o perigo de se jogar um computador no

lixo.7

Fique livre da quinquilharia. In: Correio Braziliense,

Tecnologia, 24/10/2006, p. 4 (com adaptações).

Com referência ao texto acima, julgue os próximos itens.

11 Na linha 1, o travessão pode ser substituído por vírgula sem

prejuízo para a correção gramatical e o sentido do texto.

12 O sentido do termo “uma dúvida” (R.3) é explicitado em

seguida pelo trecho “o que fazer (…) ultrapassado?” (R.3-4).

13 A expressão “equipamento antigo” (R.4) mantém relação

semântica de contraste com a expressão “computador

novo” (R.2). 

14 As palavras “tecnológicas”, “dúvida” e “jogá-lo” obedecem

à mesma regra de acentuação gráfica.

15 No trecho “o perigo de se jogar” (R.6), o pronome “se” indica

que o verbo jogar está sendo empregado com sentido

reflexivo.

A mais poderosa justificativa para a construção de1

Brasília foi a de que a nova capital seria decisiva para o

desenvolvimento do interior do país. De fato, a mudança da

sede do governo federal para o Planalto Central contribuiu4

para que um outro Brasil entrasse em cena e fosse

incorporado ao processo de modernização que os anos JK

tão bem representavam.7

Antônio J. Barbosa. Correio Braziliense, "Artigo", 19/9/2006, p. 10 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos às estruturas lingüísticas

empregadas no texto acima.

16 O termo “poderosa” (R.1) pode ser substituído por relevante

sem prejuízo para o sentido do texto.

17 O pronome “a” (R.2) se refere à expressão “A mais poderosa

justificativa” (R.1) e equivale a aquela.

18 Têm o mesmo sujeito as orações em que constam as formas

verbais “contribuiu” (R.4), “entrasse” (R.5) e “fosse” (R.5).

19 O trecho “incorporado ao processo de modernização” (R.6)

pode, sem prejuízo para a correção gramatical e para o

sentido original do texto, ser substituído por: incorporado a

processo de modernização.

20 A forma verbal “representavam” (R.7) está sendo empregada

com sentido intransitivo.
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Relatório da Secretaria Nacional Antidroga revela que

o uso de álcool, maconha e tabaco aumentou no Brasil nos

últimos quatro anos. Segundo a pesquisa, 12,3% da população

brasileira é dependente de álcool, 10,1%, de tabaco e 1,4%, de

maconha. O governo atestou ainda que o aumento do consumo de

drogas é maior entre adolescentes na faixa etária entre 12 e

17 anos. “O maior problema do consumo de drogas no Brasil é a

facilidade que o usuário tem de comprá-las. Nos grandes centros,

cocaína e maconha são vendidas em bairros nobres e em bares”,

afirma um especialista. A segunda droga ilícita mais usada pelo

brasileiro são os solventes.

Correio Braziliense, 24/11/2006, p. 13 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a

abrangência do tema de que ele trata, julgue os itens seguintes.

21 O elevado uso de drogas ilícitas não é uma particularidade

brasileira, sendo marcante na sociedade mundial

contemporânea.

22 O tráfico de drogas ilícitas mostra-se como atividade

bastante lucrativa, razão pela qual nele atuam verdadeiras

máfias ou cartéis em escala global.

23 Pelos dados da pesquisa mencionada no texto, o consumo da

maconha praticamente se equipara ao do tabaco entre os

brasileiros.

24 Entre as drogas ilícitas — portanto, de comercialização

proibida — a mais consumida no Brasil, segundo o texto, é

o álcool.

25 Diferentemente do que ocorre com a maconha, até o

momento não há evidência científica acerca dos malefícios

à saúde causados pelo uso de álcool e tabaco.

26 O texto informa que aumentou o consumo de drogas entre

brasileiros menores de 18 anos.

27 Infere-se do texto que o consumo de drogas ilícitas só não

é maior devido aos obstáculos encontrados pelos

consumidores para adquiri-las.

28 A pesquisa desfaz o mito de que a conhecida cola de

sapateiro seja utilizada como droga.

29 O tráfico de drogas tem contribuído para o aumento da

violência no Brasil, especialmente nos grandes centros

urbanos.

30 Apesar da importância do tema, ainda não há na estrutura do

governo federal um órgão destinado ao combate às drogas

ilícitas.

31 Organizações criminosas que atuam no narcotráfico fazem

a lavagem do dinheiro de várias maneiras, inclusive criando

empresas de fachada.

O tema ecológico, a cada dia, ganha mais importância.

Nesse cenário, ocupa lugar de destaque a questão da água. Todas

as avaliações recentes sugerem que, dentro de pouco tempo, esta

será uma questão crucial (e até dramática) para muitos países.

O Brasil ainda tem vantagens, mas pode perdê-las se não souber

administrá-las. O processo de conquista do interior aqui realizado

nos últimos 50 anos é altamente positivo, mas o avanço da

civilização, que foi bater na Amazônia, está causando forte

impacto sobre o meio ambiente. Pesquisas realizadas nas bacias

hidrográficas de Mato Grosso, por exemplo, mostram perda de

32% a 43% de sua cobertura vegetal original.

O Globo, 24/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

múltiplas implicações do tema que ele focaliza, julgue os itens

que se seguem.

32 Na atualidade, as formas de convivência entre os seres

humanos e a natureza chamam a atenção crescente das

sociedades e dos governos.

33 A água é indispensável à vida e tende a tornar-se um bem

escasso.

34 Por ser um país continental, o Brasil dispõe de um número

relativamente pequeno de rios.

35 O texto sugere que o Brasil precisa aprender a administrar

suas bacias hidrográficas para não sofrer com a falta de água

para uso humano no futuro.

36 Desmatamento indiscriminado pode comprometer as

nascentes dos rios e reduzir seu volume de água, acarretando

diversos problemas.

37 Infere-se do texto que a ocupação do interior do Brasil,

inclusive na Amazônia, tem obedecido aos padrões de

preservação ambiental.

38 A expressão “progresso a qualquer preço” é a melhor

tradução de desenvolvimento sustentável.

39 A questão ambiental também envolve saneamento básico,

indispensável a uma vida humana saudável.

40 De modo geral, incêndios florestais espontâneos não afetam

o meio ambiente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca de nós e amarrações, julgue os itens que se seguem.

41 O nó esquerdo com cotes é utilizado para finalizar a

confecção da cadeira japonesa.

42 Considere que durante a retirada de um carro de um buraco,

um bombeiro tenha utilizado uma corda que se danificou,

sem se romper completamente. Nessa situação, para não

interromper a operação e executá-la com segurança, o

bombeiro deve confeccionar um nó catau no ponto fraco da

corda.

43 A amarração para segurança individual é constituída de um

balso pelo seio na cintura e de um lais de guia no chicote em

que se coloca um mosquetão.

44 Para que uma carga de 500 kg seja elevada com segurança

por uma corda com carga de ruptura de 3.000 kg, a

amarração indicada é um fiel no ponto fixo e um lais de guia

na carga.

Acerca de motosserra, julgue os itens a seguir.

45 A sensibilidade das membranas do carburador ao teor de

benzol é um fator limitante ao uso de gasolina super nas

motosserras utilizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do

Distrito Federal (CBMDF).

46 Para que a corrente da motosserra seja esticada

corretamente, deve-se girar a porca tensora à direita até que

a corrente atinja a tensão ideal (encostando na parte inferior

do sabre e podendo, ainda, ser puxada com a mão).

47 Após o período de amaciamento da motosserra, que é de 20

a 30 horas de trabalho, deve ser feito um reaperto em todos

os parafusos e porcas.

Acerca do aparelho de corte hidráulico Lukas, julgue os itens

seguintes.

48 Quando em operação, as bombas hidráulicas devem

permanecer niveladas para se evitar a entrada de ar e

proporcionar o correto bombeamento de fluido hidráulico.

49 O óleo lubrificante deve ser inspecionado a cada 5 horas de

operação. Excepcionalmente, nas primeiras 10 horas

trabalhadas, deve-se trocar o lubrificante, mesmo que ele

apresente coloração e viscosidade normais.

50 Para que se possa melhor aproveitar a potência de corte da

ferramenta, deve-se posicionar a peça a ser cortada o mais

próximo do centro da lâmina, que deverá formar uma

angulação de 45º em relação à peça a ser cortada.

Acerca do aparelho Tirfor, julgue o próximo item.

51 Durante um içamento ou tração de cargas, o Tirfor não deve

ser fixado diretamente à carga.

No que se refere a equipamentos de proteção individual, julgue

os próximos itens.

52 Ao retirar uma vítima inconsciente do interior de um silo, em

uma ocorrência de salvamento, o bombeiro deve utilizar

máscara com filtro mecânico de grau de proteção II.

53 Considere uma busca com característica de trabalho médio,

que deve ser realizada em um local preenchido com gases

tóxicos, utilizando-se uma máscara autônoma de ar

comprimido de circuito aberto, com um cilindro de 5 litros

à pressão de 200 bar. Nesse caso, o trabalho é realizado com

segurança por até 33 minutos.

54 O que inicia o funcionamento da válvula de demanda é a

formação, em sua câmara, de uma ligeira pressão negativa

em função da inspiração do usuário do equipamento.

Com relação às características de incêndios e formas de combatê-

los, julgue os itens a seguir.

55 O chefe da guarnição de um veículo auto bomba tanque ABT

pode utilizar uma mangueira de 2½" para abastecer a viatura

com água do hidrante.

56 Os gases aquecidos que se formam no foco inicial de um

incêndio determinam a transmissão de calor, que ocorre por

contato direto, por radiação ou por convecção de calor,

implicando no aquecimento gradual de todo o ambiente.

57 No decorrer de uma combustão, há contínua produção de

calor pela transformação de energia química em calorífica.

Isso acontece como resultado da quebra das ligações das

moléculas dos reagentes e da formação das ligações das

moléculas do produto.

58 A combustão produz gás e vapor, que, ao serem resfriados a

25 ºC, tornam-se sólidos ou líquidos.

Com relação aos agentes extintores, julgue os itens que se

seguem.

59 O processo de extinção por diluição é indicado para álcool,

éter e acetona, enquanto o processo de emulsificação é

indicado para todos os óleos.

60 As propriedades de extinção do pó químico são o

abafamento, o resfriamento e a extinção química.

61 As espumas químicas são basicamente resultantes de reação

química entre uma solução de sal alcalino e sal ácido, que

podem ser o sulfato de alumínio e o bicarbonato de sódio,

respectivamente, e um agente estabilizador, que pode ser o

alcaçuz.
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Acerca de extintores de incêndios, julgue os itens seguintes.

62 Um operador deve percorrer, do ponto de fixação do extintor

a qualquer área protegida, distâncias seguras, estabelecidas

em função das seguintes classes operacionais de risco: risco

A — 10 metros; risco B — 15 metros; risco C —  20 metros.

63 Os extintores do tipo espuma química e os carregados com

água não devem ser utilizados em equipamentos elétricos,

mesmo que esses equipamentos estejam desligados da

corrente elétrica.

A respeito de sistemas automáticos de combate a incêndio, julgue

os itens a seguir.

64 Sistemas de chuveiros automáticos do tipo dilúvio,

normalmente utilizado na proteção de hangares, são

compostos de elementos termossensíveis ligados a uma

válvula do tipo dilúvio.

65 Em um sistema de chuveiros automáticos (sprinklers), a

forma mais confiável de abastecimento de água para esses

chuveiros é por gravidade.

66 A diferença básica entre o detector da câmara ionizada e o

detector ótico de fumaça é que o detector da câmara

ionizada, além de responder à presença de fumaça, responde

à presença de gases de combustões invisíveis.

67 Entre as instalações fixas de espuma, há as semi-fixas, que

são montadas em equipamentos ou áreas de risco para

proteger de maneira permanente o ambiente, mas que, no

momento do uso, necessitam ser completadas por

equipamentos móveis que permitem ligá-las às fontes de

água e de líquido gerador de espuma (LGE).

No que se refere a bomba armar no plano horizontal, julgue os

itens subseqüentes.

68 Toda vez que o auxiliar da guarnição (AG) realizar a

conexão da junta Storz da mangueira de 2½" com a boca de

expulsão da viatura ou com o hidrante, ele deverá guarnecer

a mangueira para evitar que a junta seja arrastada.

69 Durante a armação da bomba armar número 3, o chefe da

guarnição (CG), o AG, os chefes de linha e os seus ajudantes

devem estar atentos para evitar o arraste das juntas enquanto

estiverem estendendo as mangueiras.

Com relação aos materiais de combate a incêndio, julgue o

próximo item.

70 O aplicador de neblina é um equipamento de

estabelecimento que se utiliza conectado ao esguicho

universal quando se deseja uma neblina de baixa velocidade.

Acerca de primeiros socorros, julgue os itens que se seguem.

71 Considere que, ao atender uma vítima de acidente

automobilístico, o socorrista tenha constatado fraturas de

fêmur, tíbia e fíbula. Nessa situação, após a retirada da

vitima do veículo, deve-se imobilizar as fraturas, sem utilizar

o tracionador de fêmur.

72 Em caso de socorro a vítima com fraturas múltiplas, com

batimento cardíaco e respiração estáveis, pode-se realizar a

imobilização das fraturas durante o transporte para o

hospital.

73  Considere a seguinte situação hipotética.

No atendimento a uma vítima de atropelamento, o socorrista

constatou a presença de um tipo de choque especial que pode

evoluir a hipovolemia relativa, hipotenção e bradicardia.

Nessa situação, o quadro clínico sugere trauma raquimedular.

74 De acordo com o protocolo de atendimento pré-hospitalar do

CBMDF, em um atendimento a vítimas de traumatismo

raquimedular agitadas ou violentas, é indicada a aplicação de

tranqüilizantes.

75 Considere que Bruno, um paramédico do CBMDF, quando

se deslocava para sua residência, após um dia de trabalho,

tenha-se deparado com um acidente automobilístico que

envolvia um motociclista que estava imóvel no chão. Nessa

situação, com o intuito de melhor avaliar a vítima, Bruno

deve retirar seu capacete e apalpar seu crânio à procura de

ferimentos, fraturas, perda de liquor, sangramento pelo nariz

ou ouvido e hematomas atrás da orelha, para verificar a

existência de traumatismo crânio-encefálico.

76 Durante o atendimento a uma vítima de intermação, a

abordagem deve ser realizada de modo progressivo e lento,

com a aplicação de compressas úmidas nas regiões afetadas.

77 As vítimas de alcoolismo geralmente são acometidas de dois

quadros: o primeiro apresenta sinais e sintomas como

depressão respiratória, tontura, nistagmo e lentificação do

pensamento, caracterizando a intoxicação; o segundo, de

abstinência, é caracterizado por tremor fino, ansiedade,

delirium, crise convulsiva e distúrbios gastrointestinais.

78 Durante crises convulsivas, não se deve usar a cânula

orofaríngea (Guedel) para manter as vias aéreas pérvias.

79 O corpo de bombeiros realiza muitos partos de emergência

no interior de suas viaturas de atendimento pré-hospitalar.

Um dos procedimentos padrão, nesse tipo de atendimento, é

não descartar a placenta, que deve ser conduzida ao hospital

juntamente com o bebê e a mãe.

80 A melhor posição para se transportar ao hospital uma

parturiente que não necessite realizar um parto de

emergência é em decúbito lateral esquerdo.
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De acordo com a legislação aplicada ao CBMDF, julgue os itens

que se seguem.

81 Considere que um tenente tenha presenciado o motorista do

comandante operacional saindo do 2.º batalhão de incêndio

com o uniforme sujo, rasgado e calçando chinelos. Ele

interpelou o motorista e orientou-o a não sair da unidade

daquela maneira. O motorista informou que tinha de buscar

a viatura do chefe da 1.ª seção, e insistiu em sair da forma

como estava. Nessa situação, o tenente, com o objetivo de

preservar a disciplina e o decoro da instituição, pode prender

o motorista, em nome do comandante operacional.

82 Quando um militar da diretoria de ensino participa de

ocorrência com um militar do 3.º batalhão de busca e

salvamento, o prazo para que seja informado da solução da

parte pela autoridade competente é de oito dias úteis,

podendo ser prorrogado para trinta dias úteis desde que o

motivo seja publicado em boletim.

83 No concurso de crime e de transgressão disciplinar, quando

forem da mesma natureza, a autoridade competente, para

aplicar a pena disciplinar, pode apurar os fatos

concomitantemente com a apuração da justiça.

84 Considere que um sargento estivesse cumprindo quinze dias

de detenção desde o dia 10 de dezembro e que, no dia 17 de

dezembro, ele precisou ser hospitalizado para a retirada de

um cálculo renal, permanecendo três dias internado.

Considere, ainda, que, no dia 20 de dezembro, o sargento

tenha tirado licença para acompanhar sua esposa em um

tratamento de quimioterapia em São Paulo, retornando dia

30 de janeiro, quando se apresentou a seu comandante.

Nessa situação, seria legítima a determinação do comandante

para que o sargento fosse posto em liberdade no dia 6 de

janeiro. 

Ainda acerca da legislação aplicada ao CBMDF, julgue os itens

que se seguem.

85 No intuito de desenvolver a prática profissional, o exercício

de atividades técnico-profissionais no meio civil é permitido

aos oficiais titulares do quadro de saúde.

86 O aspirante a oficial presumidamente incapaz de permanecer

como bombeiro militar da ativa será submetido ao conselho

de disciplina e afastado da atividade que estiver exercendo.

87 Considere que um soldado tinha ficado impossibilitado de

gozar as férias no mês de outubro, último mês em que

poderia fazê-lo, em função de ter-se submetido a intervenção

cirúrgica, permanecendo internado por quarenta dias. Nessa

situação, o período de férias não-gozado será computado

dia a dia e em dobro no momento da passagem desse soldado

para a inatividade.

88 Considere que um subtenente tenha ingressado no CBMDF

no dia 18 de dezembro de 1978 e que nunca tenha gozado

qualquer licença especial. Nessa situação, no dia 18 de

dezembro de 2006, faltarão apenas 2 anos para que o

subtenente possa ir para inatividade com todos os direitos.

89 A agregação dos militares do CBMDF é efetivada mediante

ato do governador do Distrito Federal.

90 O militar que for agregado por haver ultrapassado um ano

contínuo em licença para tratamento de saúde própria pode

ter a sua reversão determinada a qualquer tempo.

Considerando o decreto que trata do regulamento de segurança

contra incêndio e pânico, julgue o item abaixo.

91 Compete à companhia ou à empresa concessionária de água

e esgoto do Distrito Federal a instalação dos hidrantes

externos.

Com relação a leis, decretos, regulamentos, e suas alterações,

aplicados ao CBMDF, julgue os itens que se seguem.

92 O Centro de Operações e Comunicações do CBMDF é um

orgão de apoio, pois atende às missões definidas como

atividade-meio.

93 A Diretoria de Ensino e Instrução é o órgão do CBMDF

responsável por preparar o levantamento de pessoal a ser

submetido a seleção para cursos de formação, especialização

ou aperfeiçoamento. 

94 Quando um militar for nomeado para comissões, conselhos,

auditorias, sindicâncias, inquéritos, tomadas de contas ou

outras atividades semelhantes de caráter temporário, ele

responderá ao meio expediente em suas atividades normais.

A respeito da lei de remuneração e suas alterações, julgue o item

que se segue.

95 Se um soldado com 25 anos de efetivo serviço e soldo de

R$ 609,96 solicitar sua reserva, seu soldo passará a ser de

R$ 508,30. 

Com relação ao decreto que dispõe acerca do regulamento de

promoção das praças do CBMDF e suas alterações, julgue os

próximos itens. 

96 O militar, após ter sido transferido para a reserva

remunerada, não poderá mais ser promovido.

97 Considere que um soldado, após a conclusão de seu curso de

formação, tenha sido requisitado para trabalhar em função de

natureza civil, ficando nessa situação por 18 meses.

Considere, ainda, que, durante esse período, o militar tenha

sido aprovado no curso de formação de cabos. Nesse caso,

ao término de quatro meses, o militar não poderá ser

promovido, por não possuir o tempo mínimo de serviço

arregimentado.

98 Para que  um 3.º sargento seja promovido, por merecimento,

à graduação de 2.º sargento, deve ser observada, também, a

sua classificação no curso de formação.

Com relação às qualificações gerais e particulares de bombeiros-

militares, julgue os itens subseqüentes.

99 A praça que, antes de 2005, era da qualificação de

bombeiro-militar particular hidrante (QBMP-12) compõe,

atualmente, a qualificação bombeiro-militar geral

operacional (QBMG-01).

100 Os soldados possuidores do estágio de reciclagem de

motorista (ERAMOT) também podem compor a qualificação

bombeiro-militar geral condutor e operador de viatura

(QBMG-02).


