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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 

02/2023 para  

AGENTE DE DEFESA CIVIL  

 

Prova Objetiva 
 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

➢ Desligue qualquer aparelho eletrônico, visto que a emissão de qualquer efeito sonoro 
por parte do aparelho caracterizará a exclusão do candidato e guarde-o dentro do 
compartimento específico que será disponibilizado pelo Fiscal da Sala. 

➢ Deixe embaixo da carteira chapéus, bonés, bolsas, relógios ou qualquer bem que não 
seja caneta, lápis e borracha que são os únicos permitidos de ficarem sobre a mesa. 

➢ Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não 
assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação 
automática do mesmo. 

➢ Você está recebendo um Caderno de Questões com 20 (vinte) questões objetivas. 
Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 

➢ Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de 
segurança e direitos autorais conforme item 3.9. do Edital do presente Processo Seletivo. 

➢ Você deve preencher na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada 
questão, visto que o preenchimento de duas ou mais alternativas anulará sua resposta. 

➢ Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida 

conforme o exemplo: 
 

 
➢ É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de 
eliminação. 

➢ A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos. O tempo mínimo de permanência na 
sala é de 30 minutos. 

➢ Os três últimos candidatos deverão sair simultaneamente da sala. Havendo insistência 
por parte do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo 
Seletivo. 

➢ Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 

BOA PROVA ! 

 
 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

 

LINGUA PORTUGUESA - (05 QUESTÕES) 

1) Nas alternativas a seguir há apenas palavras com quatro sílabas ou mais de quatro sílabas, exceto: 

A) Assinatura, Desvio, Carroça. 

B) Caramujo, Literatura, Saboneteira. 

C) Borboleta, Brasileiro, Barbaridade. 

D) Sorveteria, Cabeleireiro, Adolescente. 

2) Assinale a alternativa na qual o antônimo está indicado corretamente. 

A) Diminuir – Incentivar. 

B) Desestimular – Ampliar. 

C) Único – Genérico. 

D) Calmo  – Merecimento. 

3) A frase em que o acento grave indica corretamente a ocorrência de crase é: 

A) Acusado e testemunha ficaram cara à cara durante a acareação. 

B) Ele sempre faz tudo às pressas, por isso está sempre correndo. 

C) Marcelo disse à ela que não viajará nas férias. 

D) O suspeito está disposto à colaborar com as investigações. 

4) Escolha a alternativa em que a oração está pontuada adequadamente segundo a norma culta da 
Língua Portuguesa: 

A) Os amigos conversando sobre futebol lembraram-se de Marcos o melhor jogador que já conheceram. 

B. Os amigos conversando sobre futebol lembraram-se, de Marcos, o melhor jogador que já conhecera 

C) Os amigos conversando sobre futebol, lembraram-se de Marcos o melhor jogador que já conheceram. 

D) Os amigos, conversando sobre futebol, lembraram-se de Marcos, o melhor jogador que já conheceram.. 

5) Há concordância nominal inadequada em: 

A) Terras e clima desconhecidas. 

B) Clima e terra desconhecidos. 

C) Clima e terras desconhecidas. 

D) Terras e clima desconhecido. 
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MATEMÁTICA - (05 QUESTÕES) 

 

6) Lais é uma aluna muito dedicada e gosta muito de estudar Matemática. Durante a aula de operações 
básicas, ela decidiu criar a expressão numérica a seguir: 

[2 × ( 6 – 2) + 10 ] – 15 

Ao resolver a expressão, a resposta encontrada foi: 

A) – 3, que é um número natural. 

B) 3, que não é um número natural. 

C) 3, que é um número natural. 

D) – 3, que não é um número natural. 

7) Um veículo desloca-se com velocidade de 216 km/h. Sua velocidade, em metros por segundo, é 
expressa por: 

A) 45 m/s. 

B) 60 m/s. 

C) 777,6 m/s 

D) 180 m/s. 

8) Durante a copa do mundo, é comum a venda de figurinhas para álbuns nas bancas de revistas. Durante 
um mês, uma banca vendeu um total de 823 pacotes de figurinhas. Sabendo que cada pacote é vendido 
por R$ 2,50, qual foi o faturamento dessa loja com as vendas? 

A) R$ 2057,50 

B) R$ 1980,00 

C) R$ 1625,00 

D) R$ 2120,50 

9) A área de um terreno é de 9030 m². Esse terreno possui 105 m de comprimento, portanto sua largura é 
igual a: 
 
A) 84 m² 

B) 86 m² 

C) 80 m² 

D) 78 m² 
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10) O campo de futebol possui formato retangular, e suas dimensões devem ser de 90 m x 120 m. Em um 
determinado campo, a grama será toda tratada. Para saber a quantidade de produto necessário para tratá-
la, é necessário calcular a área do campo. A cada 150 m² é usado 1 frasco de produto. A quantidade de 
frascos necessários para tratar todo o campo é de: 

A) 60 unidades. 

B) 65 unidades. 

C) 84 unidades. 

D) 72 unidades. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 QUESTÕES) 

11) A proteção e Defesa Civil no Brasil estão organizadas sob a forma do Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (SINPDEC). Sobre O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e seus objetivos marque V 
para verdadeiro  ou F para falso e assinale a alternativa Correta: 
 
(  ) planejar e promover ações de prevenção de desastres naturais e tecnológicos de maior prevalência no 
país; 
(  ) realizar estudos, avaliar e reduzir riscos de desastres;  
(  ) atuar na iminência e em circunstâncias de desastres;  
(  ) prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações afetadas, e restabelecer os cenários 
atingidos por desastres.  
 
A) F,F,F,F.  
B) V,V,V,F.  
C) V,F,V,F.  
D) V,V,V,V.  
 
12) Alguns conceitos foram estabelecidos no Decreto n. 11.219, de 5 de outubro  de 2022. Como o de 
ações imediatas destinadas a garantir condições de incolumidade e de cidadania aos atingidos, incluindo o 
fornecimento de água potável, a provisão e meios de preparação de alimentos, o suprimento de material 
de abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavanderias, banheiros, o 
apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção integral à saúde, ao 
manejo de mortos, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional e o de ações 
destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres, por meio da identificação, do mapeamento 
e do 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. Quais 
conceitos o texto está se referindo?  
 
A  Ações de reconstrução e Ações de prevenção 
B) Ações de socorro e Ações de assistência as vítimas. 
C) Ações de assistência às vítimas e Ações de prevenção. 
D) Ações de assistência as vítimas e Ações de reconstrução. 
 
13) O conhecimento dos desastres potenciais no espaço da cidade vai proporcionar à COMPDEC a 
possibilidade de se preparar para o enfrentamento, ou seja, para a resposta que o evento exigir. A visão 
sistêmica, desenvolvida por todos os atores sociais no espaço comunitário, contribui para que a instituição 
COMPDEC tenha o tamanho e a estrutura adequada para cada município. Para isso, é fundamental a 
elaboração de planos de contingência para cada tipo de ameaça instalada na cidade. Sobre os planos de 
contingência assinale a alternativa correta: 
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I- O plano de contingência é a formalização de uma estratégia de enfrentamento dos desastres onde estão 
descritas as características dos eventos a serem enfrentados, os locais possíveis de acontecimentos, o 
número provável de afetados e as ações de prevenção e resposta que o poder público estabeleceu para 
enfrentá-los.  
II- Nesse planejamento todos os recursos disponíveis na Prefeitura não deverão estar catalogados; e cada 
setor, com sua vocação, não necessitará estar listado e ter missões específicas de atuação.  
III- Todas as disponibilidades logísticas e de recursos humanos devem estar catalogados, com os líderes 
estabelecidos e os contatos registrados. As medidas de prevenção e preparação bem descritas devem 
proporcionar o estabelecimento de formas de monitoramento, alertas e alarmes para que tanto a 
comunidade quanto as instituições públicas possam adotar medidas mitigadoras para os problemas 
previstos.  
IV - Mecanismos de comunicação horizontal e vertical entre os entes públicos municipais e de forma 
transversalizada com os demais órgãos do Sistema Nacional precisam estar bem definidas na forma e na 
personificação dos contatos preestabelecidos. 
  
A) As afirmações I,III,IV estão corretas mas a II incorreta 
B) As afirmações I e III estão corretas mas II e IV incorretas . 
C) A afirmação I está correta mas a II, III e IV incorretas 
D) Todas as afirmações estão corretas. 
 
14) A legislação ambiental no Brasil é considerada uma das mais completas e avançadas do mundo. As 
Leis Ambientais foram criadas com a intenção de proteger o meio ambiente e reduzir ao mínimo as 
consequências de ações devastadoras. São fiscalizadas por órgãos ambientais e definem 
regulamentações e atos de infração em casos de não cumprimento. Aplicam-se às organizações de 
qualquer modalidade e ao cidadão comum. Existe uma lei que objetiva a proteção do meio ambiente e 
estabelece a obrigação de recuperar os recursos naturais para as empresas que exploram 
economicamente águas represadas e para as concessionárias de energia elétrica. Define que o poder 
público deve disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora; realizar 
zoneamentos agroecológicos para ordenar a ocupação de diversas atividades produtivas, desenvolver 
programas de educação ambiental, fomentar a produção de mudas de espécies nativas, entre outros. 
Assinale a alternativa correta sobre qual Lei o texto se refere:  
 
A) Política Agrícola (Lei 8.171 – 1991) 
B) Lei de Fauna (Lei 5.197 – 1967)   
C) Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433 – 1997) 
D) Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605 – 1998)  
 
15) O sistema de drenagem de uma bacia é constituído pelo rio principal e seus efluentes; o padrão de seu 
sistema de drenagem tem um efeito marcante na taxa do “runoff”. Uma bacia bem drenada tem menor 
tempo de concentração, ou seja, o escoamento superficial concentra-se mais rapidamente e os picos de 
enchente são altos. Na Figura 5 temos os tipos de densidade de drenagem. Analise-a e assinale a 
alternativa correta que corresponde as respectiva ordem de drenagens: 
 
FIGURA 5 
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A) A - ESPARSA, B- DENSA, C – MÉDIA 
B) A - DENSA, B- ESPARSA, C - MÉDIA  
C) A – MÉDIA, B- ESPARSA,  C -  DENSA  
D) A – ESPARSA, B- MÉDIA, C - DENSA 
 
16) Observa-se que diariamente as cidades, assim como as indústrias, as lojas, as residências, as 
refinarias, os hospitais, as escolas e inúmeros outros estabelecimentos instalados nas cidades ou 
afastados delas continuam sendo devorados pelo fogo. As pessoas têm seus bens destruídos e suas vidas 
ceifadas pelos incêndios. Levando em consideração que a maioria das tragédias causadas pelos incêndios 
tem início em pequenos focos denominados princípios de incêndios, sendo gerados por atos e condições 
inseguras que poderiam ser evitados se houvesse uma cultura de prevenção disseminada desde a escola, 
muitas vidas poderiam ter sido preservadas e bens produtivos protegidos. Quando o tempo de resposta é 
demorado e a ação inadequada há consequentemente um agravamento da situação, gerado pela falta de 
cultura preventiva por parte da comunidade que em razão de não acreditar que alguma tragédia aconteça 
consigo. É onde se faz necessário o preparo técnico e tático, propriamente dito, de uma Brigada de 
incêndio. Na execução do referido programa, o coordenador da brigada deverá ter em mente a uma 
sequência lógica, que se pode esperar do desenvolvimento da emergência, quais são elas? 
 
A) Salvamento; Isolamento; Observação; Rescaldo; Proteção 
B) Observação; Isolamento; Extinção; Rescaldo; Proteção.  
C) Salvamento; Isolamento; Extinção; Rescaldo; Proteção. 
D) Salvamento; Observação; Extinção; Rescaldo; Proteção. 
 
17) Os desastres ambientais são classificados como humanos ou naturais. Os desastres humanos são 
aqueles gerados pelas ações ou omissões humanas, como acidentes de trânsito, incêndios industriais e 
contaminações de rios. Já os desastres naturais são causados pelo impacto de um fenômeno natural de 
grande intensidade sobre uma área ou região povoada, podendo ou não ser agravado pelas atividades 
antrópicas. Os impactos ambientais só são tidos como desastres ambientais quando os seus danos e 
prejuízos são incalculáveis e de difícil restituição. Caso não possua danos ou ocorra em áreas não 
ocupadas o fenômeno é apenas um evento natural. Os deslizamentos em encostas e morros urbanos vêm 
ocorrendo com uma frequência alarmante nestes últimos anos, devido ao crescimento desordenado das 
cidades, com a ocupação de novas áreas de risco, principalmente pela população mais carente. Há que 
considerar alguns fatores de influência na ocorrência dos deslizamentos. A seguir marque V para 
verdadeiro ou F para falso e assinale a alternativa correta. 
 
( ) Tipo de solo - sua constituição, granulometria e nível de coesão;  
( ) Declividade da encosta - cujo grau define o ângulo de repouso, em função do peso das camadas, da 
granulometria e nível de coesão; 
( ) Água de embebição - que contribui para aumentar o peso específico das camadas; reduzir o nível de 
coesão e o atrito, responsáveis pela consistência do solo, e lubrificar as superfícies de deslizamento. 
 
A) V,F,V.  
B) V,V,V. 
C) V,V,F.  
D) F,V,V. 
 
18) Quando se usa um aparelho receptor de sinais GPS, independente da finalidade, é fato que se está 
utilizando um sistema de coordenadas georreferenciadas. Mas é necessário saber também, qual sistema 
está sendo utilizado, e qual tipo de coordenadas está sendo apresentado. Por isso, faz-se importante o 
conhecimento de um pouco sobre a cartografia. Sendo assim existem duas formas de representação da 
Terra, que são o ________ e o ________. Um é a superfície física equipotencial que mais se aproxima do 
nível médio dos mares. Já o outro é uma forma matemática de representação da Terra, com o intuito de 
facilitar os cálculos de posicionamento sobre a superfície, onde este é formado por um elipsoide de 
revolução. Complete o texto e assinale a alternativa correta:  
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A) Geoide e o Elipsoide 
B) Geográfico e o Elipsoide  
C) Elipsoide e o Geoide  
D) Geoide e o Geográfico 
 
19) De acordo com Castro (2000), a Defesa Civil no Brasil pode ser definida como sendo “o conjunto de 
ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os 
desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social”. É atribuída por finalidade 
da Defesa Civil “o direito natural à vida e à incolumidade, formalmente reconhecido pela Constituição da 
República Federativa do Brasil”, lhe competindo “a garantia desse direito, em circunstâncias de desastre”. 
(CASTRO, 2000, p.12). Sobre a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 analise as afirmações e assinale a 
resposta correta:  
 
I. A referida lei surge, em um contexto após os desastres da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro 
em janeiro de 2011 (precedido por outros desastres), suprindo os anseios da comunidade de proteção e 
defesa civil por uma legislação específica para a área de atuação. A lei na seção II, referente às 
competências dos entes federados, define as atribuições de cada esfera de governo (Federal, Estadual e 
Municipal), através de seus Arts. 6º, 7º e 8º, respectivamente. (BRASIL, 2012) 
II. A Lei 12.608/2012, para situações de anormalidade que demandem a declaração de Situação de 
Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP), em seu Art. 6º, define que é competência da 
União, de acordo com o Parágrafo VII “instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de 
situação de emergência ou de estado de calamidade pública”, e, de acordo com o Parágrafo X 
“estabelecer critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de situações de emergência e 
estado de calamidade pública”. (BRASIL, 2012)  
III. Por competência dos Estados, define o Art. 7º Parágrafo VI que é competência do mesmo “apoiar a 
União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública”; 
já no Parágrafo VII, “declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de 
emergência”. (BRASIL, 2012)  
 
A) II e lll estão incorretas 
B) I e II estão corretas e lll está incorreta  
C)Todas as alternativas estão incorretas 
D)Todas as alternativas estão corretas 
 
20) A atuação integrada pode ser compreendida como uma articulação de saberes e de experiências no 
planejamento, implementação e na avaliação de ações para lidar de maneira integrada com os problemas 
sociais de uma determinada localidade visando uma gestão social que atue diretamente no 
desenvolvimento social. Ela só se concretiza a partir de ações coletivas, e sua construção é processual, 
envolvendo a articulação de distintos setores sociais. Atuar assim exige mudanças nas práticas e na 
cultura das organizações gestoras de políticas públicas. Esta ação integrada também é conhecida como:  
 
A) Articulação setorial 
B) Articulação ultra setorial 
C) Articulação intersetorial 
D) Articulação supra setorial 
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