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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Coordenador da Defesa Civil
PORTUGUÊS

Erro de Português
Oswald de Andrade

Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português
Sobre o poema acima responda às próximas duas questões:
1-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) “Chuva” e “sol” são elementos metafóricos, ou seja, as palavras estão sendo
usadas em sentido denotativo.
b) O poema de Oswald de Andrade retrata uma visão positiva dos indígenas.
c) Os tempos difíceis iniciados a partir do contato entre índios e europeus são
comparados ao ambiente cinzento de um dia de chuva.
d) Se os indígenas estivessem em vantagem em relação ao poderio português,
a situação poderia ser diferente e, tal como uma manhã de sol, eles teriam
subjugado os invasores.
2-Assinale a afirmativa correta:
a) O título “Erro de Português” refere-se ao fato que ao chegar aqui, os
portugueses erraram na data escolhida e se depararam com o mau tempo.
b) O poema mostra a preocupação dos portugueses com os índios ao relatar
que forneceram roupas para os índios.
c) A expressão “Que pena!” remete à situação de muita chuva enfrentada pelos
portugueses.
d) O poema se refere à colonização do Brasil pelos portugueses com uma
linguagem coloquial e cômica.
3-Assinale a afirmativa em que a divisão silábica está correta:
a) sa-í-da; cá-rie, á-gua; cha-lei-ra.
b) i-gua-is; des-ço, ex-ce-ção; p-si-co-lo-gi-a.
c) e-cli-pse; sub-en-ten-der; in-ter-vei-o; bi-sa-vó.
d) su-bli-nhar; abru-pto; trans-por-te; in-tui-to.

4-Assinale a afirmativa em que todas as palavras são grafadas corretamente
com “J”:
a) ultraje, pedájio, refújio, vajem.
b) traje, arranjar, jiboia, despejar.
c) laje, litíjio, escalajem, filmajem.
d) coléjio, relójio, laranjeira, pajem.
5-Na primeira __________ do teatro, havia somente __________. Completa
corretamente as lacunas, respectivamente:
a) cessão, cinquenta expectadores privelegiados.
b) ceção, cincoenta expectadores privilegiados.
c) sessão, cinquenta espectadores privilegiados.
d) cessão, cinqüenta espectadores previlegiados.
6-Assinale a afirmativa em que o termo em destaque é um adjetivo
desempenhando função de um nome:
a) É uma casa assustadora.
b) O coitado está caído no chão.
c) André é meu braço direito.
d) O quarto estava escuro como a noite.
7-Assinale a afirmativa em que a pontuação está corretamente aplicada:
a) A dupla penalidade, abaixo referida é justificada, por pelo menos, três
motivos que passaremos a expor de forma, concisa.
b) A dupla penalidade — abaixo referida — é justificada por, pelo menos, três
motivos que passaremos a expor, de forma concisa.
c) A dupla penalidade — abaixo referida — é justificada por pelo menos, três
motivos que passaremos, a expor de forma, concisa.
d) A dupla penalidade abaixo referida, é justificada por pelo menos, três
motivos, que passaremos a expor de forma concisa.
8-Assinale a alternativa incorreta sobre uso do hífen
a) Sem-fim, sem-terra
b) Ex-aluno, ex-voto
c) Sub-base, inter-relacionado
d) Ponta-pé, manda-chuva
9-Quanto à ocorrência da crase e à concordância verbal, assinale a alternativa
que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.
A secretária de educação parabeniza_______ todos os professores pelo seu
dia e pelo trabalho que________ prestando_______ todas as crianças de
nosso município.
a) a... vem ... a
b) a... vêm ... a
c) a... vem ... à
d) à... vêm ... a
10-Qual o sinônimo das palavras sublinhadas na frase:
Essa é uma situação inédita na eleição e período de maior vulnerabilidade
para os candidatos

a) original – fragilidade
b) incomum – transitoriedade
c) nunca vista –benefício
d) ignorada – insegurança

CONHECIMENTOS GERAIS

11-Bangladesh, com uma população de 170 milhões de habitantes, é um dos
países mais afetados pelos fenômenos meteorológicos extremos desde o início
do século XXI, segundo a ONU. Ao menos 16 pessoas morreram dia 25/10/22
no sul de Bangladesh e um milhão de pessoas abandonaram suas casas nas
regiões mais expostas, informaram as autoridades. Qual foi o fenômeno que
atingiu o local?
a) um ciclone.
b) uma queimada florestal.
c) um tsunami.
d) uma geada.
12-A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) começou a
analisar na quarta-feira 02/11/22 uma nova proposta de resolução apresentada
por Cuba, que exige:
a) o reconhecimento de Cuba como patrimônio cultural mundial.
b) a inclusão de Cuba no desenvolvimento sustentável.
c) o reconhecimento de Cuba como defensora da igualdade de gênero.
d) o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro.
13-As autoridades chinesas impuseram quarta-feira 02/11/22, um confinamento
a cerca de 600 mil pessoas na área em torno da maior fábrica de iPhones do
mundo. Dezenas de trabalhadores fugiram por medo das restrições, em razão
de:
a) um surto de covid no local.
b) o risco de um ataque nuclear.
c) o risco de ocorrência de um fenômeno meteorológico.
d) um surto de meningite no local.
14-Complete segundo o ARTIGO 79, da Lei Orgânica do Município de
Silveiras, a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a
defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse
pessoal, no prazo máximo de _____________ úteis, certidão de atos,
contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade
ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.
a) Dez dias
b) Vinte dias
c) Quinze dias
d) Sete dias

15-Sobre informática básica, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Os atalhos de acessibilidade podem ajudar a usar o computador com um
teclado ou dispositivo assistencial.
b) Para criar uma nova pasta no sistema operacional Windows 10, versão
português, é utilizado o comando Ctrl + Shift + N.
c) Ao selecionar e copiar um trecho de um texto numa edição em MS Word
para gravar em uma outra edição no Bloco de Notas, esse texto ficará
momentaneamente na Área de Trabalho.
d) Para criar um gráfico em uma planilha Excel, o item da Barra de
Ferramentas que se utiliza é “Inserir”.
16-“Silveiras surgiu ao final do século ________ em torno de um rancho de
________, o da família Silveira, daí o seu nome.” Preenche corretamente as
lacunas, respectivamente:
a) XVII; café.
b) XVII; cana de açúcar.
c) XVIII; tropas.
d) XVIII; gado.
17-De acordo com a história de Silveiras: “O desenvolvimento foi acelerado já
nos primeiros anos do século XIX com a chegada do café, e em 1830 surgia:
a) a Freguesia dos Silveiras, no enorme município de Lorena.
b) a Freguesia dos Macacos, no enorme município de Cunha.
c) a Freguesia do Bom Jesus, no enorme município de Areias.
d) a Freguesia da Bocaina, no enorme município de Cruzeiro.
18-As “trincheiras” de Silveiras são testemunhas de dois períodos dramáticos
que marcaram o civismo nesta terra. São eles:
a) o Movimento Tenentista e a Revolução Constitucionalista.
b) a Revolução Industrial e a Revolução Política.
c) a Revolução Federalista e a Revolução Tenentista.
d) a Revolução Liberal e a Revolução Constituinte.
19-Qual a região brasileira que apresenta menor número de povos indígenas?
a) Norte
b) Sul
c) Nordeste
d) Sudeste
20-O Município de Silveiras tem como competência privativa legislar sobre
assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes
atribuições”:
I - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas
rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados em lei;
III - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
IV- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo urbano
e rural, que tem caráter essencial;

São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II,III e IV
d) I, II, III e IV

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

De acordo com a Lei 12340 atualizada, responda as próximas duas questões:
21-É INCORRETO afirmar que:
a) Os entes beneficiários deverão disponibilizar relatórios nos prazos
estabelecidos em regulamento e sempre que solicitados, relativos às despesas
realizadas com os recursos liberados pela União ao órgão responsável pela
transferência de recursos e aos órgãos de controle.
b) No caso de haver excedente de recursos transferidos, o ente beneficiário
não poderá propor sua destinação, devendo o valor ser devolvido ao órgão
responsável pela transferência dos recursos.
c) Constatadas, a qualquer tempo, nas ações de prevenção, de resposta e de
recuperação, a presença de vícios nos documentos apresentados, a
inexistência de risco de desastre, da situação de emergência ou do estado de
calamidade pública declarados ou a inexecução do objeto, o ato administrativo
que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória perderá seus
efeitos, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os valores repassados
devidamente atualizados.
d) Fica proibida a cobrança de juros de mora, por estabelecimentos bancários e
instituições financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo vencimento se
dê durante o período de suspensão do atendimento ao público em suas
dependências em razão de desastres, quando caracterizadas situações de
emergência ou estado de calamidade pública, desde que sejam quitados no
primeiro dia de expediente normal, ou em prazo superior definido em ato
normativo específico.
22-No caso de execução de ações de recuperação , o ente beneficiário deverá
apresentar plano de trabalho ao órgão responsável pela transferência dos
recursos no prazo de:
a) 30 (trinta) dias da ocorrência do desastre.
b) 60 (sessenta) dias da ocorrência do desastre.
c) 90 (noventa) dias da ocorrência do desastre.
d) 120 (cento e vinte) dias da ocorrência do desastre.
Responda as próximas duas questões de acordo com a Lei nº12.608:
23- São objetivos da PNPDEC, dentre outros:
I - reduzir os riscos de desastres.
II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres.
III - recuperar as áreas afetadas por desastres.

IV - incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa
civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas
setoriais.
V - promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil.
São corretas as afirmativas:
a) I, II, III e V
b) II, III e IV.
c) I, II, IV e V.
d) todas afirmativas estão corretas.
24-Desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao
desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre no
País; estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar
a ocorrência de desastres são competências:
a) exclusivas da União.
b) da União e dos Estados.
c) dos Estados e dos Municípios.
d) da União, dos Estados e dos Municípios.
Responda as próximas duas questões de acordo com a Instrução Normativa nº
02, de 20 de dezembro de 2016.
25-“Os desastres de nível ________ ensejam a decretação de situação de
emergência, enquanto os desastres de nível ________ a de estado de
calamidade pública.” Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) I e II; III.
b) I; II e III.
c) I; II.
d) II; III.
26-São caracterizados pela ocorrência de ao menos dois danos, sendo um
deles obrigatoriamente danos humanos que importem no prejuízo econômico
público ou no prejuízo econômico privado que afetem a capacidade do poder
público local em responder e gerenciar a crise instalada. Tratam-se dos
desastres:
a) de nível I.
b) de nível II.
c) de nível III.
d) de nível IV.
27-Correlacione o termo ao seu conceito:
1. Desastre.
2. Ameaça.
3. Risco.
( ) relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento
adverso ou acidente determinado se concretize, com o grau de vulnerabilidade
do sistema receptor e seus efeitos.
( ) o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem,
sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e
conseqüentes prejuízos econômicos e sociais.

( ) estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso, expresso em
termos de probabilidade estatística de concretização de evento e da provável
magnitude de sua manifestação.
Preenche corretamente as lacunas, respectivamente:
a) 1; 2; 3.
b) 3; 2; 1.
c) 3; 1; 2.
d) 1; 3; 2.
Responda as próximas duas questões de acordo com “Orientação Legal/
Ações nas Emergências Ten Cel PM Clodomir Ramos Marcondes”:
28-Minimização de Desastres é o conjunto de medidas destinadas a:
I. Prevenir desastres através da avaliação e redução de riscos, com medidas
estruturais e não-estruturais.
II. Preparação para emergências e desastres com a adoção de programas de
desenvolvimento institucional, de recursos humanos, científico e tecnológico,
mudança cultural, motivação e articulação empresarial, monitorização-alerta e
alarme, planejamento operacional, mobilização e aparelhamento e apoio
logístico.
III. Reabilitação do cenário do desastre.
IV. Medidas destinadas a reestabelecer ou normalizar os serviços públicos, a
economia local, o moral social e bem estar da população.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, II e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
29-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Nas emergências (e muitas vezes até fora delas), em certas circunstâncias,
há necessidade do emprego da força para que o Estado, através de seus
representantes (no caso o Agente de Defesa Civil) cumpra com o seu dever
que é a busca do bem comum.
b) Os Agentes de Defesa Civil, representantes da Administração Pública,
devem obedecer à lei e agir dentro dos limites que a mesma estipular. Agir
segundo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato e as
exigências do interesse público é estar usando normalmente do poder. Quando
estes limites não são obedecidos, temos o abuso de poder.
c) Nas emergências (e muitas vezes até fora delas), em certas circunstâncias,
há necessidade do emprego da força para que o Estado, através de seus
representantes (no caso o Agente de Defesa Civil) cumpra com o seu dever
que é a busca do bem comum.
d) Considera-se inevitável o erro se o agente atua ou se omite sem a
consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter
ou atingir essa consciência.

30-Sobre os primeiros socorros de trauma de face, é INCORRETO afirmar que:
a) É comum a presença concomitante de obstrução das vias aéreas, de
hemorragia severa e de lesões intracranianas e da coluna cervical. Todas as
vítimas de trauma severo de face devem ser consideradas como tendo lesão
de coluna cervical até realizarem exames radiológicos que eliminem esta
hipótese.
b) Pacientes com fraturas mandibulares apresentam um alto risco de evoluir
com obstrução das vias aéreas,pois sem o suporte ósseo a língua tende a se
deslocar ocluindo a passagem do ar.
c) As lesões do ouvido interno causadas por explosões ou rajadas são em
geral pouco dolorosas e não apresentam sangramento. O ideal é realizar
tentativas de limpar o conduto auditivo, retirando coágulos.
d) No caso de perfuração ocular, proteger o olho, evitando manipulação
excessiva. Havendo objeto penetrante no olho, não removê-la. Se o corpo
estranho estiver protuberante, usar bandagens para apoiá-la cuidadosamente.

