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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. Os aparelhos extintores de incêndio são destinados a extinção imediata do: 

a) Foco final do incêndio 
b) Foco principal durante o incêndio 

c) Resfriamento após o incêndio 

d) Princípio do incêndio 
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07. Existem alguns métodos de combate ao fogo nos incêndios florestais. Esse método é usado em incêndios de 

intensidade muito grande. Consiste em abrir aceiros com equipamento pesado (tratores), utilizando ainda um 

contra-fogo, para ampliar a faixa limpa e deter o fogo, antes que chegue ao aceiro. Trata-se de: 

a) Método direto 

b) Método intermediário 
c) Método indireto 

d) Método aéreo 

 

08. Não é um exemplo de EPI: 

a) Luvas de proteção 
b) Calça jeans 

c) Capacete 

d) Máscaras de proteção 
 

09. É a primeira linha de defesa contra os incêndios florestais: 

a) A operação de combate 
b) A prevenção 

c) A supressão de um incêndio 
d) O abafamento 

 

10. O extintor tipo C é destinado ao combate de fogo à: 

a) Metais combustíveis 

b) Combustíveis sólidos 
c) Líquidos inflamáveis 

d) Equipamentos elétricos 

 

11. São exemplos de tipos de extintores de incêndio, exceto: 

a) Soda 

b) Gazes inertes 
c) Água 

d) Pós químicos 
 

12. Em incêndios florestais, o tempo gasto entre o recebimento da informação da existência do fogo e a saída do 

pessoal para combate chama-se?  

a) Mobilização 

b) Planejamento do combate  
c) Deslocamento 

d) Detecção 

 

13. Antes de prestarmos os primeiro socorros, devemos distinguir o ferimento. São sintomas de entorses e luxações, 

exceto: 

a) Inchaço local 
b) Aumento da temperatura na região afetada 

c) Sangramento com jatos de sangue 
d) Dificuldade ou impossibilidade de mover a parte afetada 

 

14. No caso de um incêndio originário de combustíveis regulares, devemos usar o extintor: 

a) Classe A 

b) Classe B 

c) Classe C 
d) Classe D 
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15. Em caso de entorses devemos proceder, exceto com a seguinte ação: 

a) Tire as roupas ou sapatos que possam comprimir a articulação afetada, o mais rápido possível. 
b) Aplique compressas quente para combater o inchaço. 

c) Imobilize a junta na posição mais confortável possível. 

d) Se a dor começar a diminuir, estimule movimentos suaves e progressivos da articulação comprometida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


