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COMBATE A INCÊNDIO

1. Assinale a questão que apresenta as principais formas de extinção de incêndios.

a) Abafamento, alagamento, resfriamento e interrupção da convecção.
b) Quebra da reação química em cadeia, abafamento, esfriamento e irradiação.
c) Retirada do material, resfriamento, abafamento e quebra da reação química em cadeia.
d) Isolamento, abafamento, extinção química e convecção forçada.
Resposta: c) Retirada do material, resfriamento, abafamento e quebra da reação química em cadeia.

2. É uma ação ERRADA durante o combate a incêndio.

a) Manter-se calmo e ajudar a acalmar as demais pessoas.
b) Se houver cabos eletrificados deve desligá-los ou afastá-los com cuidado (utilizando materiais não condutores
de eletricidade).
c) Verifique ao redor se não há riscos para você ou para a vítima e qual a necessidade de retirá-la do local.
d) Acima de tudo, evacuar com rapidez o local onde está ocorrendo o fogo.
Resposta: d) Acima de tudo, evacuar com rapidez o local onde está ocorrendo o fogo.

3. Os números dos principais atendimentos de urgência são:

a) Bombeiros 190, Polícia Militar 193, SAMU 192
b) Bombeiros 192, Polícia Militar 193, SAMU 190
c) Bombeiros 193, Polícia Militar 190, SAMU 192
d) Bombeiros 190, Polícia Militar 192, SAMU 193
Resposta: c) Bombeiros 193, Polícia Militar 190, SAMU 192

4. Os tipos de extintores mais comuns encontrados nas edificações são:

a) Gás carbônico, água destilada e espuma hidratada.
b) Gás carbônico, água pressurizada, espuma e pó químico.
c) Gás carbônico, água pressurizada, pó químico e GLP.
d) Gás carbônico, bicarbonato de sódio, espuma química e pó químico.
Resposta: b) Gás carbônico, água pressurizada, espuma e pó químico.

5. São cuidados durante o combate a incêndio EXCETO.

a) Uso dos equipamentos de proteção que se fizerem necessários.
b) Se houver vítima ela deverá ser atendida prioritariamente, antes que qualquer outra ação.
c) Manter uma distância segura entre você e o fogo.
d) Cuidado ao se aproximar das edificações, o fogo pode danificá-las podendo haver queda de materiais.
Resposta: b) Se houver vítima ela deverá ser atendida prioritariamente, antes que qualquer outra
ação.

6. Sobre Classes de Incêndio é CORRETO afirmar:

a) Classe A envolve combustíveis sólidos comuns, tais como papel, madeira, tecido, borracha.
b) Classe B envolve líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis.
c) Classe C envolve equipamentos elétricos energizados.
d) Todas as respostas apresentadas estão corretas.
Resposta: d) Todas as respostas apresentadas estão corretas.

7. Sobre combate a incêndio é CORRETO afirmar:

a) O extintor de água atua unicamente por resfriamento.
b) O extintor de PQS atua por abafamento e quebra da reação em cadeia.
c) O extintor de gás carbônico é caracterizado por não deixar resíduos e ser corrosivo.
d) Todas as alternativas apresentadas estão corretas.
Resposta: b) O extintor de PQS atua por abafamento e quebra da reação em cadeia.

8. Sobre o triângulo do fogo é CORRETO afirmar:
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a) O fogo só existirá se o combustível estiver em maior proporção que o comburente.
b) Comburente é o elemento que mantém o fogo e como exemplo podemos citar a madeira e o papel.
c) O fogo é uma forma de combustão, caracterizada por uma reação química que combina materiais
combustíveis com o oxigênio do ar, com desprendimento de energia.
d) Todas as alternativas apresentadas estão corretas.
Resposta: c) O fogo é uma forma de combustão, caracterizada por uma reação química que combina
materiais combustíveis com o oxigênio do ar, com desprendimento de energia.
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