
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS 
 

NOME: 
 
 

VALOR: 
10,00/Módulo 

EMPRESA FORMADORA: 
 
 

DATA: 

EMPRESA EM QUE TRABALHA: 

 

AVALIAÇÃO PRÁTICA 
BRIGADISTA PROFISSIONAL 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. O candidato deverá apresentar documento de identificação (Carteira de Identidade ou 

Carteira Nacional de Habilitação) e Atestado Médico (até 60 dias) para realização da prova; 

2. Não é permitida a entrada no quartel de pessoa utilizando bermudas, chinelos ou camisetas 

regatas. Para realização da prova prática, os candidatos deverão trajar calça comprida 

jeans ou brim, camiseta de algodão e sapato fechado; 

3. A realização desta avaliação prática está vinculada à aprovação na avaliação teórica; 

4. A avaliação será feita individualmente ou em dupla (conforme questão) e será realizada 

sem consulta a qualquer material; 

5. Para realização da prova, os alunos deverão utilizar somente caneta azul ou preta, se 

necessário; 

6. O tempo de prova é indeterminado, sendo que cada questão possui um tempo específico. 

O candidato deverá executar o máximo de itens no tempo pré-determinado. Caso o 

candidato ignore ou cometa erro no item, este será descontado sem possibilidade de 

refazê-lo. Caso o tempo da questão acabe, os itens não realizados serão descontados; 

7.  O candidato não poderá levar o caderno de prova; 

8. Não é permitido o uso de calculadora, máquinas fotográficas, celulares ou quaisquer outros 

meios auxiliares;  

9. Não é autorizada a saída do candidato do local de prova durante sua realização, sem 

acompanhamento de um avaliador; 

10.  Caso ocorra qualquer meio fraudulento, o avaliador deverá recolher o caderno de prova e o 

candidato será REPROVADO; 



11.  A prova possui questões práticas de prevenção e combate a incêndio, de salvamento 

terrestre, de socorros de urgência, de salvamento em altura e de emergências químicas; 

12. Serão considerados APROVADOS todos os candidatos que obtiverem nota igual ou 

superior a 7,00 (sete) EM CADA MÓDULO avaliado no exame prático;  

13.  Os candidatos com nota inferior a 7,00 (sete) EM APENAS UM MÓDULO, dentre os 

avaliados no exame prático, poderão realizar a avaliação deste módulo em regime de 

segunda-época, desde que tenham obtido nota igual ou superior a 3,00 (três) na matéria 

em que ficou reprovado. (Mediante agendamento e apresentação do DUA conforme 

previsto na NT 07) 

14.  A avalição iniciará às 13h sem tolerância com atrasos; 

15.  Os alunos reprovados deverão efetuar pagamento de novo DUA e agendar uma nova 

avaliação PRÁTICA;  

16.  Ao final de cada questão, o avaliador apresentará os erros cometidos pelo candidato; 

17.  Caso o candidato desista de algum item deverá dizer: “PULA”. O avaliador passará para o 

próximo item a ser avaliado. Caso o próximo item dependa do item ignorado para continuar 

a avaliação, o avaliador deverá finalizar o item ignorado para continuação da prova. Este 

item é válido apenas para a conexão e fixação do cilindro e a questão de Emergências 

Químicas; 

18.  Os módulos serão realizados em ordem definida pela comissão avaliadora a fim de facilitar 

o bom andamento da avaliação de todos os candidatos; 

19.  Não é autorizado ao avaliador explicar a realização de técnicas, cabendo apenas informar 

o tempo final de cada questão. O avaliador somente interferirá se houver risco de acidente 

para o candidato ou para a “vítima” (pessoa que estiver simulando); 

20.  Caso o candidato não concorde com a avaliação do aplicador, deverá expor seus 

argumentos, em até 5 minutos após a realização de cada questão, para que este revise 

seu posicionamento, ser for o caso;  

21.  É de inteira responsabilidade do candidato, qualquer incidente que vier a ocorrer em 

decorrência da avaliação ou do transporte. O CBMES se exime de qualquer 

responsabilidade referente à saúde do candidato, sendo importante um prévio 

acompanhamento médico para evitar transtornos de saúde; 

22. Não haverá repetição de qualquer questão, salvo por caso fortuito em decorrência de 

fatores externos; 

23.  Caso seja aprovado, exija o certificado da empresa que você contratou! 

24.  BOA PROVA! 

 



Módulo 01 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
(Pontuação por Item = 0,33 / São necessários 21 acertos para aprovação) 

Tempo do módulo: 11’30’’ 
 

QUESTÃO 01 
Realizar maneabilidade com mangueiras, montando um estabelecimento com duas 
mangueiras de 38 mm a partir do divisor, no tempo de 5’30”: (13 itens) INDIVIDUAL 
e EM DUPLA 

 
ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 

1 Transportar uma mangueira de 38 mm (individual)   
2 Desenrolar uma mangueira de 38 mm (individual)   
3 Conectar uma mangueira de 38 mm no divisor 

guarnecendo-a (individual) 
  

4 Conectar o esguicho à mangueira guarnecendo-a 
(individual) 

  

5 Confeccionar o seio das mangueiras (em dupla)   
6 Avançar uma linha (aprox. 02 metros) (em dupla)   
7 Recuar uma linha (aprox. 02 metros) (em dupla)   
8 Auxiliar render chefe (repete item 06 e 07) (em dupla)   
9 Utilizar jato neblinado ao avançar/recuar e render chefe 

(em dupla) 
  

10 Desalagar uma mangueira de 38 mm (em dupla)   
11 Enrolar a mangueira de 38 mm – molhada (em dupla)   
12 Enrolar a mangueira de 38 mm – seca (em dupla)   
13 Zelo com o material - evitar batidas e quedas (individual)   

 

QUESTÃO 02 
Realizar execução do procedimento de combate a incêndio em fase de 
desenvolvimento completo, adicionando uma mangueira a um estabelecimento 
que já possui uma de 38 mm com esguicho já conectada ao divisor, no tempo de 
4’30’’: (10 itens) EM DUPLA 

 

ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 

Combate – Desenvolvimento Completo 
1 Adicionar mangueira à linha de combate guarnecendo-a 

(em dupla) 
  

2 Confeccionar o seio das mangueiras (em dupla)   
3 Avançar com a linha estendida (em dupla)   
4 Regulagem do jato (abertura do cone) (individual)   
5 Vazão (individual)   
6 Abertura (tempo de abertura) (individual)   
7 “Letra” (ZOTI) (individual)   
8 Intervalo (individual)   
9 Recuar linha e Auxiliar render chefe (Em seguida repete 

itens 3 ao 8) (em dupla) 
  

EM QUALQUER TEMPO 
10 Fechamento brusco com alta Vazão (será descontado se 

executado) 
  

 



QUESTÃO 03 
Identificar o extintor mais apropriado para a classe de incêndio apontada pelo 
avaliador e realizar o combate a um princípio de incêndio com tempo de 1’30: (07 
itens) 
 
ITEM COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO CERTO ERRO 

1 Escolha do extintor adequado   
2 Teste do extintor   
3 Transporte correto do extintor   
4 Aproximação do incêndio   
5 Distância de segurança   
6 Utilização do extintor    
7 Eficácia do combate   

Obs: A oficina pode ser realizada com fogo ou apenas simulado o combate (em caso de simulação, o 
aluno deve ir narrando os passos que está realizando para que o avaliador consiga identificar os itens da 
questão) 
 

Módulo 02 – SOCORROS DE URGÊNCIA 
(Pontuação por Item = 0,33 / São necessários 21 acertos para aprovação) 

Tempo do módulo: 8’ 

 

QUESTÃO 04 
Realizar técnicas de CONTENÇÃO DE HEMORRAGIA e proteção de ferimento na 
CABEÇA – REGIÃO TEMPORAL no tempo de 1’: (05 itens) 

 

 

QUESTÃO 05 
Realizar técnicas de DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS EM LACTENTE no tempo 
de 2’: (10 itens) 
 

 
 

ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 
1 Identificação do local da hemorragia   
2 Colocação da compressa   
3 Colocação correta da atadura   
4 Pressão adequada do curativo   
5 Finalização correta do curativo   

ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 
1 Abertura das vias aéreas   
2 Verificação da respiração   
3 Insuflações de resgate   
4 Verificação de pulso   
5 Escolha da manobra correta   
6 Posicionamento correto para manobra   
7 Execução da manobra   
8 Abertura de vias aéreas e insuflação   
9 Procedimento caso não haja passagem de ar   

10 Execução em até 1’30”   



QUESTÃO 06 
Realizar técnicas de RCP em vítima adulta no tempo de 2’30”: (10 itens) 
 

 
QUESTÃO 07 
Realizar técnicas de imobilização utilizando talas em vítima com fratura exposta na 
PERNA no tempo de 2’30”: (05 itens) 
 

 
 

Módulo 03 – EMERGÊNCIAS QUÍMICAS 
(Pontuação por Item = 1 / São necessários 7 acertos para aprovação) 

Tempo do módulo: 3’ 
 

 
 

ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 
1 Abordagem e estabilização da cervical   
2 Abertura de vias aéreas   
3 Verificação da respiração   
4 Verificação de pulso   
5 Identificação correta do local das compressões   
6 Posicionamento do socorrista para execução da manobra   
7 Realização de 5 ciclos completos (1 ciclo = 30 

compressões x 2 insuflações) 
  

8 Procedimento de insuflação correto (2 insuflações de 
resgate + insuflações durante os ciclos, utilizando ambu) 

  

9 Reavaliação   
10 Execução no tempo (1’45” ≥ Tempo ≤ 2’30”)   

ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 
1 Proteger o ferimento com compressa   
2 Colocar a atadura   
3 Escolher a tala correta   
4 Colocação da tala   
5 Finalização da imobilização   

QUESTÃO 08 
Utilizando o manual da ABIQUIM, responda verbalmente as seguintes perguntas 
(10 itens) 

 
ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 

1 Quais riscos do produto?   
2 Qual o nome do produto?   
3 Qual número da guia?   
4 Cite um item de vestimenta de proteção   
5 Cite dois riscos à saúde   
6 Cite dois riscos à saúde   
7 Cite um item em caso de vazamento/derramamento   
8 Cite dois procedimentos de primeiros socorros   
9 Cite dois procedimentos de primeiros socorros   
10 Cite o item de evacuação em caso de fogo   



Módulo 04 – SALVAMENTO TERRESTRE 
(Pontuação por Item = 0,5 / São necessários 14 acertos para aprovação) 

Tempo do módulo: 9’ 
 

QUESTÃO 09 
Realizar os testes necessários para a utilização do Equipamento de Proteção 
Respiratória no tempo de 3’: (07 itens) 

 

ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 
1 Conexão e fixação do cilindro   
2 Teste de alta pressão   
3 Teste de baixa pressão (teste do apito)   
4 Teste de vedação da máscara   
5 Equipagem sobre as costas   
6 Ajuste dos tirantes dos ombros e abdominal   
7 Colocação da máscara (ordem dos tirantes) e colocação 

da válvula de demanda  
  

OBS: Caso não consiga fixar o cilindro, o avaliador deverá realizar, pois o item impede a realização dos 
demais. 
 
QUESTÃO 10 
Realizar busca às cegas e encontrar um boneco no interior de uma casa, no 
tempo de 4’: (9 itens) 
 

ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 
1 Utilização do EPR com máscara vendada   
2 Amarração do cabo guia ao bombeiro   
3 Padronização de toques para vítima encontrada   
4 Escolha de um lado e a permanência nele   
5 Utilização da técnica de varredura com as pernas ou os 

braços 
  

6 Vítima encontrada   
7 Aviso de vítima encontrada pelo cabo guia    
8 Manter-se sempre abaixado   
9 Retirar a vítima do ambiente   

OBS: Caso não consiga retirar a vítima, o avaliador deverá realizar. 

 
QUESTÃO 11 
Ao sair da questão anterior, o avaliado retirará a máscara e transportar a vítima 
(boneco) por 50m, podendo arrastar seus calcanhares no solo, no máximo, com o 
tempo de 2’: (04 itens) 
 

ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 
1 Transportar o boneco por 20m   
2 Transportar o boneco por 30m   
3 Transportar o boneco por 40m   
4 Transportar o boneco por 50m   

 
 
 



Módulo 05 – SALVAMENTO EM ALTURAS 
(Pontuação por Item = 0,5 / São necessários 14 acertos para aprovação) 

Tempo de 8’ 
 

QUESTÃO 12 
Realizar nós e amarrações no tempo de 1’: (02 itens) 

 
ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 

1 Azelha em oito (solto)   
2 Prússico com 03 voltas pelo chicote em ponto fixo   

 

QUESTÃO 13 
Efetuar resgate de vítima consciente em altura, utilizando rapel simples no tempo 
de 7’: (18 itens) 

 
ITEM EXECUÇÃO CERTO ERRO 

1 Socorrista devidamente equipado    
2 Material devidamente acondicionado   
3 Promover a própria segurança   
4 Equipar a peça oito para descida com a mão fraca (gesto 

e voz) 
  

5 Acessar sua segurança (gesto e voz) e Retirar sua 
segurança  

  

6 Descer de rapel com mão fraca   
7 Manter controle durante a descida   
8 Realizar meia blocagem ao chegar à vítima verificar   
9 Promover a própria segurança ao chegar à vítima   

10 Abordar a vítima (identificar-se e acalmá-la)   
11 Utilizar o longe para manusear os equipamentos   
12 Colocação correta do triângulo de evacuação na vítima   
13 Clipar o mosquetão que está no triângulo de evacuação 

da vítima em outro mosquetão que ficará no olhal menor 
do freio oito (gesto e voz) 

  

14 Posicionar a vítima no meio das pernas   
15 Acessar segurança (gesto e voz) e Retirar sua segurança    
16 Descer com a vítima protegendo-a com a mão fraca   
17 Mosquetões travados   
18 Atentar contra a própria segurança ou da vítima durante a 

prova  
  

 
 

MÓDULO NOTA REPROVADO 

 
ASSINATURA DO AVALIADO 

 

Combate a Incêndio   
Socorro de Urgência   
Emergências Químicas   
Salvamento Terrestre   
Salvamento em Alturas   
 


