PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

COVEIRO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se
candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal
de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final
desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor
de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção
no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do
candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora
de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal
de sala.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema abaixo para responder as questões
de 1 a 4:
Vendedora de Bilhetes de Loteria
Aquela mulher, de olhos tristonhos,
Que vende sortes de loteria,
Fala em riqueza, promete sonhos,
Com o “prêmio grande” que tem na mão…
E assim, (contraste feito ironia!)
Numa indigência, que mal encobre,
Fala em riqueza quem é tão pobre!
Promete ouro quem não tem pão!
De rua em rua, na amarga luta,
Com o olhar sumido, que o pranto molha,
E a voz tão baixa, como uma prece…
Passa um banqueiro, que não a olha;
Passa um soldado, que não a escuta;
Passa um poeta que ela entristece.
Se a chuva cai, não lhe importa a roupa,
Que até se lava com a chuva forte.
Só os bilhetes é que ela poupa!
Nem a doença lhe dá cuidados,
Pois a pobreza não teme a morte…

2. Em “Numa indigência, que mal encobre...” a
palavra em destaque é sinônimo de:
a) Fortuna
b) Miséria
c) Riqueza
d) Prosperidade
e) Alegria
3. Neste trecho: “Passa um poeta que ela
entristece.” é correto afirmar que:
a) Há dígrafo, encontro vocálico e encontro
consonantal;
b) Há somente dígrafo e encontro vocálico, não
apresenta encontro consonantal;
c) Há somente dígrafo e encontro consonantal,
não apresenta encontro vocálico;
d) Há apenas dígrafo, não apresenta encontro
consonantal e nem vocálico;
e) Há apenas encontros consonantais, não
apresenta encontro vocálico nem dígrafo.
4. Passa um banqueiro [...]
Passa um soldado [...]
Passa um poeta [...]
Considerando esses trechos do texto podemos
afirmar que:

A noite chega. E ela, vencida
Do ingrato ofício na luta em vão,
Retorna a casa, desiludida,
Depois de haver, por um dia inteiro,
Vendido aos outros tanta ilusão!

I. Não há sujeito nessas orações;
II. O predicado das três orações é o verbo
“passa”
III. Os sujeitos são respectivamente: um
banqueiro, um soldado, um poeta

(Raul Pompéia. Cantos sem glória. Rio de
Janeiro, Irmãos Pongetti, 1953)

a)
b)
c)
d)
e)

1. A mensagem que o poeta quis passar nesse
texto é:
a) Que é possível ficar rico vendendo bilhetes de
loteria
b) Que a vida é triste, feita de ilusão
c) Que riqueza pode ser comprada através de
bilhete de loteria
d) Que comprar bilhetes de loteria é o mesmo
que comprar ilusão
e) Que a vida tem suas ironias e seus
contrastes, como desta senhora que oferece
riqueza e vive na miséria.

Somente I está correta
Somente I e II estão corretas
Somente II e III estão corretas
Todas as afirmativas estão corretas
Todas as afirmativas estão incorretas

5. De acordo com a tira abaixo, com o novo
acordo ortográfico algumas palavras perderam o
acento agudo, tais como: heroico, plateia e ideia.
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Assinale a alternativa cujas palavras perderam o
acento pelo mesmo motivo das que foram citadas
na tira:
a)
b)
c)
d)
e)

Estreia e médico
Asteroide e café
Coreia e assembleia
Linguiça e pássaro
Guaraná e feiura

6. Das alternativas a seguir apenas uma delas
apresenta separação silábica correta em todas as
palavras. Assinale-a:
a)
b)
c)
d)
e)

Lo-te-ria, poe-ta
Ou-ro, ba-i-xa
Des-i-lu-di-da, em-tri-ste-ce
Po-e-ta, lo-te-ri-a
In-di-gên-cia, poe-ta

7. São classificadas respectivamente como
adjetivo – substantivo - adjetivo:

a)
b)
c)
d)
e)

Arthur - flor - jardim
Linda - graciosa - perfumada
Romântico – Arthur - jardim
Flor - linda – graciosa
Linda – flor – perfumada

8. A única frase que pode ser classificada
também como oração é:
a)
b)
c)
d)
e)

Silêncio!
Não vá embora.
Bom dia!
Cuidado! Cão feroz.
Boas férias, colegas.
MATEMÁTICA

9. Davi, Luca e Rodrigo compraram 4 barras de
chocolates iguais que serão divididos entre eles,
em partes iguais. O número misto que representa
essa divisão é:
a) 1

1
3
1

b) 1 4
1

c) 4 3
1

d) 3 4
1

e) 3 3
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10. De acordo com os critérios de divisibilidade,
os números naturais 27, 30 e 81 são divisíveis
por:
a)
b)
c)
d)
e)

2e5
3
9
6
15

11. Um triângulo tem 60 cm de base, e sua altura
é o dobro da base. Qual é a área desse
triângulo?
a)
b)
c)
d)
e)

7200 cm²
72 cm²
3600 cm²
180 cm²
14400 cm²

12. No dever de casa de Matemática de Sarah,
havia uma questão para calcular o MMC dos
números 18, 40 e 90. Sarah calculou o MMC pelo
processo de decomposição simultânea em
fatores primos e obteve como resultado o
número:
a)
b)
c)
d)
e)

60
360
90
180
80

CONHECIMENTOS GERAIS
15. O nome do atual Prefeito de São Gabriel da
Cachoeira é:
a)
b)
c)
d)
e)

José Dirceu
João Bonifácio
Renê Coimbra
Manoel Bandeira
Pedro Simão

16. São Gabriel da Cachoeira faz fronteira com
dois países. São eles:
a)
b)
c)
d)
e)

Peru e Equador
Bolívia e Colômbia
Colômbia e Venezuela
Paraguai e Peru
Equador e Argentina

17. O evento cultural mais importante de São
Gabriel da Cachoeira é:
a)
b)
c)
d)
e)

O Festival do artesanato
O Festival junino
A Pesca do Cardinal
O Carnaval
O Festribal

13. O resultado da expressão numérica 12 + [2,8
+ 2,2 – (0,2 x 0) + 16]: 3 é?

18. Aos servidores municipais de São Gabriel da
Cachoeira que exercerem atividades nas áreas de
limpeza pública, cemitérios municipais e
conservação do asfalto das vias públicas, fica
garantido:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

11
33
0
73
19

14. Os pais de Maria Luiza lhe deram R$ 10,00
para ela brinca no parque de diversões de sua
cidade. Cada brinquedo desse parque custava
25% desse valor. Maria Luiza divertiu-se em 3
brinquedos. Quanto dinheiro sobrou?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 7,50
R$ 3,00
R$ 3,50
R$ 2,00
R$ 2,50

Horário de trabalho diferenciado
Horário dobrado
Dias especiais de trabalho
Gratificação adicional
Compensação pecuniária

19. Estão em curso investigações sobre a prática
de supostas irregularidades em desfavor da
Petrobras. As investigações são conduzidas pela
Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério Público
Federal. A operação é bastante ampla e envolve
investigações relacionadas a diversas práticas
criminosas cometidas por indivíduos em diferentes
partes do país e setores da economia. A operação
recebeu o nome de:
a) Lava-tudo
b) Lava-jato
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c) Lavra-mãos
d) Lava-propina
e) Lava-lava
20. Dentre os vários grupos terroristas que
promovem atentados pelo mundo, um dos mais
violentos atualmente é o cognominado:
a)
b)
c)
d)
e)

FARC
ETA
IRA
Mundo Islâmico
Bascos
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. São funções inerentes ao cargo de coveiro
todas as atividades apresentadas abaixo,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Organização dos cemitérios
Exumação de cadáver
Abertura de jazigos
Higienização de cadáver
Limpeza de jazigos

22. São direitos dos servidores municipais, que
exercem atividades nas áreas de limpezas
públicas, cemitérios municipais e conservação
asfáltica das vias públicas.
I – horário de trabalho diferenciado, com turno
não superior a cinco horas ininterruptas
II – adicional pelo exercício de atividades
penosas, insalubres ou perigosas na forma do
regime jurídico único dos servidores públicos
III – a realização de serviços extraordinários
IV – o fornecimento gratuito e renovado dos
equipamentos de uso pessoal que garantam o
exercício de atividades e a prevenção dos riscos
a ela inerentes.
Com base nas informações acima, é correto
afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

As alternativas I, II e III são verdadeiras
Apenas a alternativa IV é verdadeira
As alternativas I, II e IV são verdadeiras
Todas as alternativas são verdadeiras
Todas as alternativas são falsas

23. Ao ato de transportar o cadáver de um local
para o outro dá-se o nome de:

a)
b)
c)
d)
e)

Exumação
Transporte
Inumação
Sepultamento
Traslado

24. São ferramentas usadas pelo coveiro:
a)
b)
c)
d)
e)

Serrote, Alicate e Martelo
Colher de Pedreiro, Pá e Enxada
Furadeira Elétrica, Enxada e Martelo
Lixadeira, Pá e Colher de Pedreiro
Enxada, Pá e Serrote

25. Considerando os tipos de unidades de
sepultamento e suas características, estabeleça
a devida correspondência, enumerando-as
corretamente:
1 – Cripta
2 – Sepultura
3 – Jazigo Parque
4 – Jazigo Vertical
5 – Jazigo Perpétuo
( ) Mausoléu familiar com revestimento em
granito. As unidades podem ser simples, duplas
ou triplas.
( ) Unidades também construídas totalmente em
concreto armado, localizadas em setores
diferenciados em cemitério parque.
( ) Unidades acima do solo em cemitério tipo
vertical, possuem de 4 a 5 ordens, construídas
totalmente em concreto armado.
( ) Unidade de tamanho reduzido especialmente
edificadas para colocação de urnas com cinzas
ou restos exumados (após três anos do
sepultamento).
( ) Unidade localizada abaixo do solo em
cemitério parque, totalmente em concreto
armado, com lápide padronizada.
Quais são pela ordem, as enumerações
corretas?
a)
b)
c)
d)
e)

1, 3, 4, 5, 2
1, 4, 5, 3, 2
5, 4, 1, 2, 3
3, 5, 1, 4, 2
2, 1, 3, 5, 4

26. A exumação de um cadáver pode ser
requerida por qualquer parente próximo ao
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falecido. O tempo necessário para que tal pedido
possa ser feito é de?
a)
b)
c)
d)
e)

03 anos
05 anos
01 ano
10 anos
Pode ser pedida a qualquer tempo

27. Durante o processo de exumação cadavérico
se faz necessária a presença de um oficial de
saúde ambiental, ao menos que:
a) Exista uma determinação judicial
b) O cadáver tenha menos de três anos de
sepultado
c) Não existam testemunhas durante o processo
de exumação
d) O coveiro esteja utilizando seus
equipamentos de proteção individual
e) A família tenha feito a cremação da ossada
28. É dever do empregador fornecer os
equipamentos de proteção individual do coveiro,
que são:
a)
b)
c)
d)
e)

Luvas, capacete e sandálias
Protetor auricular, óculos e luvas
Capacete, luvas e botas
Óculos, protetor auricular e máscara
Capacete, máscara e luvas

29. Ao ato de colocar o cadáver em uma
sepultura dá-se o nome de SEPULTAMENTO,
que também é conhecido como:
a)
b)
c)
d)
e)

Exumação
Inumação
Traslado
Enterro
Cremação

30. O coveiro é responsável pela abertura das
sepulturas e pela colocação do caixão dentro da
sepultura subterrânea já aberta. Para facilitar o
posicionamento do caixão no fundo da sepultura
ele:
a)
b)
c)
d)
e)

Fecha a sepultura
Faz a cremação do cadáver
Limpa as ferramentas
Utiliza as cordas de sustentação
Nenhuma das alternativas anteriores

