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CARGO: COVEIRO (CÓD. 146) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a 

prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

 
Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 30 
     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 

quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 

responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 

questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por 

qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) 

minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

DATA: (2ª ETAPA) 

10 de março de 2019 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

HORÁRIO: (TARDE) 

14h às 18h 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

A necessidade da Interatividade entre a Polícia e a População 

 
Em um país em que a sociedade clama por uma segurança pública mais eficaz e mais presente, nota-1 

se que o organismo estatal sente-se impotente e incapaz para debelar sozinho a crescente onda de violência que 2 
assola todos os lugares. 3 

A polícia como figura principal encarregada de manter a ordem pública para a consequente prestação 4 
da paz social precisa da conscientização e cooperação de toda a sociedade para alcançar os seus objetivos, 5 
entretanto, é fato presente que o povo, na sua maioria, ainda tem a polícia como se fosse então esta instituição a 6 
única responsável pelo assolamento da violência no país, a principal responsável pelo recrudescimento da 7 
criminalidade, como se fosse então os policiais seres Onipotentes e Onipresentes para estarem em todos os lugares 8 
a todo o momento a fim de evitar ou descobrir crimes como num passe de mágica. 9 

A violência e o aumento da criminalidade que atinge o povo atinge também a Polícia, o Governo. 10 
Atinge a toda a sociedade. Todos nós estamos na mesma aflição. 11 

A paz é a aspiração e o desejo fundamental de todo ser humano, entretanto só poderá ser atingida 12 
com a ordenação da potencialidade da sociedade e do poder público em torno do ideal comum de uma segurança 13 
justa, cooperativa e interativa. 14 

A Lei entrega à Polícia o poder do uso da força. Essa exclusividade da violência legal visa tão 15 
somente a ajudar a regular as interações sociais. Através desse poder legitimado e da função específica de manter 16 
a ordem pública, a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção possível e até impossível, entretanto, pouco ou 17 
nada faz para ajudá-la. 18 

O estudo das relações humanas constitui uma verdadeira ciência complementada por uma arte, a de 19 
se obter e conservar a cooperação e a confiança das partes envolvidas, por isso o presente apelo que visa a uma 20 
verdadeira interatividade entre a Polícia e a sociedade para melhor se combater a violência e a criminalidade 21 
reinante no país. 22 

Durante muito tempo, a sociedade pouco se incomodou com a questão da violência, da criminalidade 23 
e tinha a Polícia apenas como um mal necessário quando na verdade é esta valorosa instituição de defesa do 24 
cidadão, um bem essencial, um real instrumento da cidadania e da ordem pública. A Polícia é antes de tudo a 25 
guardiã das Leis Penais e o alicerce da Justiça. Sem a Polícia haveria o caos social absoluto. 26 

O preceito constitucional de que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos deve 27 
sempre crescer até ganhar apoio da maioria populacional e não apenas de uma parcela da sociedade. Os conselhos 28 
de segurança dos Estados, das cidades, dos bairros, dos povoados e as organizações não governamentais devem se 29 
fortalecer cada vez mais com a conscientização e a união ampla e irrestrita para ajudar a Polícia na sua árdua 30 
missão de combater o crime e resgatar a ordem ferida. 31 

A sociedade brasileira precisa confiar mais na sua Polícia, no seu Ministério Público, na sua Justiça. 32 
Precisamos resgatar a confiança do povo nas suas instituições de combate ao crime, perdida através dos tempos. 33 

Na mesma velocidade em que a criminalidade e a violência avançam no nosso país por motivos 34 
diversos, o crime organizado ganha forças principalmente com o tráfico de drogas que termina sendo a raiz de 35 
todos os outros crimes subsequentes, tais como: sequestros, homicídios, latrocínios, roubos, torturas, corrupções, 36 
extorsões, lesões corporais... 37 

Precisamos, além de leis mais rígidas e menos burocráticas, da união de todos os segmentos da 38 
sociedade e, em especial, do poder público para formarmos uma Polícia verdadeiramente forte trabalhando sempre 39 
em interatividade com a população para, enfim, combatermos a marginalidade com mais presença, combate este 40 
que deve ter um maior investimento em ações preventivas para não sobrecarregar as ações repressivas como, de 41 
fato vem ocorrendo no nosso país. 42 

Assim teremos uma força satisfeita, trabalhando todos como verdadeiros parceiros contra o crime, em 43 
busca do ideal comum de uma segurança pública mais adequada e constante que a sofrida população brasileira 44 
bem merece. 45 
 

 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Autor: Archimedes Marques (delegado de Policia no Estado de Sergipe. Pós-Graduado em Gestão 

Estratégica de Segurança Pública pela UFS) – archimedesmarques@infonet.com.br 

Fonte: www.infonet.com.br 
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01) O texto evidencia a necessidade de:  

 

A) mudanças estruturais no setor investigativo da polícia. 

B) reforço dos princípios éticos que devem conduzir o 

policial militar a uma melhor prestação de serviço à 

sociedade. 

C) contenção do abuso de violência que permeia, não 

raro, a ação militar, através de treinamento e punição. 

D) que haja a conscientização da sociedade de que todos 

são responsáveis pela Segurança Pública.   

 

02) Está contida no texto uma: 

 

A) informação publicitária. 

B) interpretação de teses científicas. 

C) exposição de fatos. 

D) narrativa que envolve personagens. 

 

03) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que 

se afirma sobre o termo transcrito em: 
 

A)  “bem” (L.25) está usado no sentido de “essencial”. 

(L.25) 

B) a substituição de “como” (L.43) por “conforme” 

preserva a relação estabelecida anteriormente. 

C) “se” (L.2), em “nota-se”, indica reflexibilidade. 

D) “por isso” (L.20) expressa, nesse caso, modo. 

 

04) Leia os itens abaixo: 

 

I - “...a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção 

possível e até impossível,” (L.17)  

II – “entretanto, pouco ou nada faz para ajudá-la.”. (L.17/18). 

 

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma 

ideia de: 

 

A) Adição. 

B) Ressalva. 

C) Conclusão. 

D) Explicação. 

 

05) A alternativa em que o vocábulo “a” expressa a ideia de 

inteiro é: 

 

A) “...toda a sociedade” (L.11). 

B) “...a ordenação da potencialidade da sociedade” (L.13). 

C) “...a regular as interações sociais” (L.16). 

D) “...A Polícia, é antes de tudo, a guardiã das Leis Penais” 

(L.25/26). 

06) Sobre os elementos linguísticos que compõem o texto, 

é CORRETO o que se afirma em: 

 

A) “ainda” (L.6) expressa aproximação. 

B) “sozinho” (L.2) pertence à mesma classe gramatical de 

“só” (L.12). 

C) “antes de tudo” (L.25) pode ser substituído por  

“primordialmente” sem acarretar prejuízo de sentido 

para a frase. 

D) “mais” (L.40), modifica “leis”, expressando a ideia de 

quantidade. 

 

07) É CORRETO o que se afirma em: 
 

A) “caos”, em “haveria o caos social absoluto” (L.26), 

manterá a mesma função sintática se houver a troca do 

verbo haver por existir. 

B) “até”, em “até ganhar apoio da maioria populacional” 

(L.28), e “até”, em “e até o impossível” (L.17), são 

termos marcadores de limite. 

C) “menos”, em “menos burocráticas” (L.38) indica 

exclusão. 

D) O “h”, em “humano” (L.12) não é uma consoante 

brasileira. 

 

08) A alternativa em que há correspondência de sentido 

entre a forma verbal simples, destacada do texto, e a 

composta, indicada à direita, é:  
 

A) “atinge”, em “que atinge o povo” (L.10) – tem atingido. 

B) “haveria” (L.26) – podia haver. 

C) “precisa” (L.32) – estaria precisando. 

D) “Precisamos” (L.38) – podemos precisar. 

 

09) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico 

que aparece nesse texto está devidamente explicado é 

a: 
 

A) “haveria”, em “Sem a Polícia, haveria o caos social 

absoluto” (L.26), expressa uma ação incerta no 

passado. 

B) “impotente” (L.2) é adjunto adnominal de “estatal”. 

C) Na palavra “ordem” (L.25) não há ditongo. 

D) A expressão “tão somente” (L.15/16) tem sentido de 

exclusão. 

 

10) Completa o sentido do verbo o termo transcrito em: 
 

A) “em todos os lugares” (L.8). 

B) “do povo” (L.33). 

C) “nada” (L.18). 

D) “das partes envolvidas” (L.20). 
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11) Exerce a mesma função de “da cidadania” (L.25). 

 

A) “da conscientização” (L.5). 

B) “do povo” (L.33). 

C) “da criminalidade” (L.10). 

D) “das Leis Penais” (L.26). 

 

12) Os grupos de letras encontrados na palavra “entre” 

(L.21) são classificados como:  

 

A) Apenas encontros consonantais. 

B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 

C) Apenas dígrafos. 

D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente. 

 

13) As palavras “país” (L.1) e “violência” (L.7) são 

respectivamente: 

 

A) Paroxítona – oxítona.  

B) Oxítona – paroxítona.  

C) Paroxítona – paroxítona.  

D) Oxítona – proparoxítona.  

 

14) Passando a oração “O estudo das relações humanas 

constitui uma verdadeira ciência” (L.19) para a voz 

passiva, a expressão verbal correspondente ficará 

sendo: 

 

A) é constituída. 

B) será constituída. 

C) seria constituída. 

D) era constituída. 

 

15) No segundo parágrafo, o termo “recrudescimento” 

(L.7) significa: 

 

A) Distribuição. 

B) Destruição. 

C) Redução. 

D) Agravamento. 
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16) Dos divisores naturais de 300, quantos são divisíveis 

por 3 e por 5 ao mesmo tempo? 
 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

17) A tabela mostra as notas de quatro alunos em três 

provas de matemática: 

 

Qual aluno obteve a melhor nota acumulada nas três provas? 
 

A) Pedro.  

B) Matheus.  

C) João.  

D) Tiago.  

 

18) Um número natural é divisível por 3 sempre que: 
 

A) Os dois últimos algarismos formam um número 

divisível por 3. 

B) É impar. 

C) A soma de seus algarismos forma um número divisível 

por 3. 

D) É par. 

 

19) Para encher um quarto de uma piscina são necessários 

20.000 litros de água. A capacidade total da piscina em 

litros é: 
 

A) 5.000 

B) 10.000 

C) 40.000 

D) 80.000 

 

20) A soma de três números é 5.438. Dois desses números 

são 1.831 e 2.439. Qual a outra parcela da soma em 

questão? 
 

A) 608 

B) 1.168 

C) 2.168 

D) 4.270 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ª PROVA 2ª PROVA 3ª PROVA 

Pedro 7,0 8,5 9,0 

Mateus 5,3 3,2 10,0 

João 7,0 7,0 7,5 

Tiago  10,0 3,5 8,5 

  MATEMÁTICA                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 

Cálculos 
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21) Sobre a diferença de ética e moral, assinale a opção 

ERRADA. 

 

A) A ética é a parte da filosofia que se ocupa do 

comportamento moral do homem. 

B) Tanto ethos (caráter) como mos (costume) indicam um 

tipo de comportamento não natural, adquirido por 

meio do exercício consciente e do hábito. Portanto, 

ética e moral dizem respeito a uma realidade humana 

construída histórica e socialmente por meio das 

relações individuais dos seres humanos fora do âmbito 

social. 

C) A moral é normativa. Ela determina o nosso 

comportamento por meio de um sistema de prescrição 

de conduta. 

D) A ética engloba um conjunto de regras e preceitos de 

ordem valorativa, que estão ligados à prática do bem e 

da justiça, aprovando ou desaprovando a ação do 

homem, de um grupo social ou de uma sociedade. 

 

22) Observe os itens a seguir. 

 

I. Ética e moral são conceitos sinônimos. 

II. Enquanto a ética trata o comportamento humano como 

objeto de estudo, procurando tomá-lo o mais abrangente 

possível, a moral se ocupa de atribuir um valor à ação. 

Esse valor tem como referências o bem e o mal, 

baseados no senso comum. 

III. A moral é temporária, pois é cultural. 

 

É CORRETO o que se diz em: 

 

A) I, II e III. 

B) II. 

C) II e III. 

D) I. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

23) São regras deontológicas que devem ser seguidas pelo 

Servidor Público, SALVO: 

 

A) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 

dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 

pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus 

tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe 

dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer 

bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-

o, por descuido ou má vontade, constitui apenas uma 

ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado. 

B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante 

a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao 

seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 

integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode 

ser considerado como seu maior patrimônio. 

C) A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida particular de 

cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados 

na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão 

acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida 

funcional. 

D) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 

trabalho é fator de desmoralização do Serviço Público, 

o que quase sempre conduz à desordem nas relações 

humanas. 

 

24)  São deveres fundamentais do Servidor Público: 

 

I. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de 

serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce 

suas funções. 

II. Participar dos movimentos e estudos que se 

relacionem com a melhoria do exercício de suas 

funções, tendo por escopo a realização do bem 

comum. 

III. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, 

respeitando a capacidade e as limitações individuais de 

todos os usuários do Serviço Público, sem qualquer 

espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 

nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e 

posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes 

dano moral. 

IV. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 

aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 

com o público. 
 

A quantidade de itens CORRETOS é: 
 

A) 3. 

B) 4. 

C) 2. 

D) 1. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 50 
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25) O Servidor Público deve: 

 

A) Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, 

caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal 

interfiram no trato com o público, com os 

jurisdicionados administrativos ou com colegas 

hierarquicamente superiores ou inferiores. 

B) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva 

encaminhar para providências. 

C) Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 

poder ou autoridade com finalidade estranha ao 

interesse público, mesmo que observando as 

formalidades legais e não cometendo qualquer violação 

expressa à lei. 

D) Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber 

qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, 

comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, 

para si, familiares ou qualquer pessoa, para o 

cumprimento da sua missão ou para influenciar outro 

servidor para o mesmo fim. 

 

26) É atribuição realizada pelo Coveiro:  

 

A) Adotar e promover medidas necessárias ao controle de 

animais soltos nas ruas, estradas e vias públicas, sem 

prejuízo de outras atribuições correlatas determinadas 

pela administração pública municipal. 

B) Limpar e arrumar as dependências e instalações do 

estabelecimento de saúde, a fim de mantê‐lo em 

condições de asseio requeridas. 

C) Digitar e formatar ofícios, memorandos e textos 

entregues por seus superiores. 

D) Controlar segundo normas estabelecidas, o 

cumprimento das exigências para sepultamento, 

exumação e localização de sepulturas. 

 

27) Marque a alternativa que apresenta um material de 

construção industrial: 

 

A) Tijolo. 

B) Argamassa. 

C) Concreto. 

D) Pedra. 

 

28) Quanto à origem ou obtenção, os materiais de 

construção podem ser classificados em: 

 

A) naturais e artificiais. 

B) naturais, artificiais e combinados. 

C) simples ou básicos. 

D) produzidos ou compostos. 

29) A madeira é exemplo de um material: 

 

A) artificial. 

B) natural. 

C) de vedação. 

D) de proteção. 

 

30) Tijolos e blocos, telhas cerâmicas e azulejos são 

classificados quanto à natureza em: 

 

A) materiais cerâmicos. 

B) materiais compósitos. 

C) materiais metálicos. 

D) materiais poliméricos. 

 

31) A respeito do conceito de poluição ambiental e as suas 

diversas consequências para o Meio Ambiente, marque 

a alternativa INCORRETA. 

 

A) Poluição é a introdução de substâncias ou energia de 

forma acidental ou intencional no meio ambiente, com 

consequências negativas para os seres vivos. 

B) Atualmente, é considerada um grave problema 

ambiental. 

C) No Brasil, a poluição ambiental não é enquadrada como 

crime pela Lei n.º 6.938/81. 

D) A poluição ambiental é resultado do excesso de 

liberação de poluentes, matérias ou energia. 

 

32) Entre as causas da poluição da água estão: 

 

I. Poluição dos lençóis freáticos com os pesticidas que 

são levados pela chuva. 

II. Vazamento de petróleo decorrente de acidentes 

marítimos. 

III. Despejo de lixo diretamente no mar, rios ou lagos. 

IV. Lançamento de esgoto em ambientes aquáticos. 

 

É CORRETO o que se expõe em: 

 

A) II, III e IV. 

B) I, III e IV. 

C) I, II, III e IV. 

D) I, II e III. 

 

33) “É o processo mecânico de remoção de sujidades e 

detritos mediante o uso adequado de água e 

detergente para manter em estado de asseio os artigos, 

pisos, paredes, mobiliários e equipamentos”. 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

 

A) Esterilização. 

B) Enxágue. 

C) Limpeza. 

D) Varredura seca. 
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34) São considerados Equipamentos de Proteção 

Individual(EPI): 

 

I. óculos 

II. gorro 

III. avental 

IV. máscara 

 

A quantidade de itens CORRETOS é: 

 

A) 4. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 1. 

 

35) Assinale a alternativa que apresenta uma função 

desempenhada pelo Coveiro: 

 

A) Solicitar aos responsáveis, quando necessário, os 

gêneros alimentícios utilizados na merenda. 

B) Operar em terminal de computador inserindo dados 

em formulários, tabelas e fichas de atualização 

cadastral. 

C) Abrir covas e moldar lajes para tampá-las. 

D) Todas as alternativas anteriores são corretas. 

 

36) “É parte de um monumento fúnebre, que representa 

um ataúde que não contém o cadáver. No latim 

significa aquilo que corrói ou consome as carnes. Este 

nome era dado a uma pedra calcária, a qual se atribuía 

a propriedade de consumir a carne dos corpos nela 

depositados, estendendo-se assim a expressão a todo o 

tipo de sepulcro de pedra”.  

 

O enunciado acima refere-se ao conceito de: 

 

A) Cinerário. 

B) Jazigos. 

C) Sarcófago. 

D) Tumba. 

37) Observe os itens a seguir relacionados às sepulturas. 

 

I. Sepultura é o lugar ou cova onde se sepultam os 

cadáveres, mas também pode ser o ato, ação de 

sepultar um cadáver. 

II. o sepulcro é a sepultura adornada com qualquer 

construção acima do solo, monumento feito com 

pedras ou tijolos onde se guardam os restos mortais de 

uma ou mais pessoas. Seria a edificação propriamente 

dita sob ou sobre a terra. 

III. A sepultura que também é denominada cova, consiste 

em uma escavação do solo onde se coloca o cadáver, 

fechando-se com a terra que antes havia sido retirada 

deixando uma pequena elevação para ser notada, visto 

também que foi introduzido algo a mais que a simples 

terra que agora não é compactada. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

A) I, II e III. 

B) I. 

C) II e III. 

D) I e III. 

 

38) Para iniciar os primeiros socorros à vítima acidentada 

ou em situação de urgência, o socorrista (aquele que 

prestará os primeiros socorros à vítima) deverá 

assumir o controle da situação rapidamente, obtendo 

todas as informações possíveis do ocorrido. Para um 

atendimento tranquilo, o socorrista deverá seguir 

algumas regras, SALVO: 

 

A) Manter-se calmo. 

B) Utilizar proteção (luvas), para evitar contato direto 

com sangue ou outras secreções. 

C) Trabalhar com segurança. 

D) Realizar o procedimento sozinho, sem solicitar ajuda 

dos órgãos competentes. 

 

39) A respeito do atendimento em Primeiros Socorros, 

informe a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os procedimentos de emergência visam manter as 

funções vitais e evitar o agravamento de uma pessoa 

ferida, inconsciente ou em perigo de morrer, até que 

ela receba assistência qualificada. 

B) Os procedimentos de primeiros socorros são um 

conjunto de medidas e procedimentos técnicos com o 

objetivo de manter o suporte de vida à vítima até a 

chegada da equipe de emergência 

C) O suporte básico de vida inclui o reconhecimento 

precoce de pacientes com os primeiros sinais e 

sintomas de síndrome coronariana aguda, acidente 

vascular cerebral e obstrução de via aérea. 

D) Urgência é a circunstância que necessita de intervenção 

imediata. Em situações de urgência, a avaliação da 

vítima e seu atendimento devem ser prontamente 

realizados de forma objetiva e eficaz. 
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40) “É um equipamento eletrônico portátil que tem como 

função identificar o ritmo cardíaco. A leitura 

automática é realizada através de pás adesivas que são 

fixadas no tórax da vítima. Ele pode ser utilizado por 

público leigo, com recomendação que o operador faça 

um curso de Suporte Básico em parada cardíaca”. 

 

O enunciado acima se refere a(o)s: 

 

A) Fibrilador Ventricular. 

B) Desfibrilador Externo Automático – DEA. 

C) PCR. 

D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

41) Acerca dos procedimentos relacionados à avaliação do 

pulso da vítima em um atendimento de Primeiros 

Socorros, indique a opção INCORRETA. 

 

A) A verificação do pulso deverá ser rápida, durando de 5 

a 10 segundos. 

B) O local correto da aplicação da massagem cardíaca é na 

linha mamilar, sendo a mão posicionada sobre o 

esterno, apoiando-se apenas nas palmas das mãos, 

permitindo-se o contato dos dedos com o tórax. 

C) Se, na avaliação inicial, o socorrista não perceber o 

pulso, deverá iniciar as compressões torácicas. 

D) Estenda o pescoço da vítima e posicione os dedos 

indicador e médio sobre a proeminência laríngea. Faça 

então deslizar lateralmente a ponta dos dois dedos, 

executando uma leve pressão sobre o pescoço até que 

se perceba a pulsação. 

 

42) A grande maioria dos túmulos é composta de: 

 

A) Cerâmica e feldspato. 

B) Granito e Quartzo. 

C) Granito, mármore e cerâmica. 

D) Argila e granito. 

 

43) É tarefa do Coveiro: 

 

A) Compreender o conjunto de atividades que se 

destinam a exercer a vigilância dos prédios públicos e 

canteiros de obras, percorrendo e inspecionando suas 

dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada de 

pessoas estranhas e outras anormalidades. 

B) Sepultar e exumar cadáveres. 

C) Lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais 

utensílios de cozinha. 

D) Terraplenagem, limpeza e abertura de ruas, 

espalhamento de saibro, nivelamento de terrenos, 

inspecionar as condições operacionais dos 

equipamentos. 

44) A respeito dos diversos aspectos relacionados ao 

conceito de cemitério, assinale a opção 

INCORRETA. 

 

A) Na maioria dos casos, os cemitérios não são 

considerados lugares de práticas religiosas. 

B) Cemitério é o lugar onde são sepultados os cadáveres.  

C) Uma prática comum, pela questão espacial, é a 

verticalização dos cemitérios, em que os túmulos são 

dispostos uns sobre os outros e em andares para as 

visitações. 

D) Alguns cemitérios modernos rompem com a imagem 

tradicional das necrópoles com jazigos e monumentos 

de mármore, substituindo-os por parques arborizados 

(memorial parks), onde simples chapas de metal 

assinalam local da sepultura. 

 

45) Os cemitérios podem ser considerados fontes de: 

 

A) Preservação do patrimônio histórico. 

B) Estudo das crenças religiosas. 

C) Expressão do gosto artístico. 

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

46) Sobre as características dos túmulos, observe os itens a 

seguir. 

 

I. Os túmulos funcionam como uma homenagem póstuma 

para que a pessoa falecida possa ser sempre lembrada 

de maneira digna. 

II. Os túmulos caracterizam a parte exterior de uma 

sepultura ou jazigo (local onde são sepultados os 

mortos). 

III. Todos os túmulos possuem a mesma forma e variação. 

 

É CORRETO o que se afirma em: 

 

A) II e III. 

B) I e II. 

C) I, II e III. 

D) I. 

 

47) São características do túmulo de granito, EXCETO: 
 

A) São resistentes a um possível desgaste abrasivo – por 

elementos químicos e outras substâncias. 

B) São resistentes ao tempo e às absorções de água – por 

isso, podem receber sol e chuvas fortes. 

C) São ótimos revestimentos para piso, portanto, quando 

houver necessidade de fazer manutenção dos túmulos, 

não há risco de quebrar. 

D) Não é indicado para revestir fachadas, pisos e bancadas. 
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48) O(a) ___________________ é uma rocha natural de 

origem calcária, composto por um mineral e calcita. Ele 

confere bastante sofisticação quando é utilizado como 

revestimento, mas não possui a mesma resistência que 

o granito. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) Quartzo. 

B) Diorito. 

C) Mármore. 

D) Basalto. 

 

49) Asfixia é a interrupção dos movimentos respiratórios 

e/ou obstrução da entrada de ar nas vias aéreas. Pode 

ser devido a: 

 

I. Choque elétrico. 

II. Gases tóxicos. 

III. Afogamento. 

IV. Soterramento. 

 

A quantidade de itens CORRETOS é: 

 

A) 2. 

B) 1. 

C) 4. 

D) 3. 

 

50) São atribuições desempenhadas pelo Coveiro, 

SALVO: 

 

A) Abrir e fechar os portões e controlar o horário de 

visita. 

B) Limpar e capinar o cemitério, mantendo-o limpo. 

C) Auxiliar no transporte de caixões. 

D) Manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições 

de armazenagem e acondicionamento. 

 

 


