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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - FUNDAMENTAL MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem
com o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso
contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas
no Cartão de Respostas.

COVEIRO (A)

4. Durante a aplicação da prova não será permitido:

8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), no Brasil, pode-se utilizar 2 tipos distintos de covas em
cemitérios municipais: as covas apolares e as covas congênitas.
II. A percepção do usuário dos serviços sobre a instituição pública
não é afetada pelo tipo de atendimento recebido.
III. É dever da comissão interna de prevenção de acidentes omitir
dos servidores públicos municipais as informações relativas às
normas e aos procedimentos de segurança, à saúde laboral e à
ergonomia no ambiente de trabalho.
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5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto da comunicação e do atendimento ao usuário dos
serviços, a mensagem é o produto informacional transmitido.
II. O servidor não deve colaborar com a aplicação dos dispositivos
de saúde e segurança no ambiente de trabalho.
III. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deve criar,
periodicamente, situações que venham a trazer riscos para a
segurança e a saúde dos trabalhadores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A licença-paternidade, nos termos fixados em lei, não é um direito
dos trabalhadores urbanos e rurais.
II. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deve ser
composta exclusivamente por representantes da instituição
empregadora.
III. Um acidente de trabalho pode provocar uma lesão corporal no
servidor.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O ossuário é o local destinado ao armazenamento de ossos nos
cemitérios.
II. Não cabe às organizações fazer cumprir as normas de
segurança e saúde do trabalho aplicáveis aos seus processos
internos.
III. Os riscos ergonômicos no ambiente de trabalho podem ser
causados pela repetitividade nas atividades do servidor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O coveiro deve realizar exumações, quando necessário.
II. As doenças laborais são aquelas que podem ser adquiridas ou
desencadeadas pelas condições inadequadas em que o trabalho é
realizado, expondo o trabalhador a agentes nocivos à sua saúde.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Zelar pela conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas
de trabalho é uma atribuição do coveiro.

III. O ruído, o calor e o frio são exemplos de riscos físicos aos quais
o colaborador pode estar exposto no ambiente de trabalho.

II. O processo de sepultamento exige que a sepultura seja fechada,
recobrindo-a de terra e cal ou fixando-lhe uma laje.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. No atendimento telefônico, o atendente deve sempre iniciar o
atendimento dizendo o seu nome e identificar a organização ou o
setor no qual atua.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público que se atualiza e busca a capacitação
constantemente tolhe a confiança do usuário em si e em sua
capacidade.

Marque a alternativa CORRETA:
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Manter a limpeza e a conservação de jazigos e covas é uma
atribuição necessária à manutenção do cemitério.
II. O termo jazigo refere-se a um lugar onde alguém é enterrado ou
sepultado.
III. Atenuar a burocracia é uma atitude que dificulta o bom
atendimento ao cidadão no serviço público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

II. O coveiro deve realizar sepultamentos, quando necessário.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. Os processos que exigem o levantamento, o transporte e a
descarga de materiais podem estar relacionados a riscos à saúde e
à segurança do trabalhador.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A reciclagem do lixo recolhido dos cemitérios é um procedimento
que deve ser evitado, pois sobrecarrega os aterros sanitários,
aumentando a quantidade de resíduos que seriam destinados a
esses locais.
II. A preparação das sepulturas inclui atividades como escavar a
terra e escorar as paredes da abertura.
III. É dever do servidor público municipal ser conivente com o erro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Cabe às instituições cumprir e fazer cumprir as normas de
segurança e medicina do trabalho que estejam relacionadas com
seus processos ou com os riscos no ambiente laboral.
II. A falta de treinamento é um exemplo de um ato seguro que
reduz os riscos de acidente de trabalho.
III. Os riscos químicos no ambiente de trabalho podem estar
relacionados às poeiras e aos fumos aos quais o servidor possa
estar exposto.
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13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O coveiro deve carregar e colocar o caixão na cova aberta.
II. Fixar uma laje sobre a sepultura, ao término do processo de
sepultamento, é uma forma de tentar assegurar a inviolabilidade do
túmulo.
III. É vedado ao servidor público manter relacionamentos positivos
com outros servidores da instituição.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O coveiro deve carregar caixões, quando necessário.
II. A forma como o usuário dos serviços públicos vê a instituição
poderá sofrer mudanças, dependendo do atendimento recebido.
III. No contexto da saúde ocupacional, o conceito de lesão por
esforço repetitivo refere-se a um conjunto de doenças que atacam
músculos, nervos e tendões.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O procedimento de exumação refere-se às atividades de
preparação do forno de cremação, realização da limpeza do
cadáver e manejo dos equipamentos de cremação.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O vocábulo catacumba frequentemente é utilizado para referir-se
ao local em que se sepulta o corpo de um defunto.
II. Ao realizar o atendimento de um usuário dos serviços portador
de deficiência, o servidor deve ter em mente que a deficiência não
afeta a plena capacidade civil da pessoa.

II. Conhecer as necessidades do usuário não é uma atitude
favorável ao planejamento das atividades de trabalho.

III. É vedado ao coveiro realizar o translado de corpos ou auxiliar na
realização desse processo.

III. É vedado ao coveiro, no exercício da sua profissão, realizar
qualquer procedimento de sepultamento ou exumação no
cemitério.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O calçado de segurança protege o colaborador contra
perfurações durante a realização das atividades laborais.

Marque a alternativa CORRETA:
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O coveiro deve garantir a limpeza das covas e jazigos.
II. No atendimento a um usuário, o servidor público deve evitar o
sigilo, ainda que seja com relação a assuntos ou dados
confidenciais.
III. É vedado ao coveiro cavar sepulturas.

II. Durante o sepultamento, o coveiro deve manipular as cordas de
sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na
sepultura.

Marque a alternativa CORRETA:

III. Zelar pela segurança do cemitério, mantendo-o livre de
condições que possam causar acidentes para os visitantes, é uma
das atribuições do coveiro.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal, o plebiscito não é uma forma de
exercício da soberania popular.
II. Realizar a exumação dos cadáveres é uma atividade inerente ao
coveiro no cemitério.
III. O servidor deve evitar deixar que um sentimento íntimo perturbe
o atendimento ao usuário ou o bom exercício da sua função.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
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21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um usuário insatisfeito pode reproduzir uma propaganda
negativa sobre determinada instituição e influenciar outras partes
interessadas.
II. A comissão interna de prevenção de acidentes deve discutir as
situações de risco que foram identificadas no ambiente de
trabalho.
III. No atendimento telefônico, o atendente deve agradecer ao
usuário pela ligação ao término da mesma.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O coveiro, ou sepultador, é o profissional que trabalha garantindo
a organização dos cemitérios. Esse profissional é responsável por
realizar atividades como o planejamento dos orçamentos de
despesas do cemitério, a gestão dos recursos humanos e
materiais e o ordenamento de despesas no âmbito da Prefeitura.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. A Norma Regulamentadora Nº 32 (NR 32) descreve
procedimentos e medidas de segurança nas atividades de
alvenaria em cemitérios que possuem sepulturas verticais.

II. A instituição tem a responsabilidade legal de proteger os
colaboradores contra os riscos e os acidentes de trabalho,
proporcionando-lhes condições adequadas de saúde e segurança.

III. À luz da Constituição Federal, a lei que alterar o processo
eleitoral entrará em vigor oito anos após sua publicação.

III. Algumas características são favoráveis ao bom atendimento,
como a capacidade de resposta e a autoconfiança do atendente.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto da comunicação organizacional, o receptor ou
destinatário é o que emite a mensagem.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ignorar o usuário dos serviços é uma atitude desfavorável ao
atendimento de qualidade.

II. Cooperar com os outros servidores públicos e trabalhar em
equipe são atitudes que podem favorecer a qualidade no
atendimento ao público.

II. No atendimento telefônico, é recomendável manter uma atitude
cordial.

III. Os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, os bacilos e
os parasitas são exemplos de riscos biológicos aos quais o
colaborador pode estar exposto no ambiente de trabalho.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A maneira de falar e se apresentar, além dos meios de
comunicação utilizados, são fatores pouco relevantes para a
qualidade no atendimento.
II. A ausência de treinamentos específicos para o exercício da
profissão pode elevar os riscos de acidentes de trabalho na
instituição.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A qualidade do atendimento prestado pelo servidor não possui
relação com a capacidade de se comunicar claramente com o
usuário.

III. Todo ambiente laboral apresenta um ou mais riscos ao
colaborador. Esses perigos próprios do trabalho devem ser
conhecidos, monitorados, prevenidos e tratados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público não deve exercer suas atribuições com rapidez
e perfeição.
II. A empatia é um fator impeditivo para a excelência no
atendimento ao público.
III. Denomina-se catacumba a edificação subterrânea utilizada
como sepultura ou depósito de ossos de pessoas mortas.

III. O serviço prestado por uma instituição pública não deve atender
a uma real necessidade dos cidadãos.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao coveiro zelar pela segurança do cemitério.
II. Radiação ionizante é um exemplo de risco biológico no ambiente
de trabalho.
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29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O processo de comunicação deve sempre envolver, no mínimo,
três emissores e dois receptores.
II. A negligência não é uma causa de acidente de trabalho.

III. A comunicação ocorre de forma adequada quando o receptor
não compreende com exatidão o que foi dito pelo emissor.

III. Realizar, quando necessário, a cremação do cadáver, não é uma
atribuição do coveiro.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao coveiro impedir a ocorrência de situações que
possam gerar risco de acidente para os visitantes do cemitério.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público nunca deve utilizar uma linguagem clara e
precisa na comunicação com o usuário dos serviços.

II. A umidade excessiva ou deficitária no ambiente de trabalho,
pode ser prejudicial à saúde dos colaboradores da instituição.

II. No atendimento, não é recomendável utilizar uma comunicação
clara e coerente.

III. Consideram-se agentes biológicos, entre outros, as bactérias, os
fungos, os bacilos, os parasitas, os protozoários e os vírus.

III. O atendimento é a forma de prestação de serviço que uma
organização pública faz ao usuário dos serviços de acordo com
suas necessidades.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As condições seguras de trabalho maximizam os perigos de
acidentes e as chances de desenvolver doenças relacionadas ao
ambiente laboral.
II. É vedado ao coveiro realizar a manutenção e a limpeza do
cemitério.
III. O termo jazigo refere-se a um tipo de construção, num
cemitério, usada para cremar os cadáveres de várias pessoas de
uma mesma família.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O conceito de equipamento de proteção individual refere-se aos
dispositivos de uso individual destinados à preservação e à
proteção da integridade física do trabalhador durante o exercício da
sua profissão.
II. A iluminação deficiente ou inexistente pode acarretar aumento
na taxa de acidentes na instituição.
III. A preparação das sepulturas não inclui atividades como retirar a
lápide e limpar o interior das covas já existentes, para o
sepultamento.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O coveiro deve cavar e cobrir sepulturas, quando necessário.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Realizar o levantamento e o transporte manual de peso são
fatores de risco ergonômico no ambiente de trabalho.
III. A segurança do trabalho busca agravar as condições inseguras
do ambiente de trabalho.
Marque a alternativa CORRETA:

32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao coveiro promover a limpeza do cemitério através da
retirada de ervas daninhas.
II. No ambiente de trabalho, a lesão por esforço repetitivo é
geralmente causada por movimentos repetidos e contínuos com
consequente sobrecarga do sistema musculoesquelético.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. É vedado ao coveiro realizar a exumação de corpos, ainda que
sob determinação de um juiz e em conformidade com a legislação
vigente.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Desrespeitar a hierarquia é dever do servidor público municipal.

37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da expressão (7 x 3) - (2 x 5) é maior que 22.

II. É vedado ao coveiro auxiliar na realização dos serviços
funerários.

b) O resultado da multiplicação 33 x 9 x 3 é igual a 981.

III. O servidor público que atuar em local de trabalho com
condições insalubres poderá prejudicar a própria saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O conceito de risco refere-se à certeza quanto à ocorrência de um
evento que certamente causará lesões ou mesmo a morte de um
colaborador no ambiente de trabalho.
II. É vedado ao coveiro promover a conservação dos seus
equipamentos de trabalho, inclusive pás, equipamentos de
alvenaria e de jardinagem, entre outros necessários à realização
das atividades de manutenção do cemitério.
III. A máscara para poeira é um equipamento de proteção individual
utilizado pelo trabalhador para elevar suas chances de ser
contaminado com a poeira no ambiente de trabalho.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Ana é vendedora em uma concessionária de veículos e, em
2018, ela vendeu 81 carros, recebendo uma comissão de R$ 645,00
por cada automóvel vendido. No mesmo período, Ana vendeu 123
motos, recebendo R$ 155,00 de comissão por cada motocicleta
vendida. Assim, é correto afirmar que, no período, ela recebeu uma
quantia superior a R$ 69.500,00 e inferior a R$ 73.300,00 em
comissões de vendas.
d) Ana e suas amigas desejam entrar juntas em um elevador cuja
capacidade máxima permitida é de 510 kg. Sabe-se que Ana pesa
55,40 kg; Mariana pesa 56,70 kg; Laís pesa 58,70 kg; Bia pesa 61,20
kg; Rita pesa 54,90 kg; Carol pesa 55,20 kg; Jennifer pesa 64,80 kg;
Camila pesa 62,90 kg; e Amanda pesa 66,90 kg. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que os pesos somados de Ana e suas amigas
representam um valor menor do que o limite de carga do referido
elevador.
e) Ana é bastante organizada e costuma registrar suas despesas
com o combustível do seu carro mês a mês. Em janeiro, ela gastou
R$ 544,10; em fevereiro, ela gastou R$ 389,20; em março, ela
gastou R$ 871,40; em abril, ela gastou R$ 922,60; e, em maio, ela
gastou R$ 877,10. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que Ana gastou mais
de R$ 3.702,20 e menos de R$ 3.788,40 com combustível no
período descrito.
38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se 8/25 das vacas e bois de uma fazenda foram vacinados no
domingo, então 32% do rebanho foi imunizado naquele dia.
b) O resultado da subtração 67 - 7 - 10 é menor que 39.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Se 33/63 dos peixes de um aquário são do tipo Beta, então 43%
da população de peixes desse aquário são dessa espécie.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) O resultado da soma 10 + 47 + 30 é maior que 100.

35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao coveiro realizar o sepultamento de cadáveres.

e) Se Ana nasceu em 1960, então ela completará 59 anos em 2029.

II. Toda reclamação recebida pelo servidor público no seu ambiente
de trabalho deve ser tratada com seriedade.

39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana, ao calcular o resultado da expressão (5 x 97) + (5 x 3),
perceberá que o mesmo equivale a 730 (setecentos e trinta).

III. A comissão interna de prevenção de acidentes deve verificar os
ambientes e condições de trabalho visando à identificação dos
riscos para a segurança e a saúde dos colaboradores.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Se em um recipiente de 0,32L há 298ml de suco, então ele está
com 61% da sua capacidade preenchida.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Uma despesa de R$ 955 pode ser paga em 5 parcelas iguais de
R$ 149, cada.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) O resultado da divisão 135 / 15 é maior que 15.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) O resultado da divisão 115 / 5 é maior que 16.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50
36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana pesava 108 kg e, após um regime, passou a pesar 87 kg,
então ela perdeu menos de 12% do seu peso.
b) O resultado da divisão 550 / 22 é menor que 28.
c) Um veículo que percorre 7 km com 1L de álcool percorrerá 221
km com 25L desse mesmo combustível.
d) O resultado da soma 149 + 13 + 123 é maior que 385.
e) Se um alimento possui 39/49 partes de amido, então cerca de
53% desse alimento é composto por esse ingrediente.
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40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana está decidida a reduzir suas despesas pessoais. Para isso,
fez uma planilha com todos os seus gastos no mês de julho, a qual
incluía os seguintes valores: R$ 123,40 com despesas de água; R$
567,20 com despesas de luz; R$ 89,00 com despesas de telefone;
R$ 910,00 com despesas escolares; R$ 1.205,40 referente à feira
do mês; R$ 900,00 referente ao aluguel do seu apartamento; R$
652,10 de gastos com combustível; R$ 213,00 com a compra de
roupas novas; e R$ 98,30 com a compra de livros escolares. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que Ana gastou mais de R$ 4.772,00 e menos de
R$ 4.831,00 no referido mês.

v.Audit.: BE2EEEE2B

43 • Leia o texto 'Jornalismo', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) No texto, o autor utiliza os termos "redigir" e "transmitir" como
sinônimos.
b) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre a legislação
contábil brasileira.
c) O jornalista não deve ter compromisso ético com a sua
profissão, de acordo com o texto.
d) O texto traz opiniões sobre a reforma política no Brasil.

b) O resultado da multiplicação 4 x 12 x 5 é menor que 199.

e) Organizar e resumir notícias são atribuições do jornalista, de
acordo com o texto.

c) Ana está tentando economizar dinheiro. Ao analisar o extrato do
seu cartão, ela identificou que foram gastos R$ 34,10 no dia 1; R$
123,60 no dia 2; R$ 89,10 no dia 3; R$ 234,70 no dia 4; R$ 44,50 no
dia 5; R$ 899,30 no dia 6; R$ 78,40 no dia 7; R$ 431,20 no dia 8; e
R$ 66,90 no dia 9. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que Ana gastou mais
de R$ 2.009,00 e menos de R$ 2.034,00 no período especificado.

44 • Leia o texto 'Jornalismo', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) De acordo com o autor, o jornalista participa ativamente de
todos os processos de produção de notícias como, por exemplo: a
investigação, a apuração, a organização, o resumo e a redação.

d) O resultado da expressão 10 - (8 : 2) + 3 é 21.
e) Ana foi ao supermercado realizar a feira do mês. Nesse dia, ela
gastou R$ 89,20 com carne; R$ 12,50 com ovos; R$ 38,40 com
leite; R$ 52,90 com biscoitos; R$ 68,30 com frutas; R$ 43,10 com
verduras; R$ 5,40 com pães; R$ 32,70 com suco; e R$ 12,40 com
manteiga. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a despesa de Ana com sua
feira foi inferior a R$ 362,10 e superior a R$ 341,78.

b) O jornalista é o responsável por controlar os recursos financeiros
da entidade, de acordo com o texto.
c) O jornalista é um profissional habilitado a atuar apenas nos
serviços privados de comunicação, de acordo com o texto.
d) O autor afirma que o jornalista pode atuar exclusivamente em
programas de televisão.
e) O autor afirma que o jornalista é um profissional isento de
responsabilidade sobre as próprias notícias.

Jornalismo
O profissional formado no curso de Jornalismo é responsável
por buscar, investigar, redigir e transmitir notícias, através dos
meios de comunicação (jornais, revistas, internet, televisão etc.).
O jornalista participa ativamente de todos os processos de
produção de notícias como, por exemplo: a investigação, a
apuração, a organização, o resumo e a redação.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 • Leia o texto 'Jornalismo', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre a legislação
brasileira de proteção ao meio ambiente.
b) O texto apresenta uma lista detalhada de riscos da profissão de
jornalista no mundo.
c) A profissão de jornalista não exige uma formação específica, de
acordo com o texto.
d) O jornalista atua nos meios de comunicação, de acordo com o
autor.
e) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre os baixos salários
de jornalistas no Brasil.
42 • Leia o texto 'Jornalismo', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre a qualidade do
ensino superior no Brasil.
b) O texto traz opiniões sobre a reforma tributária no Brasil.
c) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre o ensino de
matemática nas escolas públicas.
d) O autor mostra-se determinado a defender a regulamentação do
piso salarial nacional para jornalistas, no texto.
e) Investigar e redigir notícias é uma das atribuições do jornalista,
de acordo com o texto.
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45 • Leia o texto 'Jornalismo', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre o ensino de artes
nas escolas públicas.
b) O jornalista deve atuar exclusivamente através de jornais
impressos, de acordo com o texto.
c) Apurar e redigir notícias são atribuições do jornalista, de acordo
com o texto.
d) O jornalista é o responsável por realizar a manutenção técnica
de televisores, de acordo com o texto.
e) No texto, o autor utiliza-se de metáforas para relembrar seu
passado como jornalista.
Biomédicos
Os biomédicos não fazem cirurgias nem prescrevem
medicamentos. Seu foco está na pesquisa, identificação e
classificação de microrganismos causadores de enfermidades,
no desenvolvimento e evolução de remédios e vacinas. Este
profissional trabalha principalmente em institutos de pesquisas,
laboratórios de análises clínicas, hospitais, bancos de sangue e
na indústria de medicamentos.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

46 • Leia o texto 'Biomédicos', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O biomédico pode atuar na indústria de medicamentos, de
acordo com o texto.
b) Os biomédicos são profissionais aptos a prescrever
medicamentos, de acordo com o texto.
c) O texto fala sobre a profissão de esteticista.
d) O texto fala sobre a profissão de médico veterinário.
e) No texto, o autor critica os diversos riscos ocupacionais aos
quais os biomédicos estão expostos no Brasil.
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47 • Leia o texto 'Biomédicos', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O texto informa que o biomédico deve receber apenas 1 salário
mínimo por mês como remuneração.

49 • Leia o texto 'Biomédicos', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O biomédico pode atuar na identificação de microrganismos
causadores de enfermidades, de acordo com o texto.

b) De acordo com o texto, a profissão de biomédico é proibida no
Brasil.

b) Os escritórios de contabilidade são locais de trabalho
relacionados à profissão de biomédico, de acordo com o autor.

c) Os laboratórios de análises clínicas são locais de trabalho
relacionados à profissão de biomédico, de acordo com o autor.

c) No texto, o autor defende a obrigatoriedade de um exame
profissional para habilitar os biomédicos ao exercício profissional
no Brasil.

d) O biomédico possui as mesmas atribuições do veterinário, de
acordo com o texto.
e) As oficinas de automóveis são locais de trabalho relacionados à
profissão de biomédico, de acordo com o texto.
48 • Leia o texto 'Biomédicos', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) Os biomédicos são profissionais aptos a realizar cirurgias, de
acordo com o autor.
b) O biomédico pode atuar na classificação de microrganismos
causadores de enfermidades, de acordo com o autor.
c) As instituições bancárias são locais de trabalho relacionados à
profissão de biomédico, de acordo com o autor.
d) O autor critica o sindicato profissional de biomédicos por sua
fraca atuação na defesa dos direitos dessa categoria profissional.
e) O autor apresenta dados históricos os quais comprovam que a
profissão de biomédico está em crescimento no Brasil.
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d) A profissão de biomédico não está relacionada aos serviços de
saúde, de acordo com o autor.
e) O biomédico possui as mesmas atribuições do nutricionista, de
acordo com o autor.
50 • Leia o texto 'Biomédicos', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O biomédico pode atuar no desenvolvimento de remédios, de
acordo com o texto.
b) O texto apresenta uma denúncia relacionada a casos de assédio
moral contra biomédicos na Bahia.
c) O autor afirma que apenas o biomédico pode aplicar injeções em
pacientes.
d) No texto, o autor procurou narrar sua frustração com a carreira
de biomédico no Brasil.
e) Os supermercados são locais de trabalho relacionados à
profissão de biomédico, de acordo com o texto.
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