PROVA OBJETIVA
AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA – SERVIÇO C5 (COVEIRO)
1. De acordo com as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas, “quinze horas e
trinta minutos” se indicam graficamente:
a) 15,30m
b) 15:30m
c) 15hrs30m
d) 15h:30m
e) 15h30min
2. São acentuadas graficamente pela mesma razão as palavras da opção:
a) há – até – atrás
b) história – ágeis – você
c) está – até – você
d) ordinário – apólogo - insuportável
e) pássaro – elegância - baú
3. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:
Era para_____ falar _____ ontem, mas não ______ encontrei em parte alguma.
a) mim – consigo – os
b) eu – com ele – lhes
c) mim – com ele – te
d) mim – contigo – te
e) eu – com ele – o
4. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo:
“Encontramo-nos na _____________ de importados no supermercado e combinamos assistir à próxima
______________ da Câmara que proporá _____________ de terra aos colonos.”
a) Seção – sessão – cessão
b) Sessão – cessão – seção
c) Seção – sessão – sessão
d) Cessão – seção – sessão
e) Seção – cessão – sessão
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5. Qual alternativa completa corretamente a frase abaixo?
“No jornal que eles ______, _______ alguns artigos bem interessantes que nem todos _____ .
a) leem – tem – vêem
b) lem – têem – vem
c) lêem – tem – vêem
d) leem – têm – veem
e) lê – tem – vem
6. Indique a alternativa que completa corretamente às lacunas.
“Elas_______________ providenciaram os atestados que enviaram ____________ às procurações, com
____________ palavras supérfluas.”
a) Mesmas – anexa – menos
b) Mesmas – anexas – menas
c) Mesmo – anexo – menos
d) Mesmas – anexos – menos
e) Mesmo – anexos – menas
7. Apenas uma alternativa apresenta acentuação CORRETA:
a) maracujá, também, saúde
b) Pacaembú, serie, órgão
c) perdi, cafe, lápis
d) item, apêlo, caí
e) Paraiso, diario, jaú
8. Assinale a alternativa em que o i e o u devem ser acentuados em todas as palavras:

a) bau, saude, faisca, saida
b) cairdes, baiana, baus, juizes
c) caistes, sairam, atraiu, Jau
d) atrairam, tainha, raizes, constituia
e) pais, Itau, Sarandi, raiz
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9. Por favor,_________ com esse _________, pois precisamos de ___________
para realizarmos a prova.
Que alternativa completa adequadamente as lacunas acima?
a) para, ruído, tranqüilidade
b) para, ruido, tranquilidade
c) para, ruido, tranqüilidade
d) pára, ruido, tranquilidade
e) pára, ruído, tranqüilidade
10. Relacione as duas colunas, substituindo as palavras negritadas pelos pronomes oblíquos:
1. Não podia abandonar tia Lúcia.

( )o

2. Era a pressa de ver as meninas.

( ) la

3. Gostaria de poder aproveitar a tarde.

( ) na

4. Chamaram a aluna para ser oradora.

( ) la

5. Localizei o motorista a tempo.

( ) las

a) 5 – 1 – 4 – 3 – 2
b) 4 – 3 – 5 – 1 – 2
c) 3 – 1 – 4 – 2 – 5
d) 5 – 3 – 2 – 1 – 4
e) 1 – 4 – 2 – 5 – 3
11. Na compra de um rádio, obtive um desconto de 20%. Se paguei R$ 48,00 pelo aparelho, qual era o
seu preço inicial?
a) R$ 38,40
b) R$ 57,60
c) R$ 60,00
d) R$ 80,00
e) R$ 40,00
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12. Num microcomputador, para abrir certo arquivo, o usuário deve digitar 4 sinais ( que são / # < & )
numa certa ordem, sem repeti-los. Se ele não conhece a ordem e procura acertar a senha por tentativas,
qual é o número de tentativas que fará?
a) 24
b) 30
c) 36
d) 40
e) 60
13. Um feirante compra maçãs ao preço de R$ 0,75 para cada duas unidades e as vende ao preço de R$
3,00 para cada 6 unidades. O número de maçãs que deverá vender para obter um lucro de R$ 50,00 é:
a) 40
b) 52
c) 100
d) 200
e) 400
14. Uma foto de Londrina, no formato retangular, tem 9 cm de largura e 13 cm de comprimento. A
ampliação dessa foto, no mesmo formato, com comprimento de 52 cm, terá largura de:
a) 18 cm
b) 27 cm
c) 36 cm
d) 45 cm
e) 54 cm
15. Um trem faz um percurso da estação A até a estação B em 2 horas 22 minutos e 35 segundos. Se o
trem chegou à estação B exatamente às 10 horas, o seu horário de partida da estação A foi:
a) 8 h, 37 min e 25 seg
b) 7 h, 37 min e 25 seg
c) 7 h, 37 min e 35 seg
d) 8 h, 37 min e 35 seg
e) 6 h, 37 min e 35 seg
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16. É necessário certo número de lajotas de 25 cm X 25 cm para cobrir o piso de uma cozinha com 5 m
de comprimento por 4 m de largura. Cada caixa tem 20 lajotas. Supondo que nenhuma lajota
quebrará durante o serviço, quantas caixas são necessárias para ladrilhar a cozinha?
a) 16 caixas
b) 20 caixas
c) 24 caixas
d) 26 caixas
e) 28 caixas
17. Uma loja vende um produto no valor de R$ 200,00 e oferece duas opções de pagamento aos clientes,
à vista, com 10% de desconto, ou a prazo em duas prestações mensais de mesmo valor, sem desconto, a
primeira sendo paga no momento da compra. A taxa mensal de juros embutida na venda a prazo é de:
a)

5%

b) 10 %
c) 20 %
d) 25 %
e)

0%

18. De quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha cinco camisas, três calças, dois
pares de sapato e dois pares de meia?
a) 15
b) 30
c) 60
d) 45
e) 12
19. O trabalho de certo funcionário é carregar caixas do almoxarifado para um caminhão que está a 50
metros de distância. O funcionário carrega 5 caixas por vez. Quantos metros ele vai percorrer ao todo,
sabendo que 60 caixas têm que ser carregadas para o caminhão?
a)

300 metros

b)

600 metros

c)

900 metros

d) 1200 metros
e) 1250 metros
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20.O salário de um funcionário atrasou e por isso ele teve que pagar uma prestação de R$ 360,00 fora
do prazo, com uma multa de 10%. Quanto ele vai ter que pagar ao todo?

a) R$ 36,00
b) R$ 360,00
c) R$ 390,00
d) R$ 396,00
e) R$ 369,00
21. A diferença entre o preço à vista e o preço à prazo de uma mercadoria deve-se aos juros. Se o preço
à vista é de R$ 52,00 e o preço à prazo, para 5 prestações mensais, é de R$ 78,00, a parte dos juros
corresponde a quanto por cento do preço à vista?

a)

5%

b) 10%
c) 20%
d) 25%
e) 50%
22.João Exagerado sempre aumenta as histórias que conta. Outro dia ele disse para a irmã: “Poxa, hoje
fez tanto calor que bebi toda a caixa d’água”. Sabendo que a caixa d’água da casa de João tem
capacidade de 1000 litros, quantos copos (250 ml) João poderia ter tomado?

a) 4 copos
b) 40 copos
c) 400 copos
d) 4.000 copos
e) 40.000 copos
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23. Numa pesquisa sobre uma margarina, 110 entrevistados acharam que a margarina não era cremosa
e 65 acharam que a margarina era muito salgada. Sabendo que foram entrevistadas 150 pessoas e que
nenhuma pessoa achou simultaneamente a margarina cremosa e pouco salgada, qual o número de
pessoas que acharam que a margarina não é cremosa e é muito salgada.

a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
e) 45

24.Sergei Bubka tornou-se um dos maiores atletas do século ao bater mais de vinte vezes seguidas seu
próprio recorde no salto com vara. Em 1984, quando pela primeira vez bateu o recorde mundial, saltou
5,85 m. Sua marca em 1992 já era de 6,13 m. Qual a evolução do salto de Sergei em centímetros?
a) 0,28 cm
b)

2,8 cm

c)

28 cm

d)

280 cm

e) 22,8 cm
25 . Gabriel e Filipe resolveram comprar um aparelho de som em sociedade. Conseguiram arrumar
serviço de moto táxi, para obter o dinheiro necessário. Gabriel trabalhou 16 horas e Filipe 25 horas.
Depois de algum tempo, decidiram vender o aparelho por R$ 533,00. Qual foi a parte de cada um?

a) Gabriel R$ 325,00 e Filipe R$ 208,00
b) Gabriel R$ 208,00 e Filipe R$ 325,00
c) Gabriel R$ 235,00 e Filipe R$ 280,00
d) Gabriel R$ 208,00 e Filipe R$ 280,00
e) Gabriel R$ 352,00 e Filipe R$ 208,00
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26.Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao que os Cemitérios Municipais devem ter, qualquer
que seja o seu tipo:
a)

Pelo menos 5%(cinco por cento) de sua área total reservada a inumações de indigentes

b)

Muros de alvenaria ou não, em todo o perímetro da área

c)

Ossários construídos na superfície, com gavetas perfeitamente vedadas

d)

Comércio de flores e velas devidamente autorizado

e)

Rede de galerias para águas pluviais

27.As exumações e as inumações serão registradas em:
a) Livro próprio ou fichas
b) Planilhas eletrônicas (Excel)
c) Fichas Kardex
d) Rascunhos
e) Caderno próprio
28.As inumações serão realizadas individualmente, em urnas apropriadas, não sendo permitida nova
inumação no mesmo local antes de decorrido o prazo de:
a)

36 meses para adulto e 18 meses para menores de 6 (seis) anos, contados da data do sepultamento

b)

36 meses para adulto e 15 meses para menores de 6 (seis) anos, contados da data do sepultamento

c)

18 meses para adulto e 12 meses para menores de 6 (seis) anos, contados da data do sepultamento

d)

48 meses para adulto e 36 meses para menores de 6 (seis) anos, contados da data do sepultamento

e)

18 meses para adulto e 15 meses para menores de 6 (seis) anos, contados da data do sepultamento

29.Quais dados deverão ser anotados referente às inumações e exumações:
a) Nome completo do falecido e data do falecimento
b) Nome completo do falecido e identificação do local onde ocorreu a inumação ou exumação
c) Nome completo do falecido, identificação do local onde ocorreu a inumação ou exumação e data do
falecimento
d) Nome completo do falecido, identificação do local onde ocorreu a inumação ou exumação, data do
falecimento e idade do falecido
e) Nome completo do falecido, identificação do local onde ocorreu a inumação ou exumação, data do
falecimento, idade do falecido e a causa da morte
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30.Assinale a alternativa que corresponde ao horário de funcionamento dos Cemitérios:
a)

Das 7 às 19h

b)

Das 8 às 18h

c)

Das 8:30 às 18:30h

d)

Das 8 às 12h e das 14 às 18h

e)

Das 7 às 11h e das 13h às 18h

31.Não se permitirá nos Cemitérios:
a)

Ritos de crenças religiosas, respeitada a moral pública e as disposições do Decreto nº 435/1996 e das
demais Leis

b)

A fixação de anúncios, quadros e similares

c)

Inumações durante os horários normais de funcionamento

d)

A prática de mendicância

e)

As alternativas B e D estão corretas

32.Poderá o órgão responsável pela Administração dos Cemitérios, em casos excepcionais, liberar as
inumações para:
a)

Das 14 às 18h

b)

Quando o movimento estiver calmo

c)

Das 8 às 14h

d)

Fora do horário normal

e)

Aos sábados, domingos e feriados

33.Quais as dimensões mínimas da cova funerária considerada sepultura, para adultos:
a)

2m de comprimento x 0, 75cm de largura x 1,75cm de profundidade

b)

1,75cm de comprimento x 0,75cm de largura x 2m de profundidade

c)

2,20m de comprimento x 0,75cm de largura x 1,75cm de profundidade

d)

2,10m de comprimento x 1,75cm de largura x 0,75cm de profundidade

e)

1,75cm de comprimento x 2m de largura x 2m profundidade
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34.Em que situação poderá ser realizada a exumação antes de decorridos os prazos previstos no Decreto
nº435/1996:
a)

A pedido excepcional da família, devidamente autorizado

b)

Por determinação da Administração dos Cemitérios

c)

Quando requisitada por autoridade judiciária ou policiais, em diligências de interesse da Justiça

d)

Quando não houver outro lugar para sepultar parente da família

e)

Excepcionalmente nos casos de sepultamento de cônjuge e filho(a) do falecido sepultado

35.O que deve ser indicado, sempre que possível, pela autoridade competente requisitante da exumação:
a)

O nome do falecido, o dia/mês/ano do sepultamento, filiação do falecido

b)

O nome do falecido, o dia/mês/ano do sepultamento, o número da sepultura e da quadra

c)

O nome do falecido, o dia/mês/ano do sepultamento, número da sepultura e da quadra, nome do
Cemitério em que foi sepultado, fins a que se destina a exumação e dia e hora em que a mesma deverá
ocorrer

d)

O nome do falecido, o dia/mês/ano do sepultamento, nome do Cemitério em que foi sepultado, fins a
que se destina a exumação e dia e hora em que a mesma deverá ocorrer

e)

O nome do falecido, o dia/mês/ano do sepultamento, filiação do falecido, número da sepultura e da
quadra, nome do Cemitério em que foi sepultado, fins a que se destina a exumação e dia e hora em que
a mesma deverá ocorrer

36.A exumação por iniciativa da Administração dos Cemitérios ocorrerá:
a)

Por meio de Ofício às autoridades legais

b)

Precedida de Edital, publicado no órgão oficial de imprensa do Município, que constará: prazo, os
números das sepulturas e quadras e ainda o nome do falecido

c)

Por meio de Correspondência Interna

d)

Após Comunicação à família do falecido

e)

Quando achar por bem transferir os ossos para o Ossário

37.Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao cargo de Agente de Gestão Pública - Serviço C5
(Coveiro):
a)

Prestar assistência completa nos velórios

b)

Auxiliar nos serviços de construção e demolição de alvenaria, carpintaria e pintura

c)

Executar serviços de manutenção e conservação de ferramentas

d)

Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade

e)

Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado
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38.Todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a manter a saúde
e a integridade física do trabalhador é denominado:
a)

PDI

b)

ESP

c)

ESI

d)

DPI

e)

EPI

39.Em se tratando da retirada de restos mortais resultantes da exumação definitiva, decorrido o prazo de
lei, o procedimento correto é:
a)

Desinfetá-los e guardá-los

b)

Liberá-los para a família levar para casa

c)

Embalá-los adequadamente e jogá-los em lixo apropriado

d)

Depositá-los em Ossário ou inumá-los na mesma sepultura

e)

Encaminhá-los à Administração da ACESF para as devidas providências

40.Quais as dimensões mínimas da cova funerária considerada sepultura, para infantes:
a) 2m de comprimento x 0,75cm de largura x 1,75cm de profundidade
b) 1,50cm de comprimento x 0,50cm de largura x 1,70cm de profundidade
c) 1,70cm de comprimento x 0,50cm de largura x 2m de profundidade
d) 2m de comprimento x 0,75cm de largura x 0,75cm de profundidade
e) 1,50cm de comprimento x 1,50cm de largura x 1,70cm profundidade

11

