PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO PARANÁ
REF. EDITAL Nº002/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES
●

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova
objetiva.

●

●

Composição da Prova:
QUANTIDADE DE QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 08

Língua Portuguesa

09 a 16

Matemática

17 a 30

Conhecimentos Específicos

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
1.
2.

(sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do
fiscal.

questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo,

início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha

sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira

de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da

também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se

AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial.

inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal

O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e
levar consigo.

imediatamente.

3.

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número

11.

de fechamento.

divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4.

5.
6.

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a

12.

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,

para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas

manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas

é de inteira responsabilidade do candidato.

eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

causará eliminação imediata do candidato.

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de

13.

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser
desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega
da Folha de Respostas ao fiscal.

da marcação da Folha de Respostas:

8.

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou

Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto

7.

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após
a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo

de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma

14.

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis,

respostas.

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às
questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa
assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

9.

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a
marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas
controle seu tempo.

10.

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60
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LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01
Qual das divisões silábicas abaixo se encontra
correta?
(A)
De-po-is
(B)
Va-ri-eda-de
(C)
Ido-so
(D)
Cons-tru-í-do

Questão 09
Se efetuarmos a divisão do número 684 por 12, a
resposta correta será
(A)
45.
(B)
57.
(C)
62.
(D)
78.

QUESTÃO 02
Qual das palavras
aumentativo?
(A)
Limitação
(B)
Determinação
(C)
Aberração
(D)
Portão

Questão 10
Dona Cleuza quer comprar uma geladeira da
seguinte maneira. Ela escolheu o seguinte plano.
Comprar a geladeira em 6 prestações de R$ 163,50.
Quanto custa a geladeira que dona Cleuza quer
comprar?
(A)
R$ 867,00.
(B)
R$ 921,50.
(C)
R$ 981,00.
(D)
R$ 998,50.

abaixo

encontra-se

no

QUESTÃO 03
Em qual das sequências seguintes, todas as
palavras encontram-se grafadas corretamente?
(A)
exceção – assalto – enchente
(B)
excessão – assalto – enchente
(C)
ecessão – assalto- enchente
(D)
exceção – assalto – enxente

Questão 11
Dona Maria é costureira. Ela comprou 13 carretéis
de linha, cada carretel contendo 48 metros de linha.
Quantos metros de linha dona Maria comprou?
(A)
386 m.
(B)
421 m.
(C)
579 m.
(D)
624 m.

QUESTÃO 04
Indique a opção em que o diminutivo das palavras
dadas não se encontra adequado.
(A)
POVO – povinho
(B)
ENGRAÇADO – engraçadinho
(C)
CORPO – corpanzil
(D)
VIA – viela

Questão 12
Junior tinha R$ 515,00 e gastou R$ 122,50 no
mercado. Ele ainda tem que pagar R$ 78,00 que
deve para Helena e R$ 39,00 que deve para Carlos.
Depois de pagar tudo que devia, com quanto reais
Junior ficou?
(A)
R$ 216,50.
(B)
R$ 244,00.
(C)
R$ 275,50.
(D)
R$ 296,00.

QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a acentuação das palavras
dadas acha-se INCORRETA.
(A)
órfão – bênção
(B)
péssimo – substântivo
(C)
substância – refém
(D)
saúde – infância

Questão 13
Maurício costuma abastecer sua motocicleta no
posto “Pague Menos”. Da última vez que Maurício
abasteceu sua motocicleta, o litro da gasolina
custava R$ 2,49 e pediu para colocar 12 litros de
gasolina. Quanto Maurício pagou para abastecer
sua motocicleta?
(A)
R$ 29,88.
(B)
R$ 31,45.
(C)
R$ 33,18.
(D)
R$ 35,37.

QUESTÃO 06
Em qual das opções seguintes os espaços entre
parênteses podem ser todos preenchidos pela letra
X?
(A)
Cai (---)ote; carrapi(---)o
(B)
En(---)urrada; bai(---)inho
(C)
(---)arope; (---)uva
(D)
(---)amego; (---)uchu
QUESTÃO 07
Indique a opção em que se pode encontrar uma
frase exclamativa.
(A)
Puxa, Juliana, como você está bonita!
(B)
Não tenho medo da velhice.
(C)
Estou ciente de que a vida pode ser muito boa.
(D)
Onde será que se esconderam as crianças?

Questão 14
No início das aulas, Paula foi à papelaria e comprou
um caderno no valor de R$ 12,50 uma caneta no
valor de R$ 1,25 uma lapiseira no valor de R$ 3,30
uma borracha no valor de R$ 0,35. Para pagar suas
compras, Paula foi até o caixa e deu uma nota de R$
50,00 e mais R$ 0,40 para facilitar o troco. Quantos
reais Paula recebeu de volta?
(A)
R$ 18,00.
(B)
R$ 29,40.
(C)
R$ 30,00.
(D)
R$ 33,00.

QUESTÃO 08
Em qual das sequências a separação das sílabas
acha-se correta?
(A)
Bên-çã-o
(B)
Li-xe-i-ro
(C)
Pás-sa-ros
(D)
Ca-rri-nho

CARGO: COVEIRO
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Questão 15
A classe que Francieli estuda tem 45 alunos. Por
causa da chuva,
(A)
(B)
(C)
(D)

8
20

QUESTÃO 22
Pedir para exumar um corpo é o mesmo que pedir
para
(A)
desenterrar um cadáver.
(B)
sepultar um cadáver.
(C)
cremar um cadáver.
(D)
lavar um cadáver.

dos alunos faltaram. Quantos

alunos faltaram às aulas por causa da chuva?
18 alunos.
27 alunos.
29 alunos.
31 alunos.

QUESTÃO 23
A exumação de um corpo pode ser feita nas
seguintes circunstâncias
(A)
a qualquer momento sem necessidade de consulta à
família.
(B)
quando a Administração do cemitério achar necessário
para ganhar espaço, sem a necessidade de
conhecimento da família.
(C)
quando solicitado formalmente pela família ou pela
justiça.
(D)
sempre que o Coordenador do cemitério achar
necessário.

Questão 16
Cleyson comprou um pacote de balas. Nesse
pacote havia 1.632 balas, Cleyson quer dividi-las
entre seus 3 filhos e 21 sobrinhos. Quantas balas
cada criança irá ganhar de Cleyson?
(A)
51 balas.
(B)
68 balas.
(C)
82 balas.
(D)
94 balas.

QUESTÃO 24
Inumar um corpo, é o mesmo que
(A)
desenterrar.
(B)
sepultar.
(C)
enumerar.
(D)
encomendar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 17
A decomposição dos cadáveres produz um líquido
gorduroso chamado de
(A)
Churumi.
(B)
Chorume.
(C)
Betume.
(D)
Tapume.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa que NÃO contenha nenhuma
atitude inconveniente do coveiro no momento de
transportar e realizar um sepultamento.
(A)
Comportamento discreto, silencioso e sério.
(B)
Pedir para a família andar mais depressa se houver
risco de chuva.
(C)
Sorrir educadamente e dar boas vindas à família.
(D)
Descontrair a família com assuntos alegres e
palpitantes.

QUESTÃO 18
Por causa do líquido referido na questão anterior,
as sepulturas carecem de um bom sistema de
vedação. Assinale a alternativa que apresente um
dos motivos pelos quais devemos ter esse cuidado.
(A)
Por aumentar o volume do cadáver.
(B)
Pelo mau cheiro que provoca nas proximidades.
(C)
Pelo risco de contaminar as pessoas que manipulam.
(D)
Pela possibilidade de contaminação do lençol freático.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que represente a atitude mais
adequada do coveiro ao chegar ao local do
sepultamento.
(A)
Não permitir que familiares abracem o caixão na
tentativa de impedir o enterro.
(B)
Dar ordem à família para se despedir do falecido.
(C)
Dizer à família que dê sequência rápida à cerimônia
religiosa .
(D)
Aguardar ordens da família para fazer o sepultamento.

QUESTÃO 19
Urna mortuária é sinônimo de
(A)
caixão.
(B)
cadáver.
(C)
coroa .
(D)
sepultura.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que NÃO represente hábitos
higiênicos necessários na profissão de coveiro.
(A)
Tomar banho no final do expediente, antes de retornar
para casa.
(B)
Lavar as mão sempre que terminar uma tarefa que
envolva restos mortais.
(C)
Tirar cutículas, fazer limpeza de pele, tomar banho três
vezes ao dia.
(D)
Trocar as roupas após o banho, antes de ir para casa.

QUESTÃO 20
A palavra mortalha significa
(A)
coroa de flores, colocada sobre o caixão.
(B)
vestimenta de luto dos parentes e amigos.
(C)
vestimenta que envolve o cadáver.
(D)
cortejo fúnebre.
QUESTÃO 21
Quando nos referimos a esquife estamos falando de
(A)
cerimônia religiosa por ocasião do sepultamento.
(B)
vestimentas usadas no cadáver.
(C)
monumentos que se erguem sobre as sepulturas.
(D)
espécie de caixão para transportar cadáveres.

CARGO: COVEIRO

QUESTÃO 28
Após o sepultamento, um parente do (a) falecido (a)
procura o coveiro e pede para desenterrar o corpo,
a fim de reaver jóias que foram sepultadas com o
mesmo. Qual a atitude a ser tomada pelo Coveiro?
(A)
Atender ao pedido e avisar a autoridade policial.
(B)
Explicar ao familiar que não é possível atender ao
pedido.
(C)
Atender imediatamente ao pedido.
(D)
Cobrar pelo trabalho e atender ao pedido.
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QUESTÃO 29
A fim de aliviar o mau cheiro, o trabalhador que
realiza exumação de corpos deve utilizar
(A)
máscara contra poeiras e névoas tóxicas.
(B)
respirador com filtro para odores.
(C)
calçado de segurança com solado antiderrapante.
(D)
máscara de pano para não contaminar o material
coletado.
QUESTÃO 30
Para proteger-se contra contaminação por
microorganismos patogênicos ao
desenterrar
corpos, o trabalhador deve utilizar principalmente
(A)
máscara cirúrgica.
(B)
touca de pano.
(C)
luvas de raspa de couro.
(D)
luvas impermeáveis de PVC ou látex .

CARGO: COVEIRO
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