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ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o 

CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 30(trinta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 30. 

5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 

8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 

alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 

14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Texto I para as questões de 1 a 8. 

 

Mulher é detida por injúria racial após dizer que 

odeia negros: 'sou a maior racista do planeta' 

 

 

Um vídeo gravado dentro de uma agência bancária 

mostra o momento em que um homem é agredido 

verbalmente por uma mulher com gritos e palavras 

racistas, em João Pessoa. O vídeo, que se tornou viral 

nas redes sociais, foi gravado por alguém que estava 

no local e mostra quando a mulher diz: "sou a maior 

racista do planeta terra, odeio a raça negra". O 

Boletim de Ocorrência foi registrado por Daniel 

Lima, bugueiro e guia turístico, nesta quarta-feira 

(14), na Central de Polícia. A mulher foi detida.  

 

Daniel conta que chegou na agência para fazer um 

depósito e, enquanto estava fazendo o procedimento, 

a mulher estava na fila para outro atendimento. "Ela 

perguntou porque o banco havia fechado com 

alguém da raça negra", conta ele. Ela se referia a uma 

pessoa negra que estava na propaganda da agência. 

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher 

também teria dito que ele deveria estar na senzala. 

 

"Ela começou a fazer insultos e perguntei o que 

houve. Ela disse: você é um negro bandido, você é 

um negro safado", conta o homem sobre as 

agressões. 

 

A mulher chegou a ficar detida na carceragem da 

Central de Polícia Civil, mas foi liberada após pagar 

uma fiança de R$ 350. Ela vai responder em 

liberdade pelo crime de injúria racial. O G1 tentou 

contato com ela, mas não teve retorno. 

 

De acordo com o delegado Pedro Ivo, a mulher ainda 

não prestou depoimento porque no momento do 

flagrante ela estava descontrolada e uma pessoa que 

estava junto com ela informou que ela teria 

problemas psicológicos, mas também nenhum laudo 

foi apresentado. 

 

Daniel trabalha como guia turístico e bugueiro nas 

praias do Litoral Sul da Paraíba. "Todo mundo tem o 

sangue vermelho, somos seres humanos, temos 

família, a gente chora, sente dor", declara Daniel. 
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/10/15  

 

1. Assinale a opção que responde 

ADEQUADAMENTE sobre a temática central do 

texto: 

A. Prisão preventiva de mulher por descontrole 

psicológico na carceragem da Central de Polícia 

Civil. 

B. Ocorrência de ofensa à dignidade de um homem 

negro em agência bancária, na capital da Paraíba. 

C. Problemas psicológicos de uma mulher em 

agência bancária em João Pessoa causam 

detenção. 

D. Apresentação de um guia turístico e bugueiro das 

praias do Litoral Sul da Paraíba. 

E. Influência das redes sociais na divulgação de 

crimes. 

 

2.  De acordo com o texto, julgue como 

VERDADEIRA (V) ou fALSA (F), as seguintes 

afirmações: 

 

(   )Em João Pessoa, foi divulgado pelas redes 

sociais um homem negro sendo agredido 

fisicamente por uma mulher em uma agência 

bancária.  

(   ) O guia turístico foi insultado pela mulher no 

momento em que os dois efetuavam depósito 

concomitantemente na mesma agência 

bancária.   

(  ) De acordo com o delegado Pedro Ivo, 

agressora vai responder pelo crime de 

racismo em liberdade.  

(  ) Tudo se inicia quando a mulher indaga sobre 

a presença de uma pessoa negra na 

propaganda da agência bancária.  

 

A sequência CORRETA é: 

 

 

A. F, V, V, V. 
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B. F, V, F, V. 

C. V, F, V, F. 

D. F, F, F, V. 

E. F, V, V, F.  

 

3.  Em: “O vídeo, que se tornou viral nas redes 

sociais”, o sentido da palavra destacada é alterado 

quando substituída por: 

 

A. Espalhar rapidamente. 

B. Divulgar rapidamente. 

C. Difundir rapidamente. 

D. Propagar rapidamente. 

E. Ocultar rapidamente. 

 

4.  Sobre o enunciado “A mulher foi detida”, 

assinale a opção CORRETA.  

 

A. “mulher” é substantivo derivado de uma palavra 

feminina. 

B. “foi” é verbo principal. 

C. “detida” é a forma do particípio do verbo irregular 

“deter”. 

D. “detida” é verbo auxiliar. 

E. “a” é preposição. 

 

5.  Nos trechos: “Daniel conta que chegou na 

agência para fazer um depósito” e “uma pessoa 

que estava junto com ela informou que ela teria 

problemas psicológicos”, a relação de sentido 

expressa pelas palavras destacadas são, 

RESPECTIVAMENTE de: 

A. Finalidade e companhia. 

B. Explicação e posse. 

C. Assunto e causa.  

D. Lugar e modo. 

E. Conclusão e meio.  

 

6. "Todo mundo tem o sangue vermelho, somos 

seres humanos, temos família, a gente chora, 

sente dor" 

 

Sobre o termo destacado, pode-se afirmar que: 

 

A. Há um erro na escrita de “a gente”, pois o correto 

deveria ser “agente” junto. 

B. “a gente” é marca da oralidade, por isso não 

deveria ser empregado em notícia jornalística. 

C. O termo “a gente” está empregado na variante 

padrão ou culta da língua. 

D. “a gente” é uma variante linguística. 

E. O termo “a gente” é constituído em linguagem 

formal.  

 

7.  Considerando a posição da sílaba tônica e as 

regras de acentuação gráfica, assinale a 

alternativa em que todas as palavras estão 

classificadas CORRETAMENTE. 

 

A. “bancária”, “após” e “vídeo” são palavras 

paroxítonas. 

B. “psicológicos” e “Paraíba” são palavras 

proparoxítonas. 

C. “alguém”, “após e “você” são palavras oxítonas. 

D. “Paraíba”, “turístico” e “depósito” são palavras 

proparoxítonas. 

E. “é”, “após” e “alguém” são palavras oxítonas. 

 

8.  “A mulher chegou a ficar detida na carceragem 

da Central de Polícia Civil, mas foi liberada após 

pagar uma fiança de R$ 350”.  

O emprego da vírgula é justificado 

CORRETAMENTE em: 

A. Separa orações subordinadas adjetivas.  

B. Separa orações coordenadas sindéticas. 

C. Separa um aposto. 

D. Separa um adjunto adverbial deslocado na 

oração. 

E. Separa expressões explicativas. 

Texto II para as questões 9 e 10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 
                                               http://www.juniao.com.br/dona-isaura 

http://www.juniao.com.br/dona-isaura
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9.  “VÓ!! OS MENINOS ME TIRARAM DO 

JOGO PORQUE EU DRIBLEI TODO MUNDO 

E FIZ O GOL!!!”. 

Entre as orações, as palavras destacadas 

estabelecem relação, RESPECTIVAMENTE, de: 

A. Explicação e oposição. 

B. Conclusão e causa. 

C. Explicação e conclusão. 

D. Causa e consequência. 

E. Causa e adição. 

 

10.  “HOMENS E SUAS INCRÍVEIS 

DIFICULDADES EM LIDAR COM 

MULHERES EMPODERADAS!” 

As palavras destacadas são 

RESPECTIVAMENTE: 

A. Conjunção, pronome possessivo, adjetivo e 

substantivo. 

B. Preposição, pronome possessivo, substantivo e 

adjetivo. 

C. Preposição, pronome demonstrativo, adjetivo e 

substantivo. 

D. Conjunção, pronome demonstrativo, substantivo 

e substantivo. 

E. Conjunção, pronome indefinido, adjetivo e 

adjetivo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Sobre a localização geográfica do Município de 

Passagem-PB, é CORRETO afirmar que o 

município se limita ao Oeste com: 

 

A. Quixaba e São Mamede. 

B. Taperoá. 

C. Cacimba de Areia e Quixaba. 

D. São Mamede e Taperoá. 

E. Areia de Baraúna. 

 

12. O Polígono das Secas compreende a área do 

Nordeste brasileiro reconhecida pela legislação 

como sujeita à repetidas crises de prolongamento 

das estiagens e, consequentemente, objeto de 

especiais providências do setor público.  
                                        (https://www.sei.ba.gov.br) 

 

Assinale a opção que indica o estado do Nordeste 

que NÃO faz parte do Polígono das Secas: 

A. Sergipe. 

B. Alagoas. 

C. Ceará. 

D. Maranhão. 

E. Piauí. 

 

13.  Durante o período de pandemia, os 

trabalhadores que dependem da arte para viver 

foram os que mais sofreram com as medidas de 

isolamento social que foram decretadas. Segundo 

informações obtidas pelo ClickPB, só na Paraíba 

mais de 2.600 artistas e agentes culturais 

solicitaram o auxílio emergencial.  

 
(https://www.clickpb.com.br) 

 

A distribuição da renda emergencial mensal para 

os artistas foi criada por uma lei denominada: 

A. Lei Rouanet. 

B. Lei Joana Maranhão. 

C. Lei Pelé. 

D. Lei Carolina Dieckman. 

E. Lei Aldir Blanc. 

 

14. O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, 

parabenizou a iniciativa do governador João 

Azevêdo para desenvolver o turismo religioso na 

Paraíba. “Foi uma grata surpresa ao saber que o 

projeto já está em andamento, que dará incentivo 

e revitalização ao turismo religioso no Estado da 

Paraíba. (https://paraiba.pb.gov.br) 

 

Assinale a opção que associa CORRETAMENTE 

o ponto turístico religioso ao município paraibano 

em que está localizado: 

 

A. Santuário de Frei Damião em Guarabira.  

B. Pedra de Santo Antônio em Araruna. 

C. Santuário Padre Ibiapina em Fagundes.  

D. Cruz da Menina em Sousa. 

https://www.sei.ba.gov.br/
https://www.clickpb.com.br/
https://paraiba.pb.gov.br/
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E. Romaria da Penha em Campina Grande. 

 

15.  Paraibano nascido na Fazenda da Melancia, no 

Município de Pombal, é considerado o rei dos 

poetas populares do seu tempo. Foi educado pela 

família do Padre Vicente Xavier de Farias, 

proprietários da fazenda, e dos quais era sobrinho 

por parte de mãe. Em companhia da família 

"adotiva" mudou-se para a Vila do Teixeira, que 

se tornaria o berço da Literatura Popular 

nordestina, onde permaneceu até os 15 anos de 

idade, tendo conhecido vários cantadores e poetas 

ilustres.  
                                    (http://www.casaruibarbosa.gov.br) 

 

Os dados biográficos apresentados são de: 

A. Otacílio Batista. 

B. Leandro Gomes de Barros. 

C. Zé da Luz. 

D. Lourival Batista Patriota. 

E. Zé Limeira. 

 

16.  Hoje (27), uma cerimônia no monumento 

marcou o início do Projeto de Restauro Cristo 90 

anos, criado com base em estudos, levantamentos 

e pesquisas realizados pela empresa Cone Sul 

desde 2016 para a realização do trabalho de 

conservação preventiva e de tratamento de danos 

no monumento. A intenção é evitar a perda da 

materialidade e da forma original da escultura, 

além de prevenir o risco de acidentes.  
                                            (https://istoe.com.br) 

Sobre o Cristo, analise os itens e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. O Cristo Redentor, declarado em 2007, após 

votação popular pela internet, como uma das Sete 

Maravilhas do Mundo Moderno. 

B. Vai ser restaurado para as comemorações de 90 

anos, que serão celebrados no dia 12 de outubro 

de 2021.  

C. Está localizado no Monte Corcovado, a 710 

metros acima do nível do mar e com visão ampla 

para várias regiões do Rio de Janeiro.  

D. O projeto conta com uma equipe multidisciplinar 

com cerca de 40 profissionais, entre engenheiros 

estruturais, elétricos, de segurança, geólogos, 

arquitetos, mestres, técnicos em escaneamento 

3D, alpinistas, pedreiros e escultores. 

E. O Cristo Redentor é um monumento em mármore, 

com seus 48 metros de altura equivalente a um 

prédio de 20 andares. 

 

17.   Diante dos números alarmantes e acelerada 

propagação da doença (COVID-19), as pessoas 

têm buscado na internet informações sobre o 

panorama do coronavírus, prevenção e todo tipo 

de cuidados para evitar o contágio. Porém, é nesse 

momento que falsas notícias e informações, 

conhecidas como fake news, circulam nas redes. 

O falso conteúdo compartilhado nos perfis das 

redes sociais gera um grande transtorno para parte 

da população que acaba sendo convencida pela 

mentira e repassado a fake news adiante.  
                                                   (http://www.mt.gov.br) 

São fake News sobre a COVID-19, EXCETO: 

 

A. O SUS-COVID-19 é um aplicativo falso e quando 

instalado no celular capta todas as informações do 

seu aparelho.   

B. Beber muita água e fazer gargarejo com água 

morna sal e vinagre previne o contágio.  

C. Cientistas chineses dizem que coronavírus tornara 

a maiorias dos infectados do sexo masculino 

infértil.  

D. Organização Mundial de Saúde- OMS não 

recomenda hidroxicloroquina para Covid-19.  

E. Usar álcool em gel nas mãos para prevenção do 

coronavírus altera resultado no teste do bafômetro 

em blitze.  

 

18. Quanto à testagem, o Brasil tem uma taxa de 

cerca de 84 mil testes a cada 1 milhão de pessoas. 

O número é baixo se comparado a outros países 

como o Reino Unido, que tem 453 mil testes a 

cada 1 milhão de habitantes, ou o Chile com 209 

mil testes a cada 1 milhão de habitantes.  
                 (https://www.nexojornal.com.br) 

 

Considerando o cenário da pandemia do 

coronavírus, assinale a opção INCORRETA: 

 

A. Desde o início da pandemia, a imposição de 

medidas de distanciamento social foi feita por 

governadores e prefeitos brasileiros. 

B. O presidente do Brasil defendeu o isolamento 

apenas das pessoas dos grupos de risco. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/
https://istoe.com.br/
https://www.sanarmed.com/fake-news-oms-agora-recomenda-hidroxicloroquina-para-covid-19
https://www.sanarmed.com/fake-news-oms-agora-recomenda-hidroxicloroquina-para-covid-19
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C. Seguindo o exemplo dos países europeus, houve 

no Brasil a imposição de lockdowns. 

D. No Brasil, foram publicados decretos que 

ordenavam o fechamento de estabelecimentos 

considerados não essenciais e, em alguns lugares, 

a restrição do tráfego de veículos. 

E. Durante a quarentena, o Brasil também lidou com 

crises políticas, ameaças de golpe militar, 

corrupção nos contratos emergenciais e 

declarações anticientíficas de autoridades. 

 

19. Sobre as eleições 2020, julgue os itens como 

VERDADEIRO (V) ou FALSO (F). 

 

(  )Em face da promulgação pelo Congresso 

Nacional da Emenda Constitucional 107, 

decorrente da PEC 18/2020, as Eleições 

Municipais de 2020 foram adiadas para o mês 

de novembro.  

(  )De acordo com o novo calendário eleitoral, o 

1º turno das votações ocorrerá em 15/11/2020. 

(  )Havendo um 2º turno, este será disputado 

em 29/11/2020. 

(  )Apenas em João Pessoa e Campina Grande 

haverá 2º turno, pelo fato de serem os únicos 

municípios no estado que possuem mais de 

200.000 eleitores (Arts. 29, inciso II, e 77, 

todos da Constituição Federal de 1988). 

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. V, V, V, V. 

B. F, V, F, V. 

C. V, V, F, F. 

D. F, F, V, V. 

E. V, F, V, F. 

 

20. Os Estados brasileiros estão situados em 

cinco regiões. De acordo com o Mapa, o número 

“3” representa a região: 

 

 

 

 

A. Norte. 

B. Sul. 

C. Sudente. 

D. Centro-oeste. 

E. Nordeste. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Sendo o art. 8º da Constituição Federal, “É livre 

a associação profissional ou sindical, entre outros, 

observado o seguinte, EXCETO: 

A. A lei não poderá exigir autorização do Estado para 

a fundação de sindicato, ressalvado o registro no 

órgão competente, vedadas ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização 

sindical. 

B. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou 

administrativas. 

C. O Servidor é obrigado a filiar-se e manter-se 

filiado a sindicato. 

D. É obrigatória a participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho. 

E. O aposentado filiado tem direito a votar e ser 

votado nas organizações sindicais. 

 

22. Segundo o parágrafo 1º do art. 14 da 

Constituição Federal, “O alistamento eleitoral e o 

voto são obrigatórios para os maiores de dezoito 

anos e facultativos para”: 

I. Os analfabetos. 

II. Os maiores de sessenta anos. 

III. Os maiores de setenta anos. 

IV. Os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos. 

Estão CORRETAS: 

A. I, III, IV, apenas. 

B. I, II, III, IV. 

C. I, II, IV, apenas. 

D. I, II, III, apenas. 

E. II, III, IV, apenas. 

23. A extensa variedade de substâncias tóxicas que 

provocam diferentes reações em diversos 
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sistemas do organismo, o ambiente de trabalho 

laboratorial é particularmente propício à 

existência de alguns agentes tóxicos.  

 

Sobre a inalação de substâncias tóxicas, é 

CORRETO afirmar que: 

 

I. As poeiras flutuam no ar e podem ser 

inaladas ou entrar em contato com as 

mucosas. Dependendo de sua origem, 

podem provocar lesões de diferente 

gravidade para quem as aspire ou com elas 

entre em contato. 

II. A fumaça é uma mistura de gases, vapores 

e partículas derivadas do aquecimento e 

queima de substâncias. A agressão causada 

pela fumaça varia de acordo com a sua 

composição, com o agente gerador da 

fumaça e muitas vezes com sua 

temperatura. 

III. As névoas e neblinas são gotículas que 

ficam em suspensão a partir da condensação 

de vapores, que podem ser tóxicos ao serem 

respirados. Podem ser provocados pela 

nebulização, espumejamento ou atomização 

de substâncias químicas orgânicas. 

IV. Os vapores são formas gasosas de 

compostos químicos que, na temperatura e 

pressão ambiente, apresentam-se em outro 

estado físico. Os vapores se formam a partir 

do aumento da temperatura ou pela 

diminuição da pressão de compostos 

químicos. São formas físicas que se 

difundem muito rapidamente com 

facilidade em qualquer ambiente.  

V. Os gases são fluidos sem forma própria, que 

se espalham com muita facilidade por todo 

o ambiente que os contém; são geralmente 

invisíveis e, quase sempre, inodoros. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. II, III e IV apenas. 

C. III e IV apenas. 

D. I, III e V apenas. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

24. A temperatura resulta do equilíbrio térmico 

mantido entre o ganho e a perda de calor pelo 

organismo. A temperatura é um importante 

indicador da atividade metabólica, já que o calor 

obtido nas reações metabólicas se propaga pelos 

tecidos e pelo sangue circulante. O corpo humano 

perde calor através de vários processos que 

podem ser classificados da seguinte maneira:  

 

I. Eliminação - fezes, urina, saliva, respiração.  

II. Evaporação - a evaporação pela pele (perda 

passiva) associada à eliminação permitirá a 

perda de calor em elevadas temperaturas.  

III. Condução - é a troca de calor entre o sangue 

e o ambiente. Quanto maior é a quantidade de 

sangue que circula sob a pele maior é a troca 

de calor com o meio. O aumento da 

circulação explica o avermelhamento da pele 

(hipermia) quando estamos com febre. 

 

Está(ão) CORRETA(S): 

 

A. I apenas. 

B. I, II e III. 

C. II apenas. 

D. I e II apenas. 

E. II e III apenas. 

 

25. Sobre Ética Profissional, analise os itens e 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A ética profissional é um conjunto de valores e 

normas de comportamento e de relacionamento 

adotados no ambiente de trabalho, no exercício de 

qualquer atividade. 

B. Ter uma conduta ética é saber construir relações de 

qualidade com colegas, chefes e subordinados, 

contribuir para bom funcionamento das rotinas de 

trabalho e para a formação de uma imagem positiva 

da instituição perante os públicos de interesse, como 

acionistas, clientes e a sociedade em geral. 

C. Líderes de empresas e organizações têm defendido 

que bons ambientes de trabalho, com relações 

amigáveis e respeitosas, contribuem para o aumento 

do nível de confiança e comprometimento entre os 

funcionários, refletindo no aumento da produção e 

no desenvolvimento da empresa.  

D. Para que haja a construção de uma postura ética no 

trabalho você apenas precisa entender e respeitar os 

limites de sua função, não sendo necessário 

contribuir para o bom relacionamento e rendimento 

do trabalho das demais pessoas da equipe. 
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E.O cumprimento de sua função com 

comprometimento e consciência, resulta no 

melhor resultado para a organização como um 

todo, e não apenas o seu resultado pessoal. 

 

26. A limpeza urbana é um serviço essencial, pois faz 

parte daquilo que se chama de saneamento básico. 

Uma cidade limpa é um local com condições 

de conservação e higiene adequadas para o 

convívio social. Isso gera impactos positivo na 

saúde e na qualidade de vida da população. 

 

De acordo com os aspectos sanitários, o lixo pode 

provocar efeitos maléficos através de: 

 

I. Agentes físicos que é o caso do lixo 

acumulado às margens de cursos d’agua ou 

de canais de drenagem e em encostas, 

acabando por provocar o seu assoreamento e 

o deslizamento dos taludes, respectivamente. 

II. Agentes químicos que é a poluição 

atmosférica causada pela queima de lixo a 

céu aberto e a contaminação de lençóis 

d’água por substâncias químicas presentes na 

massa de resíduos são exemplos típicos desta 

ação sobre a saúde das pessoas e o meio 

ambiente. 

III. Agentes biológicos que é o lixo mal 

acondicionado ou depositado a céu aberto 

constitui-se em foco de proliferação de 

vetores transmissores de doenças (ratos, 

baratas, moscas). 

 

Está(ão) CORRETA(S): 

 

A. I apenas. 

B. II apenas. 

C. I e II apenas. 

D. II e III apenas. 

E. I, II e III. 

 

27. “É o tipo mais comum e mais antigo de 

cemitério que existe. Nele os corpos são 

sepultados de forma subterrânea e possuem 

uma área aberta com túmulos e jazigos, 

geralmente de mármore. Nos mais antigos é 

comum encontrar grandes construções, 

estátuas e mausoléus”.  

 

 

O conceito acima é de: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Cemitério jardim ou parque. 

B. Cemitério vertical. 

C. Cemitério horizontal. 

D. Cemitério diagonal. 

E. Cemitério superior. 

 

28. O Coveiro é o profissional especializado em 

sepultamento.  

 

     Sobre a atuação do Coveiro, analise os itens a 

seguir:  

 

I. Cuida da segurança, limpeza e organização 

das covas e jazigos do cemitério. 

II. Prepara a sepultura, escavando a terra, 

retirando lápides, limpando covas. 

III. Mantém a limpeza e organização do espaço.  

IV. Transporta caixões dentro do cemitério 

durante sepultamento e exumação. 

V. Manipula cordas de sustentação para 

posicionamento de caixão. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. II, III e IV apenas. 

C. III, IV e V apenas. 

D. I, III, IV e V apenas. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

29. De acordo com a Norma Regulamentadora 32 

-  NR 32 da Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde, no item 32.2.4.6 “diz que 

todos trabalhadores com possibilidade de 

exposição a agentes biológicos devem”:  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Utilizar vestimenta de trabalho adequada e em 

condições de conforto. 

B. Utilizar um tipo de vestimenta com material 

reciclável. 

C. Utilizar vestimenta feita de material plástico. 

D. Por se tratar de agente biológico, não é necessário 

utilizar vestimenta adequada. 

E. Utilizar qualquer tipo de vestimenta. 

https://blog.morhena.com.br/guia-completo-para-limpeza-e-conservacao-predial/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Execu%C3%A7%C3%A3o_p%C3%B3stuma
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30. De acordo com a Norma Regulamentadora 32 

- NR 32 da Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde, no item 32.6.2 “diz que os 

estabelecimentos com até 300 trabalhadores 

devem ser dotados de locais para refeição, que 

atendam aos seguintes requisitos mínimos”: 

 

I. Localização fora da área do posto de 

trabalho. 

II. Piso lavável. 

III. Limpeza, arejamento e boa iluminação. 

IV. Mesas e assentos dimensionados de 

acordo com o número de trabalhadores por 

intervalo de descanso e refeição. 

V. Lavatórios instalados nas proximidades ou 

no próprio local. 

VI. Fornecimento de água potável. 

VII. Possuir equipamento apropriado seguro 

para aquecimento de refeições. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III, IV e V, apenas. 

B. III, V, VI e VII apenas. 

C. I, III, IV e VII apenas. 

D. II, III, V e VII apenas. 

E. I, II, III, IV, V, VI e VII. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


