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PORTUGUÊS

Leia o texto e responda às questões a seguir.
A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria
Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres
(SEPPM), lança nesta quarta-feira (8), a campanha ‘Não
é Não no São João’. O evento acontece a partir das 10h,
no auditório do Paço Municipal, Centro. O objetivo da
ação é prevenir e coibir crimes de importunação sexual e
violência de gênero, principalmente durante as
festividades juninas.
“Este ano teremos o retorno dos festejos juninos e o
assunto da importunação sexual, como também a
violência contra a mulher são uma preocupação
constante. Realizaremos essa ação educativa para
enfatizarmos a necessidade da cultura do respeito,
principalmente ao corpo e à autonomia das mulheres. O
lugar da mulher é onde ela quiser. Precisamos ser
respeitadas em nossas decisões, em qualquer ambiente,
portanto precisamos reforçar cada vez mais esse alerta”,
frisou a secretária Nena Martins.
Ainda conforme a secretária, caso não haja uma
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na sua
cidade, as denúncias de assédio sexual ou violência
devem ser feitas em qualquer delegacia ou pelos telefones
197 (importunação) e 190 (emergência).
O termo ‘importunação sexual’ significa qualquer prática
de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima,
ou seja, é caracterizada pela realização de ato libidinoso
na presença de alguém de forma não consensual, com
objetivo de satisfazer a própria excitação ou a de terceiro.
A situação mais comum é o assédio sofrido por mulheres
em meios de transportes coletivo ou locais públicos.
Nesse caso, essa prática configura crime de acordo com
Legislação Penal Brasileira vigente, com pena de 1 (um)
a 5 (cinco) anos, podendo ser agravada se o agressor tiver
relação afetiva com a vítima (Lei 13.718/18 e art. 215–A
do Código Penal).
Fonte: https://portalcorreio.com.br (Texto adaptado)

1. O texto tem a finalidade de:
A. Informar sobre o lançamento da campanha de alerta
contra importunação sexual e assédio nas festividades
juninas.
B. Criticar o crescimento de crimes de importunação
sexual e violência de gênero registrado principalmente
durante as Festas de São João.
C. Convencer os leitores de que as ocorrências de assédio
sofrido por mulheres acontecem em meios de
transportes coletivo ou locais públicos.
D. Defender o posicionamento de que o lugar da mulher
é onde ela quiser.
E. Sensibilizar o público feminino para a importância do
significado do termo ‘importunação sexual’ como
qualquer prática de cunho sexual realizada sem o
consentimento da vítima.

2. “ Este ano teremos o retorno dos festejos juninos e o
assunto da importunação sexual, como também a
violência contra a mulher são uma preocupação
constante...”
Os
tempos
dos
verbos
RESPECTIVAMENTE:
A.
B.
C.
D.
E.

grifados

são

Passado - futuro do presente.
Passado – passado.
Presente - futuro do pretérito.
Futuro do presente - presente.
Presente – presente.

3. “Precisamos ser respeitadas em nossas decisões, em
qualquer ambiente, portanto precisamos reforçar cada
vez mais esse alerta”
A palavra destacada expressa a ideia de:
A.
B.
C.
D.
E.

Concessão.
Causa.
Explicação.
Consequência.
Conclusão.

4. “... caso não haja uma Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher na sua cidade, as denúncias de
assédio sexual ou violência devem ser feitas em
qualquer delegacia ou pelos telefones 197
(importunação) e 190 (emergência) ”
Sobre a expressão em destaque, assinale a alterntiva
CORRETA:
A. Pode ser substituída, sem alterar o sentido do texto, por
“senão”.
B. Não pode ser substituída por “se não”, pois altera o
sentido do texto.
C. Pode ser substituída, sem alterar o sentido do texto, por
“se não”.
D. Pode ser substituída por “senão”, pois como “se não”
tem o mesmo significado independente do contexto.
E. Pode ser substituída por “senão”, pois as duas são
iguais na grafia independente do contexto.
5. “Realizaremos essa ação educativa para enfatizarmos
a necessidade da cultura do respeito, principalmente
ao corpo e à autonomia das mulheres”
Pode ser considerado sinônimo de “autonomia”:
A.
B.
C.
D.
E.

Submissão.
Independência.
Sujeição.
Subordinação.
Obediência.

6. “A situação mais comum é o assédio sofrido por
mulheres em meios de transportes coletivo ou locais
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públicos.”

CONHECIMENTOS GERAIS

As palavras destacadas são RESPECTIVAMENTE.
A.
B.
C.
D.
E.

Substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo.
Substantivo, substantivo, adjetivo, adjetivo.
Adjetivo, adjetivo, substantivo, substantivo.
Substantivo, adjetivo, substantivo, adjetivo.
Adjetivo, substantivo, adjetivo, substantivo.

7. Em: ‘Não é Não no São João’, as aspas são usadas
para:
A.
B.
C.
D.

Indicar supressão de termos no título da campanha.
Expressar o estado emotivo da campanha.
Destacar o título da campanha.
Introduzir uma enumeração explicativa presente no
título da campanha.
E. Isolar um esclarecimento sobre a campanha.

11.O município de Santa Teresinha surgiu a partir de um
ato religioso, e que desde 1933, adotou o nome de
Santa Terezinha, em substituição ao antigo:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

https://santaterezinha.pb.gov.br/

12.O município de Santa Terezinha está localizado
na microrregião de Patos, Estado da Paraíba.
De acordo com o IBGE CENSO/2010, sua população
é de:

8. “... a violência contra a mulher são uma preocupação
constante. Realizaremos essa ação educativa para
enfatizarmos a necessidade da cultura do respeito...”
A relação de sentido estabelecida pelas palavras
destacadas, RESPECTIVAMENTE, é de:
A.
B.
C.
D.
E.

Oposição e finalidade.
Posse e destino.
Modo e causa.
Assunto e meio.
Origem e destino.

Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

O Escritor Paraibano responsável pelo Movimento
Armorial é:

Assinale a alternativa CORRETA:

Os pronomes destacados são RESPECTIVAMENTE:
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Demonstrativo, indefinido, possessivo.
Pessoal, demonstrativo, interrogativo.
Demonstrativo, possessivo, indefinido.
Possessivo, demonstrativo, relativo.
Pessoal, possessivo, indefinido.

Patos.
Catingueira.
São José do Bonfim.
Malta.
Teixeira.

14.Foi um escritor paraibano que fundou, na década de
1970, um movimento intitulado Armorial, que visava
à construção de um conjunto de obras artísticas em que
o elemento erudito fosse fundido ao elemento cultural
popular, principalmente o nordestino.

10. “O lugar da mulher é onde ela quiser. Precisamos ser
respeitadas em nossas decisões, em qualquer
ambiente...”

A.
B.
C.
D.
E.

4.581 habitantes.
4.610 habitantes.
4.778 habitantes.
4.790 habitantes.
4.889 habitantes.

13.A Cidade mais próxima de Santa Teresinha,
considerando a km em linha reta é:

9. Quanto à acentuação gráfica das palavras indicadas,
assinale a opção CORRETA.
A. Prática, auditório, alguém - acentuação é justificada
pela mesma regra.
B. Políticas, públicas, vítima - acentuação é justificada
por uma única regra.
C. Alguém, secretária, própria - acentuação justificada
pela mesma regra.
D. Prática, gênero, código - acentuação é justificada por
regras diferentes.
E. Também, denúncias, violência - acentuação é
justificada por uma única regra.

Sítio Cachoeirinha,
Sítio Cabaceiras.
Sítio Riacho Doce.
Sítio Riacho das Pedras.
Sítio Riacho das Cabaças.

A.
B.
C.
D.
E.

Geraldo Vandré.
Bráulio Tavares.
Ariano Suassuna.
Orlando Tejo.
Zé da Luz.
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15.A publicação do romance "A bagaceira", em 1928,
projetou-lhe o nome em todo o país, com o destaque
dado à literatura regionalista que, ainda no século
XIX, se concentrara, sobretudo, nas obras de Franklin
Távora e de Domingos Olímpio.

O Poeta autor do Romance "A bagaceira" é:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

José Otávio de Arruda.
Pedro Américo.
José Lins do Rego.
José Américo de Almeida.
Antônio Joaquim Pereira da Silva.

16.Dentre as Regiões do País, qual é caracterizada como
a menor Região em extensão territorial:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Região Nordeste.
Região Norte.
Região Sul.
Região Centro-Oeste.
Região Sudeste.

17.“É um bioma brasileiro cujo nome tem origem tupiguarani, significando “floresta branca”. O significado
do nome remete a uma das principais características
desse bioma, que são os troncos brancos da vegetação
sem folhas durante a seca”.
O Conceito acima refere-se à:

A.
B.
C.
D.
E.

HIV/Aids.
HPV.
Gonorreia.
Herpes genital.
Sífilis.

19.A atual capital do Brasil é Brasília. A cidade localizase no Centro-Oeste brasileiro. Brasília é também a
sede do governo do Distrito Federal.
A cidade tornou-se capital do país em 1960, durante
o Governo de:
Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Artur Bernardes.
Washington Luís.
Getúlio Vargas.
Juscelino Kubitschek.
Jânio Quadros.

20.Diante dos números alarmantes e acelerada
propagação da doença, 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.
Sobre mitos e verdades a respeito da COVID 19,
analise os itens abaixo e assinale:

Assinale a alternativa CORRETA:
A.
B.
C.
D.
E.

Aposematismo.
Caatinga.
Canabismo.
Cerrado.
Mata Atlântica.

18.“A doença é transmitida pela bactéria Treponema
pallidum, a infecção apresenta diferentes estágios, do
primário ao terciário, e tem maior potencial de
infecção nas duas primeiras fases, que costumam
ocorrer até 40 dias após o contágio. É transmitida por
relações sexuais ou pode ser passada da gestante para
o bebê”.
A doença que está descrita no texto é:
Assinale a alternativa CORRETA:

1. ISTO É FAKE NEWS!
2. ESTA NOTÍCIA É VERDADEIRA!

( )Existe cura da Covid-19.
( ) Receita com coco cura coronavírus.
( )Algumas pessoas são mais vulneráveis ao
coronavírus.
( )Beber muita água e fazer gargarejo com água morna
sal e vinagre previne o contágio.
( )O uso de máscara pode causar envenenamento por
dióxido de carbono (CO2).
( )Quem pegou o novo coronavírus já está imunizado
contra a doença.
( )Pessoas de todas as idades podem ser infectadas
pela COVID-19.
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( )Usar álcool em gel nas mãos para prevenção do
coronavírus altera resultado no teste do bafômetro
em blitzes.

E. I, II, III, IV e V.
24.A respeito da Carta de Adjudicação analise os itens
abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

A sequência numérica CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1.
2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2
2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1
2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1
1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.Os cemitérios possuem características distintas, mas
com uma função final em comum que é possibilitar a
homenagem aos entes queridos.
Assinale a alternativa que define o tipo de cemitério
que surgiu para solucionar a falta de espaço para
sepultamentos, principalmente nas grandes cidades.
A.
B.
C.
D.
E.

Cemitério horizontal.
Cemitério vertical.
Cemitério jardim.
Cemitério parque.
Cemitério suspenso.

A. É um documento que é adquirido na concessão da
sepultura nos Cemitérios Municipais e dá ao
concessionário o direito de sepultar, exumar (após três
anos, a família pode colocar os ossos em gavetas na
própria sepultura ou em ossuários) e o dever de
reformar e conservar a sepultura.
B. É um documento que dá direito a família apenas de
exumar após 3 anos o corpo do ente querido.
C. É um documento fornecido pela prefeitura para
realizar o translado do corpo, caso seja necessário
sepultar em outro município.
D. É um documento fornecido pelo Ministério Público
quando há algum empecilho para realizar o translado
do corpo, caso seja necessário sepultar em outro
município.
E. É um documento de cunho judicial necessário para
exumação de corpos.
25.Cremação é um procedimento de redução do corpo
humano após o falecimento que, por meio de altas
temperaturas, se transforma em cinzas.
Sobre Cremação, analise os itens abaixo:

22.Sobre jazigo, é correto afirmar que, EXCETO:
I. O corpo passa por uma preparação, em que são
retirados os objetos metálicos e os implantes,
como marca-passo, para garantir a segurança. Ele
fica por algum tempo em câmara fria, antes de ser
submetido ao calor.
II. No processo de incineração o corpo, é colocado
em um recipiente adequado, produzido em
material ecológico, sem química, vidros, metais e
verniz e é introduzido em uma câmara.
III. O corpo é exposto a uma temperatura de
aproximadamente 800°C, responsável pela
desintegração.
IV. O procedimento de cremação, que dura em torno
de 2 e 3 horas.

A. São as construções feitas para sepultar os corpos, local
com uma placa pré-moldada, onde são enterradas as
urnas funerárias.
B. Esse tipo de construção é utilizado para sepultamento
e podem receber um ou mais caixões, dependendo do
seu tamanho.
C. Em alguns cemitérios é possível encontrar uma
estrutura de jazigo, denominada mausoléu.
D. São também chamados de túmulos.
E. É local onde os mortos são enterrados, também pode
ser chamado de cova.
23.São atribuições do cargo de Coveiro.
I.
II.

Efetuar a marcação de sepulturas a serem cavadas.
Controlar segundo normas estabelecidas, o
cumprimento das exigências para sepultamentos.
III. Executar serviços de inumações.
IV. Abrir covas para a realização de sepultamentos,
dentro das normas de higiene e saúde pública e
moldar lajes para tampá-las.
V. Fechar as sepulturas cobrindo-as com terra ou
fixando-lhe uma laje.

Estão CORRETOS:
A.
B.
C.
D.
E.

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

26.Sobre o conceito de exumação, analise os itens abaixo
e assinale a alternativa INCORRETA:

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
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I, II e III apenas.
I, II, IV e V apenas.
II, IV e V apenas.
II, III, IV e V apenas.

A. É o processo de retirada dos restos mortais de um ente
querido de uma sepultura para uma determinada
finalidade.
B. Pode ser utilizada, por exemplo, para a liberação de
um jazigo da família.
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C. Pode ser solicitada pela justiça, quando, por algum
infortúnio, for preciso esclarecer algo em aberto em
investigações.
D. Quando a solicitação judicial, é obrigatória a presença
de uma autoridade de justiça junto aos profissionais
responsáveis pelo procedimento.
E. Os documentos necessários para realizar uma
exumação são apenas o Requerimento para Exumação
e o RG do falecido.
27. “É o processo de reaproveitamento do lixo
descartado, dando origem a um novo produto ou a
uma nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a
produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza,
reduzindo o impacto ambiental”.
O conceito refere-se a:
A.
B.
C.
D.
E.

Sustentabilidade
Proteção ambiental
Conservação ambiental
Reciclagem
Meio ambiente.

São procedimentos de primeiros socorros, EXCETO:
A. Irrigação ocular com soro fisiológico, durante vários
minutos em caso de lesão por agentes químicos, ou na
presença de corpos estranhos.
B. Utilizar medicamentos tópicos (colírios ou
anestésicos) para aliviar o trauma.
C. Não tentar remover corpos estranhos. Estabilizá-los
com curativos adequados.
D. Oclusão ocular bilateral, com gaze umedecida, mesmo
em lesões unilaterais. Esta conduta objetiva reduzir a
movimentação ocular e o agravamento da lesão.
E. A remoção de lentes de contato deve ser efetuada
somente em vítimas inconscientes com tempo de
transporte prolongado, que não apresentem lesão
ocular.
30.Lesões dos Tecidos Moles são aquelas que não
atingem os ossos nem dentes, a área atingida é a pele,
tecidos gordurosos, músculos e órgãos internos.
Nesses casos, podemos destacar como procedimentos
de primeiros socorros:

28.O primeiro passo para a realização do processo de
reciclagem é a coleta seletiva, ou seja, a separação do
lixo por material, com o seu posterior destino para o
reaproveitamento. Segundo a Resolução do
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
N.º 275/2001, foi estabelecido um código de cores
para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.

I. Lavar as mãos com água corrente e sabão antes
de manipular o ferimento.
II. Parar ou controlar qualquer tipo de hemorragia.
III. Cuidar e prevenir o estado de choque.
IV. Procurar auxílio especializado com urgência, nos
casos de lesões graves, e encaminhar o
acidentado para atendimento especializado.

Assinale a sequência numérica CORRETA que
apresenta o padrão das cores dos contentores e seus
respectivos materiais:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Azul
Verde
Vermelho
Amarelo
Marrom

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

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

___________________________________________
(
(
(
(
(

) Resíduos orgânicos.
) Papéis e papelões.
) Vidros.
) Metais.
) Plásticos.

RASCUNHO

A sequência numérica CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

5, 1, 2, 4 e 3.
1, 2, 4, 3 e 5.
2, 1, 5, 4 e 3.
3, 1, 2, 4 e 5.
4, 1, 2, 5 e 3.

29.As lesões oculares podem ser produzidas por agentes
físicos; tais como: corpos estranhos, queimaduras por
exposição ao calor, luminosidade excessiva e agentes
químicos; lacerações e contusões.
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