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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10. 

Copa do Mundo 2022: seleções não vão treinar nos 

estádios de jogo na véspera das partidas 

 

 

A Fifa divulgou nesta terça-feira mais informações sobre 

a organização da Copa do Mundo de 2022, no Catar. 

Segundo a entidade, as seleções participantes farão os 

treinos de véspera de jogo nos respectivos centros de 

treinamento, e não nos estádios do torneio. 

 

De acordo com a Fifa, 24 das 32 seleções ficarão dentro 

de um raio de até 10km entre elas. A concentração será 

principalmente em Doha e seus arredores. O processo de 

escolha de CTs começou em outubro de 2019, e mais de 

162 visitas de inspeção foram organizadas. 

 

Não haverá a necessidade de viagens de avião domésticas 

durante a Copa do Mundo. As seleções usarão as mesmas 

instalações ao longo de toda a competição. As delegações 

devem se apresentar nas respectivas concentrações pelo 

menos cinco dias antes do primeiro jogo. 

 

— A Copa do Mundo de 2022 no Catar será única, com 

as seleções se beneficiando do seu formato compacto e da 

hospitalidade local. Jogadores terão mais tempo para 

treinar e descansar durante a competição, e ao mesmo 

tempo poderão experimentar a animação no país — 

comentou Colin Smith, chefe de operações da Fifa para o 

Mundial. 

 

Serão três tipos de centros de treinamento durante a Copa: 

clubes locais, instalações de treinamento de cluster e 

locais de treinamento em estádios. Muitos foram 

construídos do zero ou renovados. Nasser Al Khater, 

CEO da Copa do Mundo do Catar, ressaltou que muitos 

clubes devem se beneficiar com as instalações no futuro. 

 

— Temos o prazer de permitir que fãs testemunhem as 

instalações de primeira classe que o Catar desenvolveu 

para suas seleções nacionais. Como em todos os nossos 

projetos da Copa do Mundo, o planejamento tem sido um 

fator-chave e muitos dos locais de treinamento 

reformados e construídos beneficiarão clubes e 

comunidades locais por um longo tempo, após o término 

da Copa do Mundo FIFA. Os novos hotéis também 

apoiarão a crescente indústria do Catar em 2022 — disse 

Khater. 

 

A Copa do Mundo de 2022 começa no dia 21 de 

novembro, uma segunda-feira, com o jogo de abertura 

entre Senegal e Holanda. A seleção brasileira estreia no 

dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília). 

A grande final será no dia 18 de dezembro. 

https://ge.globo.com/futebol 

1. De acordo com o texto, assinale a opção CORRETA. 

A. A concentração das seleções será exclusivamente 

dentro da cidade de Doha.  

B. As seleções participantes farão treinamentos durante a 

Copa apenas em clubes locais e locais de treinamento 

em estádios.   

C. Os locais de treinamento reformados e construídos 

desfavorecerão a região após o término da Copa do 

Mundo.   

D. Os jogadores das seleções participantes certamente 

farão algumas viagens de avião domésticas para se 

deslocarem durante o evento mundial de 2022.   

E.  A Fifa é responsável pela organização da Copa do 

Mundo do ano de 2022. 

2. Em: “Segundo a entidade, as seleções participantes 

farão os treinos de véspera de jogo nos respectivos 

centros de treinamento...”, a palavra destacada faz 

referência  

A. Às informações. 

B. À Copa do Mundo de 2022. 

C. À Fifa. 

D. Às seleções. 

E. À organização. 

3. “Os novos hotéis também apoiarão a crescente 

indústria do Catar em 2022” 

As palavras destacadas são respectivamente. 

A. Substantivo – adjetivo – substantivo – adjetivo. 

B. Adjetivo – substantivo – adjetivo – substantivo. 

C. Adjetivo – adjetivo – substantivo – substantivo. 

D. Substantivo – substantivo – adjetivo – adjetivo. 

E. Adjetivo – substantivo – substantivo – adjetivo. 

 

4. “— A Copa do Mundo de 2022 no Catar será única, 

com as seleções se beneficiando do seu formato 

compacto e da hospitalidade local. ” 

 

Pode ser considerado sinônimo de “hospitalidade”, 

EXCETO: 

 

A. Preterimento. 

B. Cordialidade. 

C. Acolhimento· 

D. Afabilidade. 

E. Gentileza.  
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5. “— Temos o prazer de permitir que fãs testemunhem 

as instalações de primeira classe que o Catar 

desenvolveu para suas seleções nacionais. ” 

 

Sobre os verbos grifados, é CORRETO afirmar que: 

 

A. “temos” e “desenvolveu” estão flexionados no 

presente do indicativo. 

B. “permitir” está na forma de gerúndio. 

C. “testemunhem” está flexionado no presente do 

indicativo. 

D. “testemunhem” está flexionado no presente do 

subjuntivo. 

E. “desenvolveu” está flexionado no presente do 

subjuntivo. 

 

6. “Serão três tipos de centros de treinamento durante a 

Copa: clubes locais, instalações de treinamento de 

cluster e locais de treinamento em estádios. ”  

 

Os dois-pontos foram usados para: 

 

A. Introduzir uma enumeração explicativa. 

B. Reproduzir uma citação. 

C. Direcionar um vocativo. 

D. Introduzir uma fala de alguém. 

E. Separar os termos em enumerações. 

 

7.  “De acordo com a Fifa, 24 das 32 seleções ficarão 

dentro de um raio de até 10km entre elas. ” 

 

A expressão destacada expressa a ideia de: 

 

A. Comparação. 

B. Conformidade. 

C. Adversidade. 

D. Explicação. 

E. Finalidade. 

8. “Não haverá a necessidade de viagens de avião 

domésticas durante a Copa do mundo.” 

 

A relação de sentido estabelecida pelas palavras 

destacadas, respectivamente, é de: 

 

A. Causa e lugar. 

B. Instrumento e modo. 

C. Destino e origem. 

D. Distância e finalidade. 

E. Meio e tempo. 

 

9. “... as instalações de primeira classe que o Catar 

desenvolveu para suas seleções nacionais. Como em 

todos os nossos projetos da Copa do Mundo...” 

 

Os pronomes destacados são respectivamente: 

A. Demonstrativo, indefinido, demonstrativo. 

B. Pessoal, demonstrativo, possessivo. 

C. Possessivo, indefinido, possessivo. 

D. Possessivo, demonstrativo, relativo. 

E. Possessivo, relativo, indefinido. 

10. “...beneficiarão clubes e comunidades locais por um 

longo tempo, após o término da Copa do Mundo FIFA. 

Os novos hotéis também apoiarão a crescente indústria 

do Catar em 2022...” 

 

Quanto à acentuação gráfica, as palavras destacadas 

podem ser classificadas, respectivamente, como: 

 

A. Oxítona – paroxítona – paroxítona – oxítona – 

oxítona. 

B. Monossílabo tônico – proparoxítona – paroxítona – 

oxítona – paroxítona. 

C. Paroxítona – proparoxítona – oxítona – paroxítona – 

paroxítona. 

D. Oxítona – proparoxítona – oxítona – oxítona – 

paroxítona. 

E. Paroxítona – paroxítona – paroxítona – oxítona – 

oxítona. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Sobre o município de Várzea, atente os itens a seguir: 

 

I. É uma cidade do Estado do Paraíba e seus 

habitantes se chamam varzenses. 

II. O município se estende por 490,5 km².  

III.  O município de Várzea está localizado na Região 

Geográfica imediata de Patos e integrante 

da Região Metropolitana de Patos.  

IV. São municípios vizinhos: Ouro Branco, Santa 

Luzia e São Mamede. 

 

     Estão CORRETOS: 

 

A. II, III e IV apenas. 

B. I, III e IV apenas. 

C. I, II, III, IV. 

D. I, II e III apenas. 

E. I, IV apenas. 

 

12. Atente os itens a seguir referente a Educação Pública 

de Várzea e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. É uma cidade bastante forte na área de educação 

Pública, apresentou em 2011 a maior nota 

do IDEB nas séries iniciais do Estado da Paraíba. 

B. O IDEB, nos anos iniciais do ensino fundamental 

(Rede pública), em 2019, foi de 6,6. 

C. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade em 

2010, foi de 99,5 %. 

D. Conforme dados estatísticos, em 2021, 95,5% dos 

habitantes são analfabetos. 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-varzea-pb.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-paraiba.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_Imediata_de_Patos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica_Imediata_de_Patos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Patos
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-ouro-branco.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santa-luzia-pb.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santa-luzia-pb.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-sao-mamede.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/IDEB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_da_Para%C3%ADba
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E. O IDEB, nos anos finais do ensino fundamental (Rede 

pública), 2019 foi de 5,8. 

 

13. Localizado na Região Nordeste, o estado da Paraíba 

possui extensão territorial de 56.469,466 quilômetros 

quadrados, sendo habitado por 3.766.528 pessoas. Em 

2008, o Produto Interno Bruto (PIB) paraibano atingiu 

a marca de 22,2 bilhões de reais, correspondendo a 

0,8% do PIB brasileiro. No âmbito regional, essa 

contribuição foi de 6,4%. 

 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-economicos-paraiba.htm 

 

 Em relação à Economia e ao Turismo da Paraíba, 

analise os itens a seguir: 

 

I. Os principais cultivos são: arroz, feijão, café, 

mandioca, milho, castanha de caju, pimenta do 

reino, sisal, abacaxi e, principalmente, cana-de-

açúcar. 

II. Na Paraíba, os principais segmentos da indústria 

são: têxtil, alimentício, metalúrgico e produtos de 

couro. 

III. No turismo a Paraíba se destaca especialmente 

devido a suas praias urbanas e de nudismo.   

IV. Em Campina Grande se encontra um dos maiores 

eventos juninos do Brasil, denominado "O Maior 

São João do Mundo." 

 

Estão CORRETOS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. I, II, III e IV. 

C. II, III e IV apenas. 

D. II e IV apenas. 

E. I, III e I, II, apenas. 

 

14. Qual a maior cidade nos arredores a Sul-Leste de 

Várzea: 

 

A. Caicó. 

B. Pombal. 

C. Santa Luzia. 

D. São João do Sabugi. 

E. Patos. 

 

15. Leia o texto a seguir: 

 

Nasceu em 20 de abril de 1884, no Engenho Pau 

D’Arco, Vila do Espírito Santo, atual município de 

Sapé, na Paraíba. Pessimista, cósmica, paradoxal, 

mórbida e angustiante, a poesia desse poeta é feita de 

um vocabulário científico misturado com uma tristeza 

profunda. Em 1912, publica seu único livro, Eu, com 

a ajuda financeira do irmão. 

https://brasilescola.uol.com.br 

 

O Poeta Paraibano a que se refere o texto acima é: 

 

A. José Américo de Almeida. 

B. José Lins do Rego. 

C. Augusto dos Anjos. 

D. Ariano Suassuna.  

E. Pedro Américo. 

 

16.  O PIX, que uma forma de pagamento digital, se 

tornou o sistema de pagamentos instantâneos com 

adesão mais rápida do mundo, consolidando a 

crescente importância dos meios de pagamento 

digitais no Brasil — não é à toa que o Banco Central, 

inclusive, começou a discutir sobre a criação de uma 

versão digital da moeda oficial do país.  

 
https://www.jornalcontabil.com.br/popularizacao-do-pix-reforca-os-

beneficios-do-pagamento-digital/ 

 

Sobre o PIX, pagamento digital, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. O Pix, apesar de ser digital, pode ser utilizado para 

transações em comércios físicos.  

B. Outros tipos de pagamentos digitais são as carteiras 

digitais e os links de pagamento. 

C. Outro benefício que fortalece a procura dos 

pagamentos digitais é a agilidade. 

D. Uma operação realizada de forma online pode ser 

autorizada em segundos; o que, consequentemente, 

traz mais eficiência para toda a transação que está 

relacionada ao pagamento. 

E. Um dos maiores fatores que as pessoas adotam meios 

de pagamento digitais é a total confiança desse tipo de 

transação. 

 

17. A Varíola dos Macacos é uma doença atualmente tratada 

como uma emergência de saúde global pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Quadros graves estão 

relacionados ao surgimento de pneumonia, sepse, encefalite 

(inflamação do cérebro) e infecção ocular, que pode até levar 

à cegueira. 

 
https://g1.globo.com/saude/variola-dos-

macacos/noticia/2022/08/04/variola-dos-macacos-resumo-em-6-pontos-

explica-o-que-e-sintomas-transmissao-prevencao-tratamento-e-

vacina.ghtml 

 

Sobre a Varíola dos Macacos, analise os itens a seguir: 

 

I. É uma doença que foi transmitida aos humanos a partir 

de um vírus que circula entre animais.  

II. As complicações são mais comuns em pacientes com 

problemas no sistema imunológico. 

III. O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das 

mãos são formas de evitar o contágio pela varíola dos 

macacos. 

IV. A doença ainda não tem uma vacina específica, mas três 

vacinas contra a varíola humana podem ser usadas contra 

a varíola dos macacos. 

V. Os sintomas mais clássicos associados à varíola dos 

macacos são: febre, dor de cabeça e dores no corpo, dor 

nas costas, calafrios, cansaço, feridas na pele (erupções 

cutâneas). 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-economicos-paraiba.htm
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-caico.html
https://g1.globo.com/saude/variola-dos-macacos/noticia/2022/08/04/variola-dos-macacos-resumo-em-6-pontos-explica-o-que-e-sintomas-transmissao-prevencao-tratamento-e-vacina.ghtml
https://g1.globo.com/saude/variola-dos-macacos/noticia/2022/08/04/variola-dos-macacos-resumo-em-6-pontos-explica-o-que-e-sintomas-transmissao-prevencao-tratamento-e-vacina.ghtml
https://g1.globo.com/saude/variola-dos-macacos/noticia/2022/08/04/variola-dos-macacos-resumo-em-6-pontos-explica-o-que-e-sintomas-transmissao-prevencao-tratamento-e-vacina.ghtml
https://g1.globo.com/saude/variola-dos-macacos/noticia/2022/08/04/variola-dos-macacos-resumo-em-6-pontos-explica-o-que-e-sintomas-transmissao-prevencao-tratamento-e-vacina.ghtml
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Estão CORRETOS os itens: 

 

A. I, II, III e IV apenas. 

B. II, III, IV e V apenas. 

C. I, III, IV e V apenas. 

D. III, IV e V apenas. 

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

 

18. Promessas de emagrecimento fácil, comida para 

comer e não engordar, alimentos superpoderosos. Não 

são poucas as FAKE NEWS que rondam nosso 

cotidiano quando o assunto é alimentação saudável. 

Entender o que é mito ou verdade é essencial para fazer 

as escolhas certas na hora de comer. 

 
https://forbes.com.br/colunas/2021/09/eduardo-rauen-fake-news-sobre-

alimentacao-tambem-podem-ser-prejudiciais/ 

 

Em relação as FAKE NEWS sobre alimentação, 

assinale alternativa INCORRETA: 

 

A. Um dos “vilões” da moda é o carboidrato, que acaba 

sendo injustamente responsabilizado pelo excesso de 

peso.  

B. Outro que vem sendo indevidamente generalizado 

como prejudicial é o glúten. Com exceção das pessoas 

que realmente têm intolerância a ele, não faz sentido a 

decisão de tirar totalmente o ingrediente da dieta sem 

uma recomendação médica. 

C. Muitas pessoas têm retirado da dieta os refrigerantes, 

os quais são prejudiciais à saúde. Porém, no lugar do 

refrigerante, estão incluindo sucos naturais e/ou de 

caixinha, porque são mais saudáveis. 

D. O ideal é sempre comer as frutas e não tomar o suco 

delas. Isso porque o suco da fruta tem um alto teor de 

glicose e se tomado em excesso, pode causar ganho de 

peso e risco aumentado de diabetes tipo 2. 

E. A retirada de determinados alimentos só poderá 

ocorrer se acompanhada por profissional da área que 

possa, com base em verdades, orientar de forma 

individual seu paciente. 

 

19. A Semana de Arte Moderna em 1922, trouxe de vez a 

literatura de vanguarda de uma maneira bem 

brasileira, embora pautada nos principais movimentos 

artísticos europeus. A partir de então, houve um 

movimento crescente na produção literária brasileira 

estendendo-se até os dias de hoje, representando os 

mais diversos aspectos da cultura e da sociedade 

brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Semana da Arte Moderna de 1922 foi na cidade 

de(o): 

 

A. Rio de Janeiro. 

B. Curitiba. 

C. Salvador. 

D. São Paulo. 

E. Porto Alegre. 

 

20. A tecnologia definitivamente transformou nosso mundo 

para sempre. Se não acredita, imagine-se vivendo as 

seguintes situações: Ficar seis meses sem internet, não ter 

um smartphone, não usar qualquer aplicativo de 

geolocalização (mapas), viver sem poder mandar 

mensagens pelo celular, não ter conta em nenhuma rede 

social, ouvir música somente no formato de CD ou LP. 

 
https://www.guiadacarreira.com.br/profissao/profissoes-que-surgiram-com-

a-tecnologia/ 

 

O fato é que cada nova tecnologia abre todo um mercado 

para novos profissionais. Somente nas últimas décadas 

vimos muitas profissões surgirem, como: 

 

I. Desenvolvedor de aplicativos. 

II. Analista de mídias sociais. 

III. Engenheiro de software. 

IV. Especialista em marketing digital. 

V. Influenciadores digitais. 

 

Estão CORRETOS os itens: 

 

A. I, II, IV e V apenas. 

B. I, III, IV e V apenas. 

C. I, II, III, IV apenas. 

D. II, III, IV e V apenas. 

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

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. De acordo com o Art. 1º da Constituição Federal, a 

República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos, EXCETO: 

 

A. A soberania 

B. A cidadania 

C. A dignidade da pessoa humana 

D. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa         

E. A defesa da paz. 

 

22. O texto fidedigno do Art. 6º da Constituição 

Federativa do Brasil de 1988 é: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
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lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

B. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade, paternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

C. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade, à criança, o jovem e o adulto, a 

assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

D. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos enfermos, 

na forma desta Constituição. 

E. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

 

23. De acordo com o Art. 14, da Constituição Federativa 

do Brasil de 1988, a soberania popular será exercida 

pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 

com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 

mediante: 

I. Plebiscito 

II. Iniciativa popular 

III. Voto popular 

IV. Referendo 

V. Voto indireto 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. II, III e IV apenas. 

C. III, IV e V apenas. 

D. I, II e IV apenas. 

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

 

24. A finalidade da Norma Reguladora nº 32 (NR-32) é: 

  

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Estabelecer as diretrizes básicas para a implementação 

de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 

trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 

daqueles que exercem atividades de promoção e 

assistência à saúde em geral. 

B. Estabelecer os requisitos para a caracterização dos 

espaços confinados, os critérios para o gerenciamento 

de riscos ocupacionais em espaços confinados e as 

medidas de prevenção, de forma a garantir a segurança 

e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou 

indiretamente com estes espaços. 

C. Estabelecer os requisitos e condições mínimas 

objetivando a implementação de medidas de controle 

e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança 

e a saúde dos trabalhadores que, direta ou 

indiretamente, interajam em instalações elétricas e 

serviços com eletricidade. 

D. Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de 

proteção para o trabalho em altura, uma das principais 

causas de acidentes de trabalho graves e fatais que 

envolvem quedas de trabalhadores em diferentes 

setores. 

E. Estabelecer os preceitos a serem observados na 

organização e no ambiente de trabalho, de forma a 

tornar compatível o planejamento e o 

desenvolvimento das atividades da agricultura, 

pecuária, silvicultura, exploração florestal e 

aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente 

do trabalho. 

25. Via de transmissão é o percurso feito pelo agente 

biológico a partir da fonte de exposição até o 

hospedeiro. A transmissão pode ocorrer das seguintes 

formas: 

 

I. Via cutânea (por contato direto com a pele) 

II. Via parenteral (por inoculação intravenosa, 

intramuscular, subcutânea) 

III. Por contato direto com as mucosas  

IV. Por via respiratória (por inalação)   

V. Por via oral (por ingestão). 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. II, III e IV apenas. 

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

D. III, IV e V apenas. 

E. I, III, IV e V apenas. 

 

26. De acordo com os riscos biológicos no âmbito da 

Norma Regulamentadora Nº. 32, as informações 

relativas aos agentes biológicos epidemiologicamente 

mais frequentes podem ser obtidas, EXCETO: 

 

A. No Ministério da Saúde. 

B. Nas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar. 

C. A partir dos dados ou registros de atendimento 

(Serviço de Assistência Médica e Estatística, 

prontuários). 

D. Nos serviços de vigilância epidemiológica municipais, 

estaduais e do Distrito Federal.  

E. No serviço médico de atendimento aos trabalhadores 

ou Serviços Especializados em Segurança e Medicina 

do Trabalho – SESMTs.  
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27. Os cemitérios mais antigos não apresentam nenhum 

tipo de planejamento, eles foram construídos em locais 

onde o subsolo é bastante vulnerável.  

 

Sobre esse tipo de cemitério, é CORRETO afirmar 

que: 

I. Na maioria deles a drenagem da água da chuva é 

precária, ocorrendo a inundação de alguns 

túmulos. 

II. A água da chuva, após atravessar os cemitérios, 

cai na rede pluvial urbana causando 

contaminação. 

III. Necrochorume é um líquido percolado resultante 

do processo de decomposição de cadáveres. 

IV. Nos cemitérios localizados onde o lençol freático 

é pouco profundo, as chances de contaminação 

das águas subterrâneas são grandes. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e II apenas. 

B. II e III apenas. 

C. I, II e III apenas. 

D. I, II e IV apenas. 

E. I, II, III e IV apenas. 

 

28. Com vistas a preservação ambiental, amparado nas 

resoluções de número 335/2003 e 368/2006, este 

órgão estabeleceu critérios para a implantação de 

cemitérios, visando proteger os lençóis freáticos da 

infiltração do líquido resultante do processo de 

decomposição de cadáveres e impôs um prazo para 

que cemitérios já implantados se adequassem às novas 

regras. Este órgão é:  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. SISNAMA 

B. CONAMA  

C. IBAMA 

D. INEA 

E. MMA 

 

29. São consideradas atribuições do cargo de coveiro. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

I. Fazer reparos em túmulos e dependências. 

II. Providenciar e executar a capina e limpeza do local 

de trabalho. 

III. Orientar e atender a população, divulgando o que as 

famílias e responsáveis devem fazer para zelar de 

suas sepulturas. 

IV. Zelar pelos equipamentos que lhe é confiado. 

V. Fazer transferências de ossadas para outros túmulos 

(devidamente autorizado).  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e III apenas. 

B. II, III e IV apenas. 

C. III, IV e V apenas. 

D. I, III e V apenas. 

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

 

30. O pulso é a onda de distensão de uma artéria 

transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o 

sangue. Esta onda é perceptível pela palpação de uma 

artéria e se repete com regularidade, segundo as 

batidas do coração. O pulso pode ser apresentado 

variando de acordo com sua frequência, regularidade, 

tensão e volume.  

 

De acordo com a frequência do pulso, é correto 

afirmar, EXCETO: 

 

A. Em recém-nascidos a frequência cardíaca no pulso 

normal deve ser de 40-50 bpm. 

B. Em homens adultos a frequência cardíaca no pulso 

normal deve ser de 60-70 bpm. 

C. Em mulheres adultas a frequência cardíaca no pulso 

normal deve ser de 70-80 bpm. 

D. Em crianças acima de 7 anos a frequência cardíaca no 

pulso normal deve ser de 80-90 bpm. 

E. Em crianças abaixo de 1 ano a frequência cardíaca no 

pulso normal deve ser de 110-130 bpm. 

 

___________________________________________ 

 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 


