
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas 

respostas; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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01 - Em uma das alternativas a letra z foi indevidamente usada. Assinale-a: 
a) clareza - batizado - natureza 
b) frieza - catequizar - canaliza 
c) deslizar - riqueza - fineza 
d) gazolina - pesquisar - cazamento 
 
02 - As palavras que seguem podem ser acentuadas graficamente ou não. Identifique a alternativa em que todas 
as palavras são paroxítonas: 
a) intuito - rubrica - benção  
b) latex - recem - tulipa 
c) medico - civil - cerebro 
d) fígado - proprio - convivencia 
  
Leia o texto e faça a interpretação. 
 

Um domingo 
Paulo Mendes Campos 

 
   Diante da Lagoa Rodrigo de Freitas, eu nada tinha a fazer, nem a pensar, nem a sofrer. Reconhecia as coisas. A 
cor da água que parece olho baço, a cor da relva, a cor do eucalipto, a cor do firmamento, que era uma cor de 
liquido azul. Estava sentado com os olhos abertos, num banco de pedra. 
   É bom que um homem, vez por outra, deixe o litoral misterioso e grande, querendo contemplar uma lagoa. O mar, 
este é terrível e resiste à nossa sede com seu sal profundo. Sim, são belas as palavras do ar: hipocampo, sargaço, 
calmaria. Oceanus. No entanto, uma lagoa, muda e fechada, compreende as nossas pequeninas desventuras, o 
efêmero que nos fere. Nenhum poeta seria tonto a tal ponto de escrever ao lago uma epopéia, uma saga. Nele 
podemos esquecer apenas os nossos naufrágios. 
   O domingo se aquietara, quando passou zunindo um automóvel vermelho. O ar continha tubos translúcidos e 
dentro deles revoavam urubus. São as aves mais feias do céu mas têm um belo vôo alçado e tranqüilo. 
   Um pequeno barco a avelã seguia o caminho invisível do vento. Depois, surgiram outros brancos e silenciosos. 
Acrescento que nada mais bonito existe do que um barco a vela. E havia também as casas dos pobres do outro lado, 
construções admiráveis no ar. 
   O sol foi acabando. Levantei-me do banco e fui embora. Pensando: Há domingos que cheiram a claustros 
brunidos pelo esforço dos navios. Aquele, entretanto, tinha um perfume de outono. 
 
03 - Assinale a alternativa corretas de acordo com o texto: 
Quando o cronista afirma que “aquele domingo tinha perfume de outono” quis sugerir que: 
a) Estávamos no outono. 
b) O homem descobre a felicidade intima no silêncio da vida. 
c) O domingo parecia ambiente de claustro. 
d) É no outono que a natureza se torna mais conveniente para a contemplação. 
 
04 - Os aspectos que predominam na paisagem descrita são: 
a) o brilho, a cor, o perfume 
b) a calma, a indolência, o vazio 
c) a felicidade, o som, o barulho 
d) a ausência humana, o domingo, a calma 
 
05 - A separação silábica está correta em: 
a) pa – sse – ar 
b) pro – teger 
c) a – mar 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
06 - O feminino de anão é: 
a) anã 
b) anoa 
c) anana 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - Escreva na forma de fração o número -2,0313131... 

a) 
2011

990
−  
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b) 
2101

950
−  

c) 
2110

960
−  

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08 - Uma bomba puxa 30 litros de água a cada 15 segundos. Quanto tempo essa bomba levaria para encher um 
reservatório com capacidade para 4500 litros se ele estivesse completamente vazio? 
a) 22 minutos e 50 segundos. 
b) 35 minutos. 
c) 37 minutos e 30 segundos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09 - Se R$ 100,00 foram aplicados a juros simples pelo prazo de 1 ano, 8 meses e 15 dias a uma taxa de 15% ao 
ano, calcule os juros gerados neste prazo. Dado: 1 ano igual a 365 dias. 
a) R$ 25,27. 
b) R$ 25,35. 
c) R$ 25,62. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
10 - Calcule a área da figura abaixo: 

 
a) 13 cm². 
b) 14 cm². 
c) 15 cm². 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) Arapongas é um dos três municípios paranaenses que vai participar do programa Saúde do Homem, lançado pelo 
Ministério da Saúde. 
b) Arapongas é o segundo pólo moveleiro do Brasil. 
c) A principal fonte econômica de Arapongas é a indústria têxtil e confecções. 
d) Arapongas fica localizada no norte central paranaense. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
 “Há mais de um século o homem vem sujando o céu. carros, fábricas, queimadas, liberam para a atmosfera, 
bilhões de dióxido de carbono, além de outros poluentes que elevam da Terra e podem gerar mudanças 
climáticas sem precedentes.” 
Trata-se do fenômeno conhecido como: 
a) transtornos naturais 
b) efeito estufa 
c) nicho ecológico 
d) distúrbios atmosféricos  
 
13 - Quantos Estados Federados o Brasil possui atualmente? 
a) 28  
b) 25 
c) 24 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Qual o nome do atual Ministro do Esporte? 
a) José Gomes Temporão 
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b) Gilberto Gil 
c) Orlando Silva 
d) José Múcio Monteiro 
 
15 - A colocação do caixão dentro da sepultura deverá ser feita: 
a) Pelos coveiros. 
b) Pelos familiares. 
c) Pelos funcionários da funerária. 
d) Pelos populares presentes. 
 
16 - A exumação de cadáveres deverá ser feita somente com a autorização da: 
a) Administração do cemitério. 
b) Câmara dos Vereadores. 
c) Justiça. 
d) Prefeitura. 
 
17 - A limpeza interna das lápides já existentes deverá ser feita: 
a) Diariamente, para manter o ambiente limpo. 
b) Quando o coveiro estiver desocupado. 
c) Sempre antes que sejam feitos novos sepultamentos. 
d) Somente com a determinação da justiça. 
 
18 - A verificação da documentação para que se faça o enterro de algum corpo deverá ser feita: 
a) Pela administração do cemitério. 
b) Pelo coveiro. 
c) Pelo gerente da funerária. 
d) Pelo religioso que irá encomendar o corpo. 
 
19 - As coroas de flores depois de alguns dias do sepultamento deverão ser: 
a) Deixadas na sepultura para adubarem o terreno. 
b) Devolvidas aos familiares. 
c) Jogadas no lixo. 
d) Queimadas junto com os ossos retirados de execuções. 
 
20 - De que material são feitas as caixas usadas para se guardar ossos retirados de sepultamentos anteriores? 
a) Acrílico colorido. 
b) Chapa de aço zincada. 
c) Madeira tratada. 
d) Plástico biodegradável. 
 
21 - Depois de terminar de fazer algum sepultamento, o coveiro deverá: 
a) Aguardar que alguém lhe dê uma gorjeta. 
b) Convidar os familiares do falecido a participar de uma celebração religiosa. 
c) Permanecer no local confortando a família do falecido. 
d) Reunir suas ferramentas e deixar o local. 
 
22 - O que o coveiro deverá fazer se por acaso encontrar algum objeto de ouro (como por exemplo: aliança ou 
dente) durante a exumação de uma ossada? 
a) Enterrar novamente os objetos encontrados em outra sepultura. 
b) Entregar os objetos encontrados para a administração do cemitério. 
c) Vender os objetos e dividir o dinheiro entre os coveiros. 
d) Vender os objetos e entregar o dinheiro a alguma entidade beneficente. 
 
23 - Os caixões devem ser colocados nas sepulturas com o auxílio de: 
a) Cabos de aço. 
b) Cordas. 
c) Fitas de borracha. 
d) Peças de madeiras. 
 
24 - Para não deixar que a terra das laterais das sepulturas desmorone e provoque acidentes durante a escavação 
das mesmas, o CORRETO é: 
a) Cavar pelo lado de fora. 
b) Jogar concreto nas laterais. 
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c) Molhar bem a terra. 
d) Travar as laterais com madeiras. 
 
25 - Para se evitar a disseminação de doenças, o coveiro deverá desinfetar as mãos com: 
a) Ácido muriático. 
b) Água oxigenada. 
c) Álcool em gel. 
d) Cloro granulado. 
 
26 - Para se prevenir contra as picaduras de cobras e escorpiões nos cemitérios, os coveiros deverão usar: 
a) Cintos de segurança e luvas de borracha. 
b) Coletes em forma de X de material refletivo. 
c) Protetores auriculares internos ou externos. 
d) Roupas de brim e botas de couro. 
 
27 - Por qual motivo as sepulturas devem ser lacradas com uma placa de concreto assentada com cimento? 
a) Para ficarem mais bonitas. 
b) Para não afundarem depois que a grama for plantada. 
c) Para se evitar o efeito conhecido como Fogo Fátuo. 
d) Para se evitar que os túmulos sejam violados. 
 
28 - Qual das alternativas abaixo apresenta o local mais simples para se fazer o sepultamento de algum corpo? 
a) Catacumba. 
b) Cova rasa. 
c) Jazigo. 
d) Mausoléu. 
 
29 - Qual das ferramentas abaixo é utilizada para se deslocar as pedras que estiverem no terreno onde serão 
escavadas sepulturas? 
a) Alavanca. 
b) Enxada. 
c) Pá. 
d) Picareta. 
 
30 - Qual dos materiais deve ser utilizado para pintar o interior das sepulturas? 
a) Cal. 
b) Esmalte sintético. 
c) Tinta a óleo. 
d) Tinta látex. 

 







