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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

VASO CHINÊS
1 Uma velha senhora chinesa possuía dois grandes vasos, 

cada um suspenso na extremidade de uma vara que 
ela carregava nas costas. Um dos vasos era rachado e 
o outro era perfeito. Este último estava sempre cheio 
de água ao fim da longa caminhada do rio até a casa, 
enquanto o rachado chegava meio vazio.

2 Durante muito tempo a coisa foi andando assim, com 
a senhora chegando a casa somente com um vaso e 
meio de água. Naturalmente o vaso perfeito era muito 
orgulhoso do próprio resultado, e o pobre vaso rachado 
tinha vergonha do seu defeito, de conseguir fazer só a 
metade daquilo que deveria fazer.

3 Depois de dois anos, refletindo sobre a própria amarga 
derrota de ser ‘rachado’, o vaso falou com a senhora 
durante o caminho: “Tenho vergonha de mim mesmo, 
porque esta rachadura que eu tenho faz-me perder 
metade da água durante o caminho até a sua  casa...” A 
velhinha sorriu:

4 - Reparaste que lindas flores há somente do teu lado do 
caminho? Eu sempre soube do teu defeito e, portanto, 
plantei sementes de flores na beira da estrada do teu 
lado. E todos os dias, enquanto a gente voltava, tu 
as regavas. Durante dois anos pude recolher aquelas 
belíssimas flores para enfeitar a mesa. Se tu não fosses 
como és, eu não teria tido aquelas maravilhas na minha 
casa.

5 Cada um de nós tem o seu próprio defeito. Mas é o 
defeito que cada um de nós tem, que faz com que nossa 
convivência seja interessante e gratificante. É preciso 
aceitar cada um pelo que é... E descobrir o que há de 
bom nele.

(Narrativa popular)

1. A alternativa que resume a mensagem do texto é:

A) O ser perfeito traz em si, embutido, o orgulho.
B) A convivência com os defeitos dos outros torna a 

vida estressante.
C) Deve-se tirar proveito dos defeitos dos outros em 

benefício próprio.
D) Os defeitos bem orientados podem produzir belos 

resultados.
E) Nem todo mundo tem defeitos, por isso deve-se 

escolher bem as companhias.

2. Dentre as características abaixo, a que NÃO se aplica à 
personagem feminina do texto é:

A) ser idosa;
B) fazer serviços pesados;
C) não ser brasileira;
D) nada entender de plantação;
E) gostar de flores.

3. No diálogo com o vaso rachado, a velha senhora 
demonstrou:

A) sabedoria;
B) astúcia;
C) segurança;
D) discrição;
E) respeito.

4. Em “o vaso perfeito era muito ORGULHOSO” (parágrafo 
2), a palavra destacada tem o seu antônimo em:

A) prepotente;
B) vaidoso;
C) autoritário;
D) simpático;
E) humilde.

5. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que as duas 
palavras são escritas com a letra “s”, como em “chinesa”, 
é:

A) reale__a / prince__a;
B) certe__a / france__a;
C) duque__a / portugue__a;
D) consule__a / pobre__a;
E) aspere__a / firme__a.

6. No título do texto, a palavra “chinês” é acentuada pela 
mesma razão que:

A) até;
B) corrói;
C) baú;
D) alguém;
E) Icaraí.

7. Para o correto preenchimento das lacunas da frase 
“____ a senhora iniciou a caminhada, a água começou 
a cair, ____ ela não se incomodava, porque ____ tarde 
haveria flores enfeitando o caminho”, têm de ser usadas, 
respectivamente, as palavras:

A) mau / mais / mas;
B) mau / mas / mais;
C) mal / mais / mais;
D) mau / mas / mas;
E) mal / mas / mais.

8. Das alterações feitas abaixo no tempo do verbo na frase 
“Tu reparaste nas lindas flores do caminho”, aquela em 
que foi usado o tempo pretérito imperfeito é:

A) Tu reparas nas lindas flores do caminho.
B) Tu reparavas nas lindas flores do caminho.
C) Tu repararas nas lindas flores do caminho.
D) Tu repararás nas lindas flores do caminho.
E) Tu repararias nas lindas flores do caminho.
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9. Em “O vaso rachado pediu PERMISSÃO para se 
aposentar.”, a palavra em destaque flexiona no plural da 
mesma forma que:

A) cidadão;
B) alemão;
C) espião;
D) sacristão;
E) escrivão.

10. Em “Depois de alguns anos, as flores enfeitavam toda a 
estrada”, a vírgula foi empregada pela mesma razão que 
em:

A) O vaso perfeito não derramava água, mas era 
orgulhoso.

B) No lado direito da estrada, as flores começaram a 
brotar.

C) – Ó amigo, contribuíste para o surgimento de belas 
flores.

D) A senhora, por exemplo, não se cansava de 
trabalhar.

E) A velhinha, que era generosa, entendeu o vaso.

13. O prédio já foi o Hotel de Orleans na época do segundo 
Império, quando nobres da corte costumavam se hospedar 
lá. O hotel fechou  com a queda da monarquia e, durante 
o período em que Petrópolis foi capital do Estado, serviu 
como Palácio do Secretariado. Depois foi reinaugurado 
como o Palace Hotel, onde também funcionou um 
cassino. Em 1957 mudou o seu destino, transformando-se 
em instituição de ensino.

O texto refere-se à (ao):

A) Universidade Católica de Petrópolis;
B) Casa do Barão do Catete;
C) Trono de Fátima;
D) Fórum de Petrópolis;
E) Palácio Quitandinha.

14.  O bairro possui uma grande rede de comércio situada 
num dos bairros mais agradáveis de Petrópolis, cidade 
interiorana no Estado do Rio de Janeiro. Cercada por um 
grande grupo de morros e vales, o bairro se destaca por 
seu clima, moradores e origens europeias, descendentes 
de colônias pré-estabelecidas na região. A origem do 
nome do bairro  deve-se ao rio e cidade de mesmo nome 
na Alemanha. O rio Mosel tem o sentido montante jusante 
(nascente foz) França-Alemanha, serpenteia até chegar 
ao rio Reno em Koblenz. 

O trecho refere-se ao bairro de:

A) Secretário;
B) Nogueira;
C) Mosela;
D)  Bingen;
E) Quitandinha.

15. Sobre o clima da cidade de  Petrópolis pode-se afirmar 
que é do tipo:

A)   tropical de altitude com verões úmidos e invernos 
secos;

B)   equatorial com verões secos e invernos úmidos;
C) desértico com verões secos e invernos úmidos;
D)  subtropical com verões úmidos e invernos secos;
E)  temperado com verões e invernos secos.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PETRÓPOLIS

11. Observe o trecho.

Petrópolis localiza-se no topo da __________, pertencente ao 
conjunto montanhoso da Serra dos Órgãos, a 845 metros de 
altitude média, sendo que a sede municipal está a 810 metros 
de altitude. Situa-se a 68 km do ______________.
Os termos que completam de maneira correta o trecho 
acima são, respectivamente:

A) Serra da Mantiqueira / Espírito Santo;
B) Serra da Estrela / Rio de Janeiro;
C) Serra dos Macacos / Minas Gerais;
D) Serra da Mantiqueira / Rio de Janeiro;
E) Serra da Estrela / Espírito Santo.

12.  O antigo palácio e morada predileta de Dom Pedro II 
transformou-se numa importante referência da história 
de Petrópolis; é atualmente o(a):

A) Museu Santos Dumont;
B) Igreja Evangélica Luterana;
C) Palácio Rio Negro;
D) Museu Imperial;
E) Casa do Barão do Catete.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

16. Uma garrafa de suco dá para encher 5 (cinco) copos. 6 
(Seis) pessoas, tendo todas bebido a mesma quantidade 
de suco, consumiram juntas 3 (três) jarras de sucos. A 
quantidade de copos que cada pessoa bebeu foi:

A) 2;
B) 2,5;
C) 3;
D) 3,5;
E) 4.

17. Na figura que se segue, que representa uma balança de 
feirante com dois pratos, figuras iguais representam pesos 
iguais. A balança está em equilíbrio:

A quantidade de pacotes que corresponde a uma caixa de 
leite é:

A) 2;
B) 3;
C) 4;
D) 5;
E) 6.

18. A sequência de figuras abaixo foi construída a partir de 
uma determinada regra lógica:

Seguindo a mesma regra lógica, a figura que deve completar 
a sequência, substituindo a interrogação, é:

19. Um elevador pode transportar, no máximo, 7 adultos por 
viagem. Numa fila desse elevador estão 45 adultos. O 
número mínimo de viagens que esse elevador deverá dar, 
para que possa transportar todas as pessoas que estão na 
fila, é:

A) 4;
B) 5;
C) 6;
D) 7;
E) 8.

20. A sequência a seguir está formada a partir de uma 
determinada regra lógica:

7, 14, 21, 28, 35, ...

O próximo número dessa sequência, mantendo-se a mesma 
lógica, é:

A) 36;
B) 40;
C) 42;
D) 45;
E) 49.

21. As letras a seguir estão relacionadas por uma determinada 
regra lógica:

AABABCABCDABCDE?

Continuando a sequência, de acordo com a mesma regra, a 
letra que deve substituir a interrogação, é:

A) F;
B) G;
C) B;
D) C;
E) A.

22. A figura que completa o sentido da frase, é: 

 está para                 , assim como            está para ....”

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Uma escavação do solo onde se coloca o cadáver, 
fechando-se com a terra que antes havia sido retirada, 
deixando pequena elevação para ser notada, sem contudo 
compactar a terra, é denominada:

A) panteão ou jazigo;
B) carneiro ou cova;
C) sepultura ou cova;
D) cinerário ou panteão;
E) ossário ou jazigo.

27. Sobre os jazigos podem ser feitas as seguintes 
afirmações:

I. são perpétuos os jazigos que o Estado concede ou 
o que se adquire em cemitérios particulares, por 
tempo ilimitado.

II. são temporários os que são concedidos ou locados 
por prazo determinado.

III. o jazigo temporário pode ter renovada a concessão
IV. os restos mortais que ficam em jazigos temporários 

não podem ser retirados do local, mesmo depois de 
completados cinco anos do sepultamento.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I, III e IV;
E) I, II e III.

28. Os corpos sepultados em sepulturas temporárias 
(catacumbas ou covas rasas) podem ser exumados após 
o término do arrendamento que é de:

A) 1 ano
B) 2 anos
C) 3 anos
D) 4 anos
E) 5 anos

29. As medidas relacionadas ao transporte de restos mortais 
humanos, em urna funerária, inclusive  aquelas referentes 
à sua armazenagem ou guarda temporária até a sua 
destinação final, de acordo com a ANVISA, é definição 
de:

A) urna fúnebre;
B) translado de restos mortais;
C) porto organizado;
D) inumação;
E) conservação de restos mortais.

23. Os números que aparecem a seguir estão relacionados 
por alguma regra lógica. 

345 (220) 125
456 (76) 380
500 (?) 380

De acordo com a mesma lógica dos dois primeiros exemplos, 
o número que deve estar no lugar da interrogação, é:

A) 880;
B) 620;
C) 350;
D) 240;
E) 120.

24. A sequência a seguir está formada a partir de uma 
determinada regra lógica:

As duas interrogações estão substituindo, respectivamente, 
um número e uma letra, que são:

A) 4 D;
B) 2 B;
C) 10 E;
D) 4 E;
E) 6 F;

25. Observe a seguinte série de palavras: {oito, três, 
seis, cinco, onze, doze}. Entre essas palavras há uma 
característica comum e uma delas não possui essa 
característica e, consequentemente, não pertence ao 
grupo. Essa palavra é:

A) doze;
B) cinco;
C) onze;
D) oito;
E) seis.
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30. Um coveiro, ao fazer a remoção de uma ossada humana, 

moveu a tampa do caixão e um forte odor exalou 
causando-lhe tontura, seguida de desmaio. Seu colega 
que estava ao seu lado, e fizera o curso de noções de 
primeiros socorros, agiu da seguinte forma:

I. deitou a vítima de barriga para cima com os pés 
ligeiramente levantados;

II. movimentou a vítima, lentamente, para a posição 
lateral mais segura, enquanto ainda encontrava-se 
inconsciente, e respirando normalmente;

III. conversou com a vítima, logo que voltava ao seu 
estado de consciência, orientando-a a respirar 
fundo e lentamente;

IV. deitou a vítima de barriga para baixo e jogou água 
fria para despertá-la.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, apenas:

A) I , II e III
B) II, III e IV
C) I e II
D) II e III 
E) III e IV

31. Num município de Rio Grande do Sul, o Estado foi 
condenado ao pagamento de indenização a um coveiro 
por um acidente de trabalho em que foi comprovado que 
o empregador não fornecera equipamentos adequados de 
segurança individual( EPI) obrigatórios que são:

A) capacete, luvas e botas;
B) luvas, máscara e sandálias;
C) óculos, capacete e máscara;
D) protetor auricular, máscara e luvas;
E) botas, protetor auricular e capacete.

32. São ferramentas usadas pelo coveiro:

A) furadeira elétrica, enxada e brocha;
B) pá, lixadeira e compasso;
C) colher de pedreiro, serrote e formão;
D) enxada, formão e lixadeira;
E) colher de pedreiro, pá e enxada.

33. O coveiro prepara sepulturas, carrega e coloca o caixão na 
cova aberta e, para facilitar o posicionamento do caixão 
na sepultura, ele:

A) manipula as cordas de sustentação;
B) fecha a sepultura;
C) faz a cremação do cadáver;
D) limpa as ferramentas antes de guardá-las;
E) faz a segurança do cemitério .

34. Uma sepultura mede 2,20 m de comprimento por 0,80m 
de largura e 1,70m de profundidade. A família decidiu 
enfeitá-la com tijolinho de mármore em toda a sua volta. 
Se cada tijolinho mede 0,10m de comprimento, serão 
necessários:

A) 47 tijolinhos;
B) 30 tijolinhos;
C) 60 tijolinhos;
D) 94 tijolinhos;
E) 231 tijolinhos.

35. Um coveiro demora, em média, 40 minutos para executar 
um sepultamento. Ao final de cada dia, ele realiza 12 
sepultamentos, gastando aproximadamente:

A) 4 horas;
B) 8 horas;
C) 12 horas;
D) 14 horas;
E) 48 horas;
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ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

1. Você está recebendo do Fiscal de Sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.

2. Confira o Caderno de Questões. Verifique se estão impressas as 35 (trinta e cinco) questões de múltipla-escolha, cada 
uma com 5 (cinco) opções  (A, B, C, D, E). Verifique ainda se a numeração das questões está distribuída de acordo 
com o Edital:

 01 a 10  - Língua Portuguesa; 
11 a 15  - História e Geografia de Petrópolis
16 a 25 - Raciocínio Lógico
26 a 35 - Conhecimentos Específcos  

3. Verifique em seguida seus dados na Folha de Respostas: nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento. 
Qualquer  irregularidade comunique de imediato ao Fiscal de Sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

4. A prova terá duração de 4 horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.

5 Leia atentamente cada questão e assinale na Folha de Respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma 
delas. Esta será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento da Folha de Respostas e sua 
respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da Folha de Respostas 
por erro do candidato.

6. Observe as seguintes recomendações relativas à Folha de Respostas:
 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada;
 Outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da Folha de Respostas.
 Será atribuída nota zero às questões:
 • não assinaladas;
 • com falta de nitidez;
 • com mais de uma alternativa assinalada;
 • emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

7. O Fiscal de Sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do 
Coordenador de Local.

8. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas após 60 (sessenta) minutos contados do 
seu efetivo início.

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotações durante a prova no Caderno de Questões.

10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de 
início das provas.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine a prova.

12. Ao terminar a prova, entregue ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas e o Caderno de Questões. Não é permitido ao 
candidato,  após terminar a prova, levar o Caderno de Questões.

Boa Prova!

ESPAÇO PARA MARCAÇÃO DE SUAS RESPOSTAS

1 6 11 16 21 26 31
2 7 12 17 22 27 32
3 8 13 18 23 28 33
4 9 14 19 24 29 34
5 10 15 20 25 30 35


