UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
COVEIRO
FUNDAMENTAL INCOMPLETO
d) Um dia descobrimos que apesar de vivermos quase um
século, esse tempo não é suficiente para realizarmos
nossos sonhos.
e) Um dia descobrimos que não precisamos sonhar.

PORTUGUÊS
TEXTO I
Um dia descobrimos que beijar uma pessoa para esquecer
outra, é bobagem. Você não só não esquece a outra
pessoa como pensa muito mais nela...
Um dia nós percebemos que as mulheres têm instinto
"caçador" e fazem qualquer homem sofrer ...
Um dia descobrimos que se apaixonar é inevitável...
Um dia percebemos que as melhores provas de amor são
as mais simples...
Um dia percebemos que o comum não nos atrai...
Um dia saberemos que ser classificado como "bonzinho"
não é bom...
Um dia perceberemos que a pessoa que nunca te liga é a
que mais pensa em você...
Um dia saberemos a importância da frase: "Tu te tornas
eternamente responsável por aquilo que cativas..."
Um dia percebemos que somos muito importante para
alguém, mas não damos valor a isso...
Um dia percebemos como aquele amigo faz falta, mas aí
já é tarde demais...
Enfim...
Um dia descobrimos que apesar de viver quase um século
esse tempo todo não é suficiente para realizarmos todos
os nossos sonhos, para beijarmos todas as bocas que nos
atraem, para dizer o que tem de ser dito...
O jeito é: ou nos conformamos com a falta de algumas
coisas na nossa vida ou lutamos para realizar todas as
nossas loucuras...
Quem não compreende um olhar tampouco
compreenderá uma longa explicação.
( Mário Quintana )
QUESTÃO 1_____________________________________
Após ler o texto assinale a alternativa correta:
De acordo com o texto:
a) Para esquecermos uma pessoa, basta beijar outra
pessoa.
b) Um dia percebemos que as melhores provas de amor
são muito difíceis.
c) Um dia percebemos que o comum é muito atraente.
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QUESTÃO 2_____________________________________
BOBAGEM significa:
a) Tolice
b) Desculpa
c) Raiva
d) Dor
e) Solução
QUESTÃO 3____________________________________ _
INEVITÁVEL é:
a) O que se pode evitar
b) O que não se pode evitar
c) O que se pode esquecer
d) O que não deixamos de lembrar
e) O que devemos lembrar
QUESTÃO 4____________________________________ _
Assinale a alternativa que apresenta divisão silábica
correta.
a) P – neu
b) Ab – so – lu – to
c) Lua – r
d) Co – i – sa
e) Su – ce – sso
QUESTÃO 5_____________________________________
Assinale a alternativa que completa os espaços em
branco:
Senhor Presidente, apresento-me a ________________
para atender as _______ ordens e _____obedecer como
auxiliar administrativo.
a) Vossa Excelência – suas – lhe
b) Vossa Excelência – vossas – vos
c) Sua Excelência – suas – lhe
d) Sua Excelência – suas – o
e) Sua Excelência – vossas – vos
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QUESTÃO 6_____________________________________
Eles _________ o trabalho e quando você o
___________ concluído, vai parabenizá-lo.
a) Farão – ver
b) Farão – vir
c) Fazerão – ver
d) Fazerão – vir
e) Fazeram – ver

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11__________________________________ __
Viajando de automóvel, à velocidade de 90 km/h, Carlos
gasta 3 horas para fazer certo percurso. Pode-se afirmar
que o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto, se a
velocidade média do automóvel fosse de 120 km/h vale:
a) 1 h
b) 2,5 h
c) 15 minutos
d) 45 minutos
e) 2h 15 minutos

QUESTÃO 7_____________________________________
As palavras estão todas corretas na alternativa:
a) Tijela – jejum – ajeitar
b) Tigela – jejum – ageitar
c) Tigela – gejum – ajeitar
d) Tigela – jejum – ajeitar
e) Tijela – jejum – ageitar

QUESTÃO 12___________________________________ _
Em uma escola, 600 alunos estão matriculados, no
período da manhã. Isso corresponde a 60% do total de
alunos dessa escola. Quantos alunos estudam nessa
escola?
a) 1000 alunos
b) 3600 alunos
c) 1600 alunos
d) 2000 alunos
e) 800 alunos

QUESTÃO 8___________________________________ __
Em qual alternativa as palavras devem ter acento?
a) Paises – caju
b) Saida - Bahia
c) Juriti – bau
d) Juiz – raiz
e) Raizes – saida
QUESTÃO 9____________________________________ _
A gente______tudo para que o grupo infantil
________calmo, ainda que _________muitas horas.
a) Fez – ficasse – chovessem
b) Fizemos – ficassem – chovessem
c) Fez – ficasse – chovesse
d) Fizemos – ficasse – chovesse
e) Fez – ficassem – chovesse
QUESTÃO 10____________________________________
Camisa e chapéu________
Ela nos disse_________ pelo favor que fizemos
Trouxe notícias___________
A alternativa que completa os espaços em branco é:
a) Colorido – obrigado – extra
b) Coloridos – obrigadas – extra
c) Colorido – obrigada – extras
d) Colorido – obrigada – extra
e) Coloridos – obrigada – extras
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QUESTÃO 13_________________________________ ___
Uma peça de madeira retangular tem 30 cm de
comprimento e a sua largura corresponde a 1/6 desse
comprimento. Não levando em consideração a espessura
da peça, pode-se afirmar que o perímetro e área
ocupada pela peça medem respectivamente:
a) 70 cm e 150 cm²
b) 70 cm e 180 cm²
c) 40 cm e 150 cm²
d) 90 cm e 150 cm²
e) 150 cm e 150 cm²
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QUESTÃO 14________________________________ ____
Em um mapa, 10 cm equivalem a 30 km da distância
real. Sabendo que a distância entre duas cidades é 30
km, qual é a distância entre essas cidades nesse mapa?
a) 12 cm
b) 5 cm
c) 10 cm
d) 20 cm
e) 30 cm
QUESTÃO 15__________________________________ __
Roberta tem uma lanchonete. No início do mês, gastou
R$ 520,00 com mercadorias. Recebeu R$ 735,00 com as
vendas dos produtos que comprou e, no final do mês,
gastou R$ 50,00 com a manutenção de maquinários.
Pode-se afirmar que o saldo de Roberta no final do mês
vale:
a) R$ 55,00
b) R$ 100,00
c) R$ 130,00
d) R$ 120,00
e) R$ 165,00

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 16_________________________________ ___
A instalação do município de Cedro se deu no dia 18 de
maio de 1964. Marque a opção que indica,
respectivamente, os dois primeiros governantes do
município, sendo que o primeiro foi nomeado
interinamente até a posse do segundo, que foi eleito
pelo povo.
a) Francisco de Assis Leite e Gumercindo da Silva Bem
b) Gumercindo da Silva Bem e José Urias Novaes
c) José Nelson Barros e Gumercindo da Silva Bem
d) José Urias Novaes e Francisco de Assis Leite
e) José Nelson Barros e Francisco de Assis Leite
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QUESTÃO 17___________________________________ _
Localizado no Sertão pernambucano, o município do
Cedro tem uma população de 10.778 habitantes,
segundo dados do IBGE/Censo Demográfico 2010. Com
base no mapa abaixo, Cedro faz limite com os seguintes
municípios:

a) Garanhuns (PE), Cabrobó (PE) e Jati (CE)
b) Petrolina (PE), Salgueiro (PE) e Exu (PE)
c) Cabrobó (PE), Petrolina (PE) e Jardim (CE)
d) Bodocó (PE), Oeiras (PI) e Serrita (PE)
e) Jardim (CE), Serrita (PE) e Salgueiro (PE)
QUESTÃO 18______________________________ ______
A dengue é um dos principais problemas de saúde
pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se
infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos
os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil
doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem
em consequência da dengue. A doença tem como
transmissor:
a) A barata
b) O mosquito Aedes aegypti
c) O rato branco
d) A saliva do cachorro
e) A urina do gato
QUESTÃO 19________________________________ ____
Localizado no Centro-leste do Nordeste brasileiro, com
uma área de 98.938 km², onde vivem cerca de 8 milhões
de pessoas, Pernambuco possui mais de 100 municípios
e um território. O nome desse território é:
a) Ilha Bela
b) Fernando de Noronha
c) Amapá
d) Goiás
e) Salgueiro
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QUESTÃO 20________________________________ ____
Com a democratização, em 05 de outubro de 1988, por
disposição da nova constituição federal, é criado o
estado do Tocantins. Qual estado brasileiro foi
desmembrado para criação do Tocantins e a qual região
brasileira pertence o Tocantins?
a) Pará e Região Centro-Oeste
b) Pará e Região Nordeste
c) Goiás e Região Norte
d) Goiás e Região Centro-Oeste
e) Pará e Região Norte

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21___________________________________ _
Coveiro ou sepultador é:
a) O indivíduo que vende caixão.
b) O individuo que administra caixão
c) O individuo que trabalha na funerária
d) O individuo que faz a tanatopraxia
e) O indivíduo que cava covas para cadáveres.
QUESTÃO 22_________________________________ ___
O coveiro deve apresentar algumas características,
exceto:
a) Ser corajoso.
b) Ter facilidade de lidar com as pessoas.
c) Ser facilmente impressionável.
d) Ter bastante força física e raciocínio lógico.
e) Ter capacidade de organização.
QUESTÃO 23___________________________________ _
Das alternativas abaixo assinale somente a que não é
competência do coveiro:
a) Assinar a Declaração do óbito.
b) Preparar a cova para o sepultamento.
c) Manter a limpeza e conservação de jazigos e covas.
d) Carregar e colocar o caixão na cova aberta.
e) Fechar a sepultura assegurando a inviolabilidade do
túmulo.
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QUESTÃO 24______________________________ ______
Qual dos equipamentos abaixo é usado para abrir
covas?
a) Serrote
b) Ancinho
c) Pá de cabo longo
d) Borrifador
e) Machado
QUESTÃO 25___________________________________ _
São funções do coveiro, exceto:
a) Cavar e cobrir sepulturas.
b) Realizar sepultamento e exumações.
c) Limpar o interior das sepulturas já existentes.
d) Manipular as cordas de sustentação para facilitar o
posicionamento do caixão na sepultura.
e) Ser responsável pelas finanças e administração do
cemitério.
QUESTÃO 26__________________________________ __
O funcionário público tem obrigação de servir e atender
os interesses do município e da sociedade. Das
alternativas abaixo, assinale a que não é dever do
servidor:
a) Pontualidade e assiduidade
b) Seguir as normas exigidas pela instituição
c) Zelo pelo patrimônio público
d) Servir somente ao prefeito
e) Tratar o público, colegas e superiores com educação.
QUESTÃO 27___________________________________ _
O coveiro é responsável pela guarda e conservação de
suas ferramentas de trabalho. A conduta correta é:
a) Antes de abrir uma cova pedir sempre emprestada as
ferramentas a amigos e conhecidos.
b) Quando fechar a cova deixá-las em um canto qualquer
do cemitério.
c) Após o trabalho, limpar e guardar as ferramentas em
um local apropriado.
d) Pedir a família da pessoa a ser sepultada que adquira
as ferramentas para cavar a cova.
e) As ferramentas pertencem a prefeitura, não
é
responsabilidade do coveiro.
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QUESTÃO 28___________________________________ _
A higiene é de grande importância em nossa vida,
principalmente a higiene pessoal. Assinale a alternativa
que apresenta conduta correta do coveiro:
a) É errado tomar mais de um banho ao dia, faz mal a
pele.
b) É necessário que o coveiro use uniforme e
equipamentos de proteção individual, evitando assim
doenças e acidentes do trabalho.
c) Para limpar uma sepultura é necessário que o coveiro
faça uso de bebida alcoólica.
d) Os restos retirados das sepulturas devem ser jogados
em qualquer depósito de lixo.
e) É permitido ao coveiro convidar crianças para auxiliá-lo
na limpeza das sepulturas.
QUESTÃO 29______________________________ ______
A ausência de planejamento na organização do
cemitério gera problemas que dificultam o trabalho do
coveiro e ameaçam sua segurança individual, exceto:
a) Falta de espaço para cavar a sepultura e manuseio do
caixão.
b) Ferramentas inadequadas e de má conservação
c) Presença de animais peçonhentos.
d) Indumentária adequada permitindo movimentos
e) Solo revolvido com riscos de quedas e afundamentos
QUESTÃO 30___________________________________ _
A profissão de coveiro exige do profissional preparo
para lidar com alguns constrangimentos, exceto:
a) Atitudes agressivas dos participantes do enterro.
b) Ambiente lúgubre para a atividade.
c) Mau cheiro, bactérias e fungos.
d) Trabalho sob temperaturas elevadas.
e) Uso de Equipamentos de Proteção Individual.
QUESTÃO 31
O alcoolismo é uma doença comum entre os coveiros,
cabe ao profissional cuidar-se bem evitando vícios e
doenças. Das alternativas abaixo somente uma não
afeta a saúde do coveiro:
a) Roupas inadequadas dificultando os movimentos
b) Cursos e treinamentos para melhorar a execução da
atividade e a qualidade de vida do coveiro
c) Problemas para o sistema músculo-esquelético devido
ao excesso de peso na colocação do caixão na cova
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d) A falta de espaço de convivência para que o coveiro
possa usar melhor o seu tempo ocioso entre um
trabalho e outro
e) Longos períodos em exposição ao sol.
QUESTÃO 32
Conservar o cemitério limpo e organizado é tarefa do
coveiro, exceto:
a) Pintar áreas do cemitério
b) Limpar lápide e túmulos
c) Confeccionar e acender velas
d) Verificar a disponibilidade de sepulturas
e) Recolher lixo ajudando na limpeza.
QUESTÃO 33
A ferramenta que não é utilizada pelo coveiro em
atividade é:
a) Colher de pedreiro
b) Enxada
c) Pá de cabo longo
d) Tesoura
e) Lata para colocar massa
QUESTÃO 34
Os Equipamentos de Proteção Individual usados pelo
coveiro são:
a) Óculos e capacete
b) Luvas e cinturões
c) Protetores auriculares e óculos
d) Botas, luvas e máscaras
e) Botas e cintos.
QUESTÃO 35
Coleta seletiva do lixo consiste na separação e
recolhimento dos resíduos descartados por empresas
e pessoas. Sobre tal assunto é incorreto afirmar:
a) Na coleta seletiva do lixo os materiais recicláveis
são separados em papéis, plásticos, metais e vidros.
b) Bateria de celular não deve ser jogada no meio
ambiente, ela contamina o solo.
c) Os lixos hospitalares infectados com vírus e bactérias
devem ser jogados no rio.
d) A coleta seletiva do lixo diminui a poluição do meio
ambiente.
e) O lixo reciclado gera renda para milhões de
pessoas.
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QUESTÃO 36
Em relação à reciclagem é incorreto afirmar:
a) Reciclar significa transformar matéria-prima em
objetos de consumo.
b) A reciclagem trás benefícios para o planeta
c) A reciclagem do lixo diminui a poluição do solo, da
água e do ar.
d) A reciclagem gera grande quantidade de empregos.
e) O lixo orgânico é utilizado na fabricação de adubo
para a agricultura.
QUESTÃO 37
Boas maneiras é o caminho
para
um bom
relacionamento com o público. São exemplos, exceto:
a) Cumprimente sempre e com educação
b) Seja sempre pontual
c) Não interfira nas conversas
d) Trate os colegas com intimidade
e) Use sempre que necessário: Com licença, obrigado

QUESTÃO 40
Sendo o coveiro um servidor público e de sua
competência a segurança do cemitério como bem
público, é seu dever:
a) Cuidar da organização dos túmulos.
b) Observar sempre as paredes do cemitério, cuidando
assim da conservação e manutenção dos objetos do
cemitério.
c) Evitar a entrada de pessoas desconhecidas em
horário inadequado.
d) Após o sepultamento fechar bem as covas evitando
violação e outros problemas que constranja as
famílias.
e) Solicitar ajuda da família para executar o
sepultamento.

QUESTÃO 38
A higiene tem por finalidade destruir os elementos
causadores de doenças. Assinale a alternativa que não
apresenta hábitos corretos de higiene:
a) Tomar banho todos os dias
b) Vestir sempre roupas limpas
c) Manter as unhas aparadas e limpas
d) Lavar as mãos somente ao entrar no banheiro
e) Andar sempre calçado
QUESTÃO 39
Os problemas de relacionamento surgem em todos os
setores da vida. Um bom relacionamento possibilita
melhor desenvolver nossas atividades. São exemplos
de um bom relacionamento, exceto:
a) Nunca discuta ou grite, apenas converse
b) Seja autoritário
c) Seja humilde
d) Procure ser solidário
e) Dê atenção a todos,
principalmente idosos e
crianças
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