MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020

ESTATUTÁRIO

CARGO:

COVEIRO
(NÍVEL ALFABETIZADO)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;
Conhecimentos Especíﬁcos: 11 a 20.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 20 questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identiﬁcação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES DE 01 A 05 LÍNGUA PORTUGUESA

05. Assinale a alternativa que indica um possível sinônimo do verbo “acarinha”, presente no texto selecionado.

Considere o poema a seguir, escrito por Millôr Fernandes, para responder as próximas questões.
a) Açoita.
b) Esfola.
“Quem alisa os meus cabelos?
c) Afaga.
Quem me tira o paletó?
d) Flagela.
Quem, à noite, antes do sono,
___________________________________________
acarinha meu corpo cansado?
QUESTÕES DE 06 A 10 Quem cuida de minha roupa?
MATEMÁTICA
Quem me vê sempre nos sonhos?
Quem pensa que sou o rei desta pobre criação?
06. José tem 295 rifas de festa junina para vender. DeQuem nunca se aborrece de ouvir a minha voz?
pois de vender o máximo que pode, sobraram 98 rifas.
Quem paga o meu cinema, seja de dia ou de noite? Quantas rifas ele vendeu?
Quem calça os meus sapatos e acha meus pés tão
lindos?
a) 98
Eu mesmo.”
b) 197
c) 203
01. Em relação à interpretação do texto, marque a al- d) 393
ternativa correta.
___________________________________________
a) O tema central do poema são as alegrias da vida a
dois.
b) O poema é uma homenagem de um homem à sua
esposa.
c) O poeta reflete sobre a condição dos idosos na atualidade.
d) O autor do poema aborda com humor o tema do
amor próprio.
___________________________________________

07. O triplo de um número menos 15 é igual ao dobro
desse número. Que número é esse?

a) voz - calça - quem
b) antes - paletó - pés
c) cansado - criação - eu
d) cabelos - sonhos - sapatos
___________________________________________

09. Uma caixa em formato de paralelepípedo retangular tem 4 cm de largura, 4,5 cm de altura e 8,6 cm de
comprimento. Qual é o seu volume?

a) 5
b) 15
c) 30
d) 45
___________________________________________

08. Dois pedreiros trabalharam em uma obra e recebe02. Tendo por base a questão da pontuação, pode-se ram R$ 400,00 pelo dia de trabalho. Nesse dia, o pricaracterizar esse poema como predominantemente:
meiro pedreiro trabalhou 4 horas e o segundo 6 horas.
Decidiram dividir o valor proporcionalmente ao tempo
a) afirmativo.
de trabalho de cada um. Desse modo, quanto ganhou
b) exclamativo.
o segundo pedreiro?
c) interrogativo.
d) proibitivo.
a) R$ 160,00
___________________________________________ b) R$ 200,00
c) R$ 240,00
03. Analise as opções a seguir e marque a que indica d) R$ 320,00
APENAS palavras no plural que aparecem no poema. ___________________________________________

a) 16 cm3
b) 17,1 cm3
04. Considere as opções a seguir e marque a que c) 26,6 cm3
apresenta um possível antônimo do termo “aborrece”, d) 154,8 cm3
___________________________________________
que aparece no poema.
a) Encanta.
b) Chateia.
c) Enfada.
d) Molesta.
___________________________________________
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10. Assinale a alternativa que apresenta número 128 15. Os escorpiões são animais peçonhentos muito
escrito em algarismos romanos.
comuns em cemitérios, para evitar acidentes com os
mesmos, além de utilizar os EPIs disponíveis, os funa) CXXVIII
cionários dos cemitérios devem tomar as seguintes
b) CIIVIII
precauções, EXCETO:
c) XIIVIII
d) CXXIIX
a) Eliminar as baratas, que são alimentos naturais dos
___________________________________________ escorpiões.
b) Examinar calçados e roupas pessoais antes do uso.
QUESTÕES DE 11 A 20 c) Preservar os inimigos naturais dos escorpiões (coruCONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
jas, galinhas, lagartos e sapos).
d) Usar inseticidas para que os escorpiões abandonem
11. A autorização para se realizar a exumação de cor- seus esconderijos.
po para exames de necropsia é dada:
___________________________________________
a) Pela administração do cemitério.
b) Pela Justiça.
c) Pelo Ministério Público.
d) Pelo responsável pela sepultura.
___________________________________________

16. São ferramentas utilizadas no enterro de corpos,
EXCETO:

a) Alavanca de metal.
b) Corda com ganchos.
c) Enxada de cabo longo.
12. Assinale a ferramenta abaixo que é utilizada na d) Pá quadrada.
construção de um túmulo para verificar se as paredes ___________________________________________
estão alinhadas.
17. São materiais que podem ser utilizados na argaa) Desempenadeira.
massa que faz o fechamento das placas de concreto
b) Esquadro de metal.
colocadas sobre a sepultura:
c) Linha de nylon.
d) Mangueira transparente com água.
a) Água limpa, areia peneirada e cimento.
___________________________________________ b) Água limpa, brita fina e cal.
c) Areia peneirada, brita fina e cal.
13. De acordo com a lei 1.085, de 30 de dezembro de d) Areia peneirada, cascalho rolado e cimento.
1997, que dispõe sobre o regime jurídico único dos ___________________________________________
servidores públicos do município, das autarquias e das
fundações municipais de Campo Mourão, são requisi- 18. Segundo a Lei Orgânica do Município de Campo
tos básicos para ingresso no serviço público, EXCE- Mourão, compete ao Município legislar sobre assunTO:
to de interesse local, especialmente sobre promover,
diretamente ou sob regime de concessão ou permisa) A nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma são, entre outros, os seguintes serviços: (assinale a
da lei.
INCORRETA)
b) Não ter sido demitido por justa causa nos últimos 5
anos.
a) Abastecimento de água e esgoto sanitários.
c) O gozo dos direitos políticos.
b) Construção e conservação de estradas municipais.
d) O nível de escolaridade exigido para o exercício do c) Limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final
cargo.
do lixo, exceto o hospitalar.
___________________________________________ d) Transporte coletivo urbano e intermunicipal, que tem
14. Nas despedidas finais, antes de se depositar de- caráter essencial.
finitivamente o caixão dentro da sepultura, o coveiro ___________________________________________
NÃO deverá:
a) Manter-se discreto e o mais afastado possível dos
familiares.
b) Permanecer em calma e aguardar o momento certo
para realizar suas tarefas.
c) Ser atencioso e prestar informações necessárias
aos familiares.
d) Solicitar a presença de um religioso local para celebrar um ofício fúnebre.
___________________________________________
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19. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos do Município de Campo Mourão, NÃO constitui requisito básico para o ingresso no serviço público:
a) A nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma
da lei.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) Não ter sido exonerado de cargo público, no âmbito
da administração federal, estadual, distrital ou municipal.
___________________________________________
20. Assinale, abaixo, alternativa que indica um dos
símbolos do Município de Campo Mourão, conforme
a Lei Orgânica.
a) Hino Nacional.
b) O dia 10 de outubro.
c) Sinete.
d) Praça São José.
___________________________________________

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 (um) dia util após a aplicação da prova
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