ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU-PA INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA
(EDITAL 01/2019)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: COVEIRO (CÓD. 145)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (TARDE)
14h às 18h

DATA: (2ª ETAPA)
31 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com
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DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da |prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

É muito comum ouvirmos que a globalização está cada vez mais encurtando a distância existente entre
as pessoas, fato decorrente do avanço tecnológico presente nas últimas décadas que conta com a evolução dos
meios de transporte e também de comunicação. Atualmente, com o advento de transportes mais rápidos como
aviões, trem-bala, jatos supersônicos, é comum pessoas se transportarem de um lugar muito distante a outro
sem perdas tão significativas de tempo. Além do mais, os meios de comunicação, como a televisão, a internet,
as rádios e também os telefones celulares, permitem que pessoas se comuniquem mesmo estando em cidades
diferentes, estados ou países distantes. Tendo em vista a tecnologia dos satélites, hoje em dia já é possível
assistir um evento no Brasil em tempo real que se passa no Japão ou na China. É também crescente o número
de pessoas que fazem viagens internacionais e que participam de redes sociais em todo o mundo. Diante disso,
não soaria estranho dizermos que a globalização e o avanço tecnológico encurtam as distâncias.
Embora costumamos ver o mundo dessa forma, mal podemos perceber o quanto as pessoas reduzem o
contato real uma das outras. Quando alguém se senta à frente da TV ou do computador acessando a internet e
toma bastante tempo nessas tarefas, ela pode ver qualquer coisa presente no mundo inteiro ou mesmo entrar em
contato com qualquer pessoa, no entanto não existe nenhum contato físico entre elas, a pessoa não vê um
mundo real, tudo que ela vê e mesmo como ela conversa é sempre virtual. Na verdade, ela passa a maior parte
do tempo sozinha, sem participar efetivamente de uma realidade. Com os meios de transporte em franca
evolução, torna-se comum pessoas se transportarem de um lugar ao outro, no entanto elas pouco percebem e
identificam o próprio lugar de convívio. Além do mais, isso facilita misturas de uma cultura na outra até que se
tenha uma única, adotada como padrão, na qual tradições e culturas próprias de uma nação ou lugar perca a sua
identidade, fato que desmonta a historicidade de um povo juntamente com os hábitos e costumes. Outro
detalhe, é que nem todo mundo tem acesso a todo esse avanço tecnológico, o que causa maior distância entre
povos, e implica em diversos problemas de ordem social, como a exclusão tecnológica, o aumento da violência,
fator que acarreta no aumento da insegurança e assim contribuindo também para o isolamento de pessoas e
classes sociais.
Fala-se que no futuro a tendência é que as pessoas trabalhem dentro de suas próprias casas ganhando
seus salários. Se isso realmente ocorrer, veremos que o ambiente em que pessoas costumam se unir para
trabalhar visando um objetivo acabará e o isolamento entre as pessoas tenderá a aumentar. Com o avanço da
globalização é comum aumentar a virtualização, fato já decorrente da aparição dos cursos a distância, dos
hologramas, das conversas em redes sociais, dos celulares, das trocas de e-mail, das instruções de radares e de
cirurgias médicas a longas distância. Tudo contribui para que as pessoas não necessitem mais de proximidade,
o que contribui por melhorar o isolamento físico entre as pessoas. Antigamente era comum pessoas se reunirem
nas beiras das estradas e contarem fatos do dia a dia, ou mesmo sentarem na varanda para conversar, ou se
juntarem para assistir a uma exibição, seja teatral, literária ou qualquer outro evento social. Hoje em dia, nas
grandes cidades e centros urbanos, fazer isso é algo raríssimo, e que no fundo não se vê importância, ora,
existem todos os meios de comunicação que fazem isso, sem que pessoas se reúnam para dialogar as notícias
entre si. Portanto, fica a dúvida, será que a globalização encurta mesmo a distância entre as pessoas?
http://reciclareleciclar.blogspot.com/2012/01/globalizacao-encurta-distancia-entre-as.html

CARGO: COVEIRO (CÓD. 145)
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01) A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar:

05) A expressão “de pessoas” (L.9) tem equivalência
sintática com:

A) As

transformações

esperadas

com

a

revolução

tecnológica se efetivaram plenamente no processo de

A) “do avanço tecnológico” (L.2).

aproximar as pessoas.

B) “de tempo” (L.5).

B) As novas tecnologias podem contribuir para a exclusão
social.
C) O ingresso na sociedade do conhecimento está
relacionado à predisposição de cada pessoa.
D) A sofisticação dos recursos tecnológicos provocou a
melhoria da qualidade de vida da população mundial.
02) A frase interrogativa “Portanto, fica a dúvida, será que a
globalização encurta mesmo a distância entre as
pessoas?” (L.36) tem caráter:
A)
B)
C)
D)

Irônico.
Analítico.
Retificador.
Revolucionário.

03) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está
expressa na alternativa:
A) No processo de coesão, isso (L.18) retoma “lugar de
convívio”. (L. 18)

C) “de pessoas” (L.9).
D) “de uma cultura” (L.18).
06) Tem valor predicativo o termo na alternativa:
A) “Sozinha” (L.16).
B) “franca” (L.16).
C) “diversos” (L.22).
D) “sociais” (L.29).
07) Há correspondência entre o termo transcrito e a ideia
por ele expressa em:
A) “no entanto” (L.14) – consequência.
B) “maior” (L.15) – comprimento.
C) “próprio” (L.18) – reforço.
D) “ou” (L.19) – exclusão.

B) Se se substituir “Embora costumamos ver o mundo
dessa forma” (L.11), por “mesmo que costumemos ver
o mundo dessa forma”, ficam preservadas a coerência
da argumentação e a correção gramatical.
C) A forma verbal “trabalhem” (L.25) expressa uma ação
concluída no presente.

08) A

D) “contato”, em “não existe nenhum contato físico”
(L.14), manterá a mesma função sintática se houver a
troca do verbo existir por haver.

C) “no mundo” (L.13).

04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em:

09) Sobre a palavra “grandes”, em “Hoje em dia, nas

A) “até”, em “até que se tenha uma única” (L.18/19), e
“também”, em “também de comunicação” (L.3), são
termos marcadores de limite.
B) “como”, em “Atualmente, com o advento de transportes
mais rápidos como aviões,” (L.3/4) e “como”, em
“como ela conversa” (L.15) exprimem a mesma ideia.
C) “seja” (L.33) é formado por derivação regressiva.
D) “número” (L.8) tem valor subjetivo.

CARGO: COVEIRO (CÓD. 145)

alternativa

cujo

termo

expressa

a

mesma

circunstância de “hoje em dia” (L.7) é a:
A) “de um lugar” (L.4).
B) “já” (L.7).
D) “no fundo” (L.34).

grandes cidades” (L.33/34), a única alternativa em
desacordo com o contexto é a
A) Qualifica o nome indicando dimensão.
B) É um adjetivo uniforme quanto ao gênero.
C) Exerce a mesma função sintática que a palavra “das
estradas” (L.32).
D) Altera a semântica se transposta para depois “cidades”.
Página | 4
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10) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo na alternativa:

14) Ao usar o vocábulo “se”, em “Fala-se” (L.25), o autor

A) “permitem” (L.6) e “conta” (L.2).

A) Não teve como determinar ou recusou-se a determinar o

B) “países” (L.7) e “pessoas” (L.4).
C) “soaria” (L.10) e “estranho” (L.10).
D) “Tecnologia” (L.7) e “isso” (L.18).

autor da ação evidenciada.
B) Usou o vocábulo “se” com o fim de apassivar o sujeito
da oração.
C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é

11) A forma verbal “trabalhem” (L.27) indica uma ação:

preferível não indicar o agente da ação verbal.
D) Mostrou o fato como provável, além de dependente de

A) Momentânea.

outro acontecimento.

B) Habitual.
C) Hipotética.
D) Contínua.
12) No texto,
A) Os conectores “que” e “que”, em “É muito comum
ouvirmos que a globalização está cada vez mais

15) A alternativa em que a palavra não tem encontro
consonantal é a:
A) “Advento” (L.3).
B) “distante” (L.4).
C) “Mundo” (L.9).
D) “Classes” (L.24).

encurtando a distância existente entre as pessoas, fato
decorrente do avanço tecnológico presente nas últimas
décadas que conta com a evolução dos meios de
transporte e também de comunicação.” (L.1/3) são
iguais do ponto de vista morfológico.
B) “no entanto”, em “no entanto elas pouco percebem e
identificam o próprio lugar de convívio” (L.17/18)
expressa a ideia de ressalva.
C) “meios” (L.35), sintaticamente, funciona como núcleo
do objeto direto.
D) “Mesmo”, em “mesmo estando em cidades diferentes,
estados ou países distantes.” (L.6/7), expressa o sentido
de condição.
13) A alternativa em que a expressão em destaque expressão
noção de causa é a:
A) “mesmo estando em cidades diferentes” (L.6/7).
B) “Quando alguém se senta à frente da TV” (L.12).
C) “no entanto elas pouco percebem” (L.17).
D) “Com o avanço da globalização” (L.27/28).

CARGO: COVEIRO (CÓD. 145)
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MATEMÁTICA
16) O número 300 possui quantos divisores naturais?
A)
B)
C)
D)

20
19
18
17

17) Um motorista de taxi cobra R$5,50 de bandeirada que é
um valor fixo mais R$1,50 por quilômetro rodado.
Então podemos afirmar que o valor cobrado por uma
corrida relativa a um percurso de 12 quilômetros é:
A)
B)
C)
D)

R$23,50
R$23,00
R$22,00
R$24,50

18) Marcelo está trabalhando como estoquista e se deparou
com um problema, ele deve organizar 30 produtos do
tipo A, 45 produtos do tipo B e 60 produtos do tipo C,
sendo que cada gôndola deve conter o mesmo número
de produtos e sempre do mesmo tipo, ou seja, não deve
misturar os produtos e deve utilizar o menor número
possível de gôndolas. Ajude Marcelo e responda
quantas gôndolas ele deve usar? (M.D.C)

QUESTÕES DE 16 A 20
20) Hipátia de Alexandria (nascida em torno do ano de 355
d.C.) foi uma mulher que colocou a ciência, a tolerância
e a filosofia como ideal de vida, mas morreu torturada e
queimada por fanáticos religiosos no dia 08 de março do
ano de 415 depois de Cristo (d.C.), por uma grande
coincidência, na data em que se comemora, atualmente,
o Dia Internacional da Mulher. Há 1600 anos, o mundo
perdia uma de suas mentes mais brilhantes e uma
mulher com grande capacidade de influência e
autodeterminação. Qual era aproximadamente a idade
de Hipátia?
Fonte: redesaude.org.br/comunica/opinao/hipatia-de
alexandria-epicurismo-e-a-realizacao-pela-ciencia
A)
B)
C)
D)

34 anos.
45 anos.
60 anos.
65 anos.
Cálculos

A) 60.
B) 20.
C) 15.
D) 12.
19) Quando alguém liga e você não atende, seu celular o
alertará com um ícone de um telefone vermelho com
uma seta irregular em cima e uma luz vermelha
piscando. O celular também informa quando tem uma
nova mensagem de texto, com a luz verde piscando no
canto do telefone. Certo dia Juliana percebeu que a luz
vermelha do seu smartphone estava piscando de 3 em 3
segundos e a luz verde piscava de 5 em 5 segundos, se
as duas piscaram juntas as 15 horas e 20 minutos que
hora elas voltaram a piscar juntas novamente? (MMC)
A) 15 horas 20 minutos e 15 segundos.
B) 15 horas 22 minutos e 3 segundos.
C) 16 horas 13 minutos e 2 segundos.
D) 17 horas 20 minutos e 33 segundos.
CARGO: COVEIRO (CÓD. 145)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) _____________________ é o conjunto de bens e
direitos, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não,
adquiridos, formados ou mantidos com recursos
públicos, integrantes do patrimônio de qualquer
entidade pública ou de uso comum, que seja portador ou
represente um fluxo de benefícios futuros inerentes à
prestação de serviços públicos.
O enunciado acima se refere ao conceito de:
A) concessões públicas.
B) parceria público-privada.
C) patrimônio público.
D) patrimônio organizacional.

QUESTÕES DE 21 A 40
25) Quanto à massa unitária, os agregados podem ser
classificados em:
A)
B)
C)
D)

naturais e artificiais.
leves, normais e pesados.
miúdos e graúdos.
orgânicos e artificiais.

26) A propriedade dos agregados miúdos de aumentarem de
volume com o aumento da umidade, pela aderência da
água a superfície dos agregados, é denominada de:
A)
B)
C)
D)

inchamento.
pulverização.
vaporização.
escoreamento.

22) É atribuição do coveiro:

27) A respeito dos aglomerantes, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório
bem como, de áreas específicas, de acordo com as
especialidades, preparar material, limpar instrumentos e
aparelhos e efetuar coletas de amostra, para assegurar
maior rendimento do trabalho e seu processamento de
acordo com os padrões requeridos.
B) Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus
destinados ao transporte de passageiros e cargas;
recolher o veículo à garagem ou local destinado quando
concluída a jornada do dia, comunicando qualquer
defeito porventura existente.
C) Controlar,
segundo
normas
estabelecidas,
o
cumprimento das exigências para sepultamento,
exumação e localização de sepulturas.
D) Executar exames radiológicos, sob supervisão de
médico especialista, através da operação de
equipamentos de raios X.

A) São um material ligante, geralmente pulverulento, que
promove a união entre os grãos dos agregados.
B) Com o processo de secagem, o aglomerante adere-se
nas superfícies com as quais foram postas em contato.
C) Os aglomerantes são os produtos ativos empregados
para a confecção de argamassas e concretos.
D) O gesso, embora tenha características próprias, não é
considerado um aglomerante.

23) Marque a alternativa que apresenta um agregado
natural.
A)
B)
C)
D)

britas
areia de rio
vermiculita
escória granulada de alto forno

24) São considerados agregados miúdos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

filler
pó de pedra
areias
seixos rolados

CARGO: COVEIRO (CÓD. 145)

28) Aglomerantes hidráulicos endurecem pela ação
exclusiva da água. A alternativa que apresenta um
aglomerante hidráulico é:
A)
B)
C)
D)

Cimento Natural.
Betumes.
Cal Aérea.
Argilas.

29) O processo de pega do gesso inicia com 2 a 3 minutos
após a mistura com a água e termina 15 a 20 minutos
após. Esse processo ocorre com liberação de calor
(processo exotérmico). O processo de ganho de
resistência do gesso pode durar semanas e é
influenciado por:
I.
II.
III.
IV.

Presença de impurezas.
Tempo e temperatura de calcinação da gipsita.
Finura do gesso.
Quantidade de água de amassamento (água utilizada na
mistura).

A quantidade de assertivas CORRETAS é:
A)
B)
C)
D)

3
4
1
2
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30) São regras deontológicas que devem ser obedecidas
pelo servidor público, EXCETO:
A) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens
legais de seus superiores, velando atentamente por seu
cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente.
Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios
tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam
até mesmo imprudência no desempenho da função
pública.
B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a
comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da
sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado
como seu maior patrimônio.
C) O servidor público poderá desprezar o elemento ético de
sua conduta.
D) O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura
organizacional, respeitando seus colegas e cada
concidadão, colabora e de todos pode receber
colaboração, pois sua atividade pública é a grande
oportunidade para o crescimento e o engrandecimento
da Nação.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

33) Ao avaliar a vítima, o socorrista deve observar:
I. Os sinais e sintomas específicos de emergência médica
ou de trauma apresentados pela vítima.
II. Indícios de lesão na coluna vertebral, sempre que a
vítima sofrer um trauma, ou ainda quando for
encontrada inconsciente.
III. Conduta e/ou comportamento da vítima, atentando para
qualquer alteração em suas condições em quaisquer das
etapas de avaliação.
É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

III
II
I, II e III
I e III

34) A escoriação ocorre quando um objeto atinge as
camadas superficiais da pele. Esse tipo de ferimento
acontece geralmente em consequência de quedas,
quando a pele de certas partes do corpo (joelho,
cotovelo, palmas das mãos), em contato com a aspereza
do chão, sofre arranhões. Nesse caso, o socorrista deve:

31) É função do coveiro:
A) Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em
conjunto com as equipes de saúde da família incluindo
aspectos físicos e da comunicação, como consciência e
cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal,
hábitos orais, amamentação, controle do ruído, com
vistas ao autocuidado.
B) Participar do planejamento, coordenação e execução dos
programas, pesquisas e outras atividades de saúde,
articulando-se com as instituições para a implementação
das ações, de acordo com as diretrizes do SUS.
C) Atender, orientar e executar tratamento odontológico.
D) Limpar e capinar o cemitério, mantendo-o limpo.
32) São objetivos principais do atendimento de primeiros
socorros, EXCETO:

A) Lavar as mãos com água e sabão para socorrer o
acidentado.
B) Lavar a região afetada com água e sabão e deixar cair
bastante água sobre o ferimento.
C) Proteger o local com uma compressa com gaze ou
curativo pronto.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
35) Quando houver ferimento causado por faca, canivete,
lasca de madeira, vidro, entre outros, e algum objeto
ficar encravado, em princípio ele não deve ser retirado,
pois pode provocar hemorragia grave ou lesão de nervos
e músculos próximos à região afetada. Esse objeto só
poderá ser retirado se estiver:

hospital, mesmo que isso possa colocar em risco a vida

I. Nas bochechas, atrapalhando as vias aéreas.
II. No tórax, impedindo a realização da massagem
cardíaca.
III. Impedindo o socorrista de controlar a hemorragia
naquele local.

do atendente.

São CORRETOS:

A) Realizar manobras simples que podem salvar uma vida.
B) Transportar a vítima com segurança e rapidez para o

C) Prevenir lesões adicionais.
D) Manter a segurança durante o atendimento das
emergências para prevenir novo acidente ou piora do
quadro.

CARGO: COVEIRO (CÓD. 145)

A)
B)
C)
D)

I e III
II
I
I, II e III
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36) Para realizar um atendimento ao público de qualidade, é
necessária boa vontade, profissionalismo e, acima de
tudo, respeito ao público, buscando sempre ouvir o que
as pessoas têm a dizer. São atitudes que devem ser
adotadas pelo servidor público para prestar um
atendimento de excelência, EXCETO:
A) Se você não tiver resposta para a questão, procure a
solução e dê um retorno à pessoa atendida. Nunca a
deixe sem reposta.
B) Ao prestar atendimento, envolva seus problemas
pessoais na demanda.
C) Mantenha a calma mesmo com pessoas menos
educadas. Jamais as interrompa, discuta ou seja
agressivo com elas.
D) Procure ser
profissionais.

discreto:

discuta

apenas

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

39) É INCORRETO afirmar sobre a reciclagem do lixo.
A) O termo reciclar significa transformar objetos materiais
usados em novos produtos para o consumo.
B) A reciclagem ajuda a diminuir significativamente a
poluição da água, do ar e do solo.
C) O alumínio é um material que não pode ser reciclado.
D) Um importante benefício gerado pela reciclagem é a
quantidade de novos empregos que tem sido gerado nos
grandes centros urbanos. Muitas pessoas sem emprego
formal estão buscando trabalho neste ramo e
conseguindo renda para manterem suas famílias.
40) Assinale a única alternativa que apresenta uma atividade
realizada pelo coveiro.

assuntos

37) A respeito do Equipamento de Proteção Individual –
EPI, assinale a opção ERRADA.
A) Óculos e viseiras são Equipamentos de Proteção
Individual utilizados para proteger mãos e braços.
B) Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ou a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
nas empresas desobrigadas de manter o SESMT,
recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco
existente em determinada atividade.
C) O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo
trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes
de ameaçar a sua segurança e a sua saúde.
D) O equipamento de proteção individual, de fabricação
nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou
utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação CA, expedido pelo órgão nacional competente em
matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério
do Trabalho e Emprego.

A) Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e
projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias
coleta de dados de natureza técnica.
B) Sepultar e exumar cadáveres.
C) Secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e
cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial,
financeiras, de pessoal e outras.
D) Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das
características psicológicas dos indivíduos e dos grupos,
de recrutamento, seleção e orientação profissional,
procedendo a aferição desses processos para controle de
sua validade.

38) São ações importantes para a preservação do meio
ambiente:
I.
II.
III.
IV.

Reduzir o consumo de energia elétrica.
Realizar pesca em época de reprodução.
Utilizar os recursos naturais de forma ilimitada.
Realizar o tratamento adequado do lixo.

São CORRETOS:
A)
B)
C)
D)

I, II, III e IV
I, II e III
I e IV
II, III e IV

CARGO: COVEIRO (CÓD. 145)
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