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LÍNGUA PORTUGUESA

3. Segundo o texto, julgue os itens como VERDADEIROS ou
FALSOS.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 ao
10.
Irrigação por gotejamento economiza água na Paraíba
Após quase desistir da agricultura por causa da
seca, uma família de São José de Piranhas,
Piranhas no Sertão
paraibano, aplicou um novo método de irrigação. Trata-se
Trata do
modelo de irrigação por gotejamento, que economiza água,
aumenta o ganhoo financeiro e abre mais vagas de trabalho
para população.
No modelo de irrigação por gotejamento, só é
liberada a quantidade de água necessária. A plantação é
irrigada duas vezes por dia durante uma hora e meia em cada
vez. Além disso, também é usada a técnica de fertirrigação,
que é quando o adubo e a água chegam ao mesmo momento
na planta, otimizando o processo, uma economia de cerca de
50% de água em relação ao antigo sistema usado.
Além dos donos da propriedade, mais 15 famílias
se beneficiam do local
cal com a geração de empregos. "Desde
quando a gente começou com esse trabalho de irrigação vem
aparecendo serviço. Enquanto tiver água, tem trabalho",
comemora o agricultor José Venaldo.

I. Família paraibana inovou e consegue economizar
cerca de 50% de água com o método de irrigação por
gotejamento.
II. Mais famílias da região se beneficiam com modelo de
irrigação por gotejamento.
III. Além da técnica de gotejamento, também é usada a
técnica de fertirrigação para economizar água.
A sequência
ncia CORRETA é:
A.
B.
C.
D.
E.

F, V e F.
F, F e F.
V, V e V.
V, V e F.
F, F e V.

4. Assinale a opção CORRETA em que todas as palavras
têm o MESMO número de sílabas.
A.
B.
C.
D.
E.

Liberada – irrigação – quantidade.
Modelo – antigo – gente.
Necessária – começou – usada.
Local – serviço – economia.
Durante – aparecendo – empregos.

http://g1.globo.com/pb/ 13/01/2016

1. Considerando as ideias do texto, assinale a opção
CORRETA.
A. Devido às secas várias famílias desistiram
ram da agricultura
no Sertão paraibano.
Piranhas no Sertão
B. Uma família de São José de Piranhas,
paraibano, aplicou um método de irrigação bastante
conhecido.
C. A irrigação por gotejamento libera grande quantidade de
água, o necessário para garantir uma irrigação de
qualidade.
D. Muitos se beneficiaram
aram e comemoram com o sucesso
da irrigação por gotejamento, pois gera empregos no
local.
E. Precisamente 15 famílias se beneficiaram
m com a irrigação
e a geração de empregos.
2. Sobre o modelo de irrigação por gotejamento,
gotejamento é
CORRETO afirmar que:
A. Trata-se
se do modelo de irrigação que aumenta o consumo
de água e diminui o ganho financeiro.
B. A plantação é irrigada uma ou mais vezes durante
sessenta minutos ao dia.
C. Apenas o modelo de irrigação por gotejamento é
suficiente pra garantir água para todas as famílias.
famílias
D. O processo de gotejamento é quando o adubo e a água
chegam ao mesmo momento na planta.
E. É um novo método de irrigação que economiza água.
água

5. "Desde quando a gente começou com esse trabalho de
irrigação vem aparecendo serviço.”
Os tempos verbais das palavras destacadas, nas frases
acima, são RESPECTIVAMENTE:
A.
B.
C.
D.
E.

Tempo Passado – Tempo Passado.
Tempo Futuro – Tempo Presente.
Tempo Passado – Tempo presente.
Tempo Futuro – Tempo Futuro.
Tempo Presente – Tempo Presente.

6. “Enquanto tiver água,, tem trabalho, comemora o
agricultor José Venaldo.”
Quanto ao número de sílabas, as palavras água,
trabalho e comemora são RESPECTIVAMENTE:
A. Trissílaba, trissílaba, trissílaba.
B. Dissílaba, trissílaba, polissílaba.
C. Polissílaba, dissílaba, trissílaba.
D. Dissílaba, polissílaba, polissílaba.
E. Trissílaba, dissílaba, polissílaba.
7. “Além disso, também é usada a técnica de fertirrigação.”
A palavra que substitui técnica sem alterar o sentido do texto
é:
A. Marca.
B. Fórmula.
1

COVEIRO

Concurso Público Matureia - PB - 2016

C. Exemplo.
D. Tecnologia.
E. Experiência.
8. “Após quase desistir da agricultura por causa da seca...”
seca..
O ANTÔNIMO da palavra destacada é:
A.
B.
C.
D.
E.

Continuar.
Abandonar.
Desamparar.
Recusar.
Largar.

9. Algumas palavras do texto estão escritas com acento.

13. O povoado de Maturéia pertencia a:
A.
B.
C.
D.
E.

Patos.
Mãe D’Água.
Teixeira.
Santa Terezinha.
Imaculada.

14. Matureia faz parte do estado da Paraíba e integrante
da Região Metropolitana de:
A.
B.
C.
D.
E.

Teixeira.
Itaporanga.
Patos.
Imaculada
Campina Grande.

Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras José,
água e também são RESPECTIVAMENTE:

15. NÃO faz limite com a cidade de Maturéia:

A. Oxítona – oxítona –paroxítona.
B. Proparoxítona – oxítona – paroxítona.
C. Paroxítona – oxítona –oxítona.
D. Oxítona – paroxítona – proparoxítona.
proparoxítona
E. Oxítona – paroxítona – oxítona.

A.
B.
C.
D.
E.

10. Assinale a opção em que apresenta a separação de
sílaba escrita CORRETAMENTE.
A.
B.
C.
D.
E.

Pro-pri-e-da-de.
Fa-mí-lias.
I-rri-ga-da.
Té-cni-ca.
Nes-ce-ssá- ria.

Mãe-D’Água
Imaculada
Brejinho
Teixeira.
Santa Terezinha.

16. Ele foi o principal alvo de ataques dos deputados que
votaram contra o impeachment da presidente Dilma
Rousseff:
A.
B.
C.
D.
E.

Michel Temer.
Eduardo Cunha.
Jair Bolsonaro.
Luís Inácio Lula da Silva.
Renan Calheiros.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. A Vila de Matureia foi transformada em cidade,
desmembrando-se
se de Teixeira, por força da Lei
número: 6175 de 13 de Dezembro de 1995. São
considerados os fundadores do local os ascendentes
das famílias, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Dantas.
Jerônimo.
Vasco.
Maia.
Medeiros.

12. Gentílico,, classe de palavras que indica um indivíduo
de acordo com o seu local de nascimento ou residência.

17. Em vídeo divulgado na internet,
internet no fim da noite de
sexta (15), Dilma disse que os “golpistas” queriam
qu
derrubar os programas sociais. Michel Reagiu à fala e
criticou o que chamou de “mentiras rasteiras”.
ras
Pelo
Twitter, ele afirmou que, se assumir o governo, vai
mantê-los.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
programa social do Governo Petista:
A. Bolsa Família.
B. Pronatec(Programa
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego) .
C. Bolsa Escola.
D. Minha Casa, Minha Vida.
Vida
E. O Prouni.

Então quem nasce em Maturéia é chamado de:
A.
B.
C.
D.
E.
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Maturense.
Matutense.
Maturiense.
Matureense.
Matureiano.

18. A febre chikungunya, chamada em português de febre
chicungunha, é uma doença provocada por um vírus,
que apresenta sintomas semelhantes aos da dengue.
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
sintoma da chicungunha:
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A.
B.
C.
D.
E.

Cansaço e manchas avermelhadas pelo corpo.
Febre alta.
Gengivite.
Dores pelo corpo.
Dor de cabeça.

19. Segundo Sarney Filho, ficou clara a responsabilidade
civil, penal e administrativa da empresa no desastre
ocorrido em novembro de 2015, na cidade de MarianaMariana
MG, que matou 19 pessoas e deixou outras 1.640
desalojadas ou desabrigadas.
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2016/05/12

A empresa responsável pelo desastre ambiental na
cidade de Mariana-MG é:
A.
B.
C.
D.
E.

Samarco Mineração.
São Marcos Mineradora.
Vale Siderúrgica.
Alunorte Mineração.
Camargo Correia Mineração.

20. Apresentador se afasta da TV e fará transplante de
pulmão. O apresentador se afastará por um tempo das
atividades que exerce em virtude do descobrimento
recente de uma doença no pulmão, pela qual ele terá
de ser submetido a um transplante do órgão. Ele se
mudará para a cidade de Fortaleza (CE), onde deve
ocorrer o tratamento e o processo cirúrgico; o
apresentador é o oitavo na lista de espera pelo
transplante. http://portalcorreio.uol.com.br/14.04.2016
O apresentador que se afastou de suas atividades em
virtude do descobrimento recente de uma doença no
pulmão é:
A.
B.
C.
D.
E.

Silvio Santos.
Samuca Duarte.
Jota Júnior.
Gugu Liberato.
Geraldo Luís.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
ROTINA DO CARGO

21. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de:
A. Legalidade, razoabilidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
B. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
normalidade.
C. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
D. Legalidade, impessoalidade, soberania, publicidade e
eficiência.
E. Legalidade, impessoalidade, moralidade, exclusividade
e eficiência.
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22. A Administração Pública se subdivide em:
A.
B.
C.
D.
E.

Simples e Coletiva.
Direta e Indireta.
iscricionária.
Absoluta e Discricionária.
Rígida e Flexível.
Autoritária e Absoluta.

23. A liderança exige fazer com que as tarefas sejam
desempenhadas. Os comportamentos de desempenho
de tarefas são os esforços do líder para garantir que a
unidade de trabalho ou a organização atinjam suas
metas, que inclui o enfoque na, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Velocidade e agilidade.
ilidade.
Qualidade e precisão do trabalho.
trabalho
Quantidade de produção.
Obediência às regras.
Individualidade do líder.

24. De acordo com o art. 3º da Lei Orgânica Municipal de
Matureia, são símbolos do município definidos em lei:
I.
II.
III.
IV.
V.

A Bandeira.
O Brasão.
As Fontes Históricas.
O Selo.
O Hino.

Estão CORRETOS os itens:
A.
B.
C.
D.
E.

I, II e V apenas.
II, III e IV apenas.
III, IV e V apenas.
I, III, IV e V apenas.
I, IV e V apenas.

25. De acordo com o art. 1º da Lei Orgânica municipal de
Matureia o município e dotado de autonomia,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Política.
Administrativa.
Judiciária.
Financeira.
Legislativa.

26. Faz parte da Rotina de um COVEIRO:
A. Ordenar e fiscalizar os serviços de limpeza das
dependências e instalações de edifícios públicos
municipais, executados pelos funcionários.
B. Carregar e descarregar móveis e equipamentos em
veículos responsabilizar-se
responsabilizar
pela guarda, uso e
reposição dos materiais e utensílios da prefeitura.
C. Efetuar os serviços de rotina entre as diversas
unidades da Prefeitura.
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D. Efetuar capina e roçada manual ou mecânica, remoção
de todos os resíduos do município,
unicípio, utilizando
ferramentas e equipamentos específicos de qualquer.
E. Zelar pelos equipamentos que lhe é confiado.
27. Assinale a opção que NÃO faz parte da rotina de

trabalho de um COVEIRO:
A. Fazer reparos em túmulos e dependências.
B. Orientar e atender a população, divulgando o que as
famílias e responsáveis devem fazer para zelar as suas
sepulturas.
C. Abrir e fechar os portões dos cemitérios.
D. Fazer transferência de ossadas para outros túmulos
sem precisar de autorização,
rização, haja vista ter
competência para execução deste serviço.
E. Informar ocorrências no serviço de sua competência
ao superior imediato.
28. Para saber como agir de forma correta, em seu
ambiente de trabalho um COVEIRO precisa,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Falar com naturalidade.
Contornar situações difíceis e inesperadas.
Demonstrar uma imagem simpática e confiante.
Se necessário, responda perguntas com arrogância.
Não gesticular em excesso.

29. São características necessárias de um Coveiro,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.

Dever de ser corajoso.
Ter responsabilidade e dinamismo.
Ter força física e facilidade de lidar com as pessoas.
Ter formação específica e exclusiva para ser um
coveiro.
E. Ter capacidade de organização e observação.
30. Ser Coveiro é:

A. Um profissional que trabalha garantindo a
organização dos cemitérios, a limpeza das covas e
jazigos, cavando e cobrindo sepulturas, carregando
caixões, realizando sepultamentos e exumações, entre
outras funções.
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B. Um profissional que trabalha exclusivamente na
realização de sepultamentos
sepultamento e exumações de
cadáveres.
C. Um profissional que trabalha em todos os setores
como também na organização e administração das
finanças do cemitério.
D. Um profissional que trabalha exclusivamente na
realização de sepultamentos e exumações de
cadáveres e organização
ação das finanças do cemitério.
E. Um profissional que trabalha garantindo a
organização dos cemitérios, a limpeza das covas e
jazigos, cavando e cobrindo sepulturas, carregando
caixões, realizando sepultamentos e exumações, entre
outras funções como chefiar e administrar as finanças
do cemitério.

