
 

 

 

Prefeitura do Município de Osasco 

Concurso Público 2014 

  
 

 

Prova escrita objetiva – Nível Médio incompleto 

Agente Funerário 

TIPO 1 – BRANCA 

Informações Gerais 

 

1. Você receberá do fiscal de sala: 

a) este caderno de prova contendo 40 questões objetivas, 
cada qual com 5 (cinco) alternativas de respostas  
(A, B, C, D e E);  

b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas 
das questões objetivas. 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de 
questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o 
fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências. 

3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado 
acima do seu enunciado. 

4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, 
número de inscrição e o número do documento de 
identidade; 

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da 
folha de respostas; 

c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo 
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 
caderno que você recebeu; 

d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala; 

c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone 
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, 
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, 
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal 
infração poderá acarretar a eliminação sumária do 
candidato. 

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira 
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será 
permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

7. O tempo disponível para a realização da prova é de  
4 (quatro) horas, já incluído o tempo para a marcação da folha 
de respostas da prova objetiva. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de 
respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às suas respostas em qualquer outro 
meio que não seja o próprio caderno de prova. 

9. Somente após decorrida uma hora e trinta minutos do início da 
prova você poderá retirar-se da sala de prova sem, contudo, 
levar o caderno de prova. 

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do período 
da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de 
prova. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da 
sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, 
será eliminado do concurso. 

12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na 
folha de respostas. 

13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção 
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante 
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o 
candidato não poderá usar o sanitário. 

14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão  
divulgados no dia 16/09/2014, no endereço eletrônico 
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/prefeituradeosasco. 

15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos 
preliminares será das 0h do dia 17/09/2014 até as 23h59 do dia 
18/09/2014, observado o horário oficial, no endereço 
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/prefeituradeosasco, por meio 
do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. 
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Língua Portuguesa 

PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES DE UM CEMITÉRIO 
MUNICIPAL (adaptado) 

Marieli Galvan Bocchese, Luciana Pellizzaro, Janaína Kaliski 
Bocchese  

 Somente nas últimas décadas é que os cemitérios 
passaram a ser vistos como fontes causadoras de impactos 
ambientais e não mais como apenas um local onde os vivos 
prestavam homenagem aos mortos, alojando corpos e objetos 
pessoais numa tumba. Recentemente a legislação passou a exigir 
reformas para que os mesmos não sejam fontes de problemas. A 
maior preocupação é com a contaminação de solo e do lençol 
freático pelo necrochorume, substância originária dos cadáveres 
em decomposição que pode conter microrganismos patogênicos 
sob determinadas condições. O manuseio dos resíduos 
produzidos pela rotina do cemitério e dos funerais, o odor e o 
estado de manutenção dos túmulos podem também ser 
preocupantes. Este trabalho investigou os problemas ambientais 
decorrentes de um cemitério municipal. Para tanto, foram 
realizadas observações, conversas informais com moradores 
vizinhos e funcionários. Por ter sido construído em época que não 
havia as exigências atuais em relação ao meio ambiente, 
verificou-se que além de estar totalmente fora dos padrões 
legais, há produção diária média de aproximadamente 1,5 Kg de 
resíduos que tem destinação mais organizada, o restante tem 
destino incorreto. Praticamente metade das sepulturas estão 
abandonadas ou em ruínas, cujo estado pode facilitar a 
infiltração de água e consequentemente o transporte de 
necrochorume para o solo e água subterrânea. Poços existentes 
na redondeza, há anos foram desativados e já não são usados 
para consumo d’água. 

 

 

1 

Na primeira frase do texto, o termo “Somente nas últimas 
décadas” indica que, para o autor do texto, o fato de os 
cemitérios serem vistos como fontes de impactos ambientais 
ocorreu: 

(A) antes do que se imaginara; 

(B) com algum atraso temporal; 

(C) no momento propício; 

(D) de forma isolada em alguns cemitérios; 

(E) antes mesmo de surgirem problemas. 

 

2 

No primeiro período do texto, a forma verbal “passaram a ser 
vistos” indica: 

(A) uma mudança de atitude; 

(B) a manutenção de um estado; 

(C) a continuidade de uma ação; 

(D) a aparência de uma ação; 

(E) a transitoriedade de um estado. 

 

3 

“os cemitérios passaram a ser vistos como fontes causadoras de 
impactos ambientais e não mais como apenas um local onde os 
vivos prestavam homenagem aos mortos”; “há produção diária 
média de aproximadamente 1,5 Kg de resíduos que tem 
destinação mais organizada...”. 

Sobre as duas ocorrências do vocábulo “mais”, sublinhadas no 
fragmento acima, a afirmação correta é: 

(A) as duas ocorrências têm valor de intensidade; 

(B) as duas ocorrências têm valor de tempo; 

(C) a primeira ocorrência tem valor de tempo; 

(D) a segunda ocorrência tem valor de tempo; 

(E) as duas ocorrências têm o mesmo valor. 

 

4 

“Somente nas últimas décadas é que os cemitérios passaram a 
ser vistos como fontes causadoras de impactos ambientais”. 

Nesse segmento do texto, a expressão “é que” tem o mesmo 
valor expletivo (valor estilístico, simplesmente para dar ênfase) 
em: 

(A) A verdade é que os cemitérios precisam modificar-se; 

(B) O bom dos novos cemitérios é que não poluem; 

(C) O prejuízo é que os terrenos ficam contaminados pelo 
necrochorume; 

(D) Quanto é que custa sepultar os mortos?; 

(E) O interessante é que as mudanças ocorram rapidamente. 

 

5 

“Somente nas últimas décadas é que os cemitérios passaram a 
ser vistos como fontes causadoras de impactos ambientais e não 
mais como apenas um local onde os vivos prestavam 
homenagem aos mortos, alojando corpos e objetos pessoais 
numa tumba.” 

Nesse segmento do texto, o termo que poderia ser omitido sem 
interferência no sentido do texto é: 

(A) últimas; 

(B) causadoras; 

(C) ambientais; 

(D) apenas; 

(E) pessoais. 

 

6 

“Somente nas últimas décadas é que os cemitérios passaram a 
ser vistos como fontes causadoras de impactos ambientais e não 
mais como apenas um local onde os vivos prestavam 
homenagem aos mortos”. 

Nesse segmento do texto, o termo “onde” aparece bem 
empregado por referir-se a um antecedente com valor de 
“lugar”; a frase em que esse mesmo termo “onde” aparece 
também bem empregado é: 

(A) Na infância é onde todos somos felizes. 

(B) Na Copa do Mundo é onde os turistas mais se divertem. 

(C) No mês de julho é onde há mais frio. 

(D) Na diversão é onde mais estamos alegres. 

(E) Na rua é onde temos mais liberdade. 
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Na frase “Somente nas últimas décadas é que os cemitérios 
passaram a ser vistos como fontes causadoras de impactos 
ambientais e não mais como apenas um local onde os vivos 
prestavam homenagem aos mortos, alojando corpos e objetos 
pessoais numa tumba”, a presença dos vocábulos de significação 
oposta “vivos” e “mortos” caracteriza uma figura de linguagem 
denominada: 

(A) metáfora; 

(B) metonímia; 

(C) antítese; 

(D) paradoxo; 

(E) eufemismo. 

 

8 

No texto aparecem alguns numerais que, como sabemos, podem 
ser cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. 
Assinale a opção em que a classificação do elemento sublinhado 
está feita de forma correta: 

(A) “Somente nas últimas décadas” / numeral cardinal; 

(B) “Somente nas últimas décadas” / numeral multiplicativo; 

(C) “em relação ao meio ambiente” / numeral coletivo; 

(D) “aproximadamente 1,5 Kg” / numeral ordinal; 

(E) “Praticamente metade das sepulturas” / numeral fracionário. 

 

9 

“...os vivos prestavam homenagem aos mortos, alojando corpos e 
objetos pessoais numa tumba.” 

Nesse segmento, o emprego do gerúndio “alojando” tem valor 
de: 

(A) tempo; 

(B) lugar; 

(C) finalidade; 

(D) modo; 

(E) comparação. 

 

10 

“Recentemente a legislação passou a exigir reformas para que os 
mesmos não sejam fontes de problemas.” 

Nesse segmento, o termo “os mesmos” se refere a: 

(A) mortos; 

(B) objetos pessoais; 

(C) impactos ambientais; 

(D) vivos; 

(E) cemitérios. 

 

11 

Nos vocábulos “necrochorume” e “micro-organismos”, os 
elementos vocabulares sublinhados indicam, respectivamente: 

(A) cemitério e diminutos; 

(B) morte e pequenos; 

(C) corpo e vivos; 

(D) terra e invisíveis; 

(E) cadáver e abstratos. 

 

12 

“A maior preocupação é com a contaminação de solo e do lençol 
freático pelo necrochorume, substância originária dos cadáveres 
em decomposição que pode conter microrganismos patogênicos 
sob determinadas condições.” 

O segmento sublinhado indica uma: 

(A) correção; 

(B) conclusão; 

(C) comparação; 

(D) explicação; 

(E) oposição. 

 

13 

No texto há um conjunto de elementos que funcionam como 
pacientes do termo anterior, exercendo a função sintática de 
complemento nominal; a opção em que o elemento destacado 
tem sua correspondência de forma INADEQUADA, por não ser 
complemento nominal, é: 

(A) “homenagem aos mortos” / os mortos são homenageados; 

(B) “manuseio de resíduos” / os resíduos são manuseados; 

(C) “manutenção dos túmulos” / os túmulos são mantidos; 

(D) “produção de resíduos” / os resíduos são produzidos; 

(E) “infiltração de água” / a água é infiltrada. 

 

14 

No vocábulo “exigências”, a pronúncia da letra X corresponde a Z; 
a palavra com essa letra que tem sua pronúncia identificada 
corretamente é: 

(A) tóxico (=CH); 

(B) sexual (=SS); 

(C) texto (=CS); 

(D) externo (=CS); 

(E) vexame (CH). 

 

15 

“Para tanto, foram realizadas observações, conversas informais 
com moradores vizinhos e funcionários. Por ter sido construído 
em época que não havia as exigências atuais em relação ao meio 
ambiente, verificou-se que além de estar totalmente fora dos 
padrões legais, há produção diária média de aproximadamente 
1,5 Kg de resíduos que tem destinação mais organizada, o 
restante tem destino incorreto.” 

Tendo em vista a norma culta da língua, a observação correta 
sobre a construção desse segmento do texto é: 

(A) deveria substituir-se a forma verbal “há” por “tem”; 

(B) deveria ser colocada a preposição “em” antes de “que não 
havia”; 

(C) deveria estar no plural a forma verbal “havia”; 

(D) deveria ser empregada a preposição “a” em lugar de “há”; 

(E) deveria haver uma vírgula antes de “que tem destinação mais 
organizada”. 
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. “...há produção diária média de aproximadamente 1,5 Kg de 
resíduos que tem destinação mais organizada, /  o restante tem 
destino incorreto.” 

Entre os dois segmentos do trecho destacado, o conectivo que 
poderia ser empregado de forma adequada é: 

(A) quando; 

(B) para que; 

(C) todavia; 

(D) embora; 

(E) à medida que. 

 

17 

“Praticamente metade das sepulturas estão abandonadas ou em 
ruínas, cujo estado pode facilitar a infiltração de água e 
consequentemente o transporte de necrochorume para o solo e 
água subterrânea. Poços existentes na redondeza, há anos foram 
desativados e já não são usados para consumo d’água.” 

O sinônimo adequado das palavras sublinhadas é: 

(A) abandonadas = envelhecidas; 

(B) estado = posição; 

(C) infiltração = penetração; 

(D) redondeza = subúrbios; 

(E) desativados = organizados. 

 

18 

A frase abaixo que mostra forma verbal na voz passiva é: 

(A) “Somente nas últimas décadas é que os cemitérios passaram 
a ser vistos como fontes causadoras de impactos 
ambientais...”; 

(B) “... e não mais como apenas um local onde os vivos 
prestavam homenagem aos mortos, alojando corpos e 
objetos pessoais numa tumba.”; 

(C) “Recentemente a legislação passou a exigir reformas para 
que os mesmos não sejam fontes de problemas.” 

(D) “A maior preocupação é com a contaminação de solo e do 
lençol freático pelo necrochorume, substância originária dos 
cadáveres em decomposição que pode conter 
microrganismos patogênicos sob determinadas condições.”; 

(E) “O manuseio dos resíduos produzidos pela rotina do 
cemitério e dos funerais, o odor e o estado de manutenção 
dos túmulos podem também ser preocupantes”. 

 

19 

A opção abaixo que é formada por substantivo + adjetivo é: 

(A) últimas décadas; 

(B) fontes causadoras; 

(C) maior preocupação; 

(D) determinadas condições; 

(E) consumo d’água. 

 

20 

A palavra abaixo que tem sua separação silábica feita de forma 
correta é: 

(A) ce/mi/té/rios; 

(B) sub/stân/cia; 

(C) pa/ssou; 

(D) ma/nu/seio; 

(E) ma/nu/ten/çã/o. 
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Matemática Básica 

21 

João percebeu que o tanque de gasolina do seu carro estava 
abaixo da metade e parou num posto para completá-lo. Nesse 
posto o litro da gasolina custava R$3,20 e para encher o tanque 
ele pagou R$115,20. 

A quantidade de gasolina colocada no carro de João foi de: 

(A) 32 litros; 

(B) 34 litros; 

(C) 36 litros; 

(D) 38 litros; 

(E) 40 litros. 

 

22 

Em certo condomínio o preço de um terreno é proporcional à sua 
área. Nesse condomínio, um terreno que vale R$120.000,00 foi 
dividido em três partes, uma com 500m

2
, outra com 600m

2
 e a 

terceira com 900m
2
. 

O valor da maior das três partes é de: 

(A) R$36.000,00; 

(B) R$44.000,00; 

(C) R$54.000,00; 

(D) R$56.000,00; 

(E) R$58.000,00. 

 

23 

Certo dia uma pessoa limpava a cozinha de sua casa e derrubou, 
ao meio dia, o relógio de ponteiros que havia na parede. O 
relógio continuou funcionando, mas depois dessa queda passou a 
adiantar 7 minutos a cada hora.  

Ao meio dia do dia seguinte o relógio estava marcando: 

(A) 2h 14min; 

(B) 2h 24min; 

(C) 2h 48min; 

(D) 3h 35min; 

(E) 4h 8min. 

 

24 

Um tanque pode ser abastecido por duas torneiras. A primeira 
tem vazão de 6m

3
 por hora e, a segunda, 9m

3
 por hora. Se o 

tanque está vazio e apenas a primeira torneira é aberta, o tanque 
fica cheio em 48 horas. 

Se o tanque está vazio e apenas a segunda torneira for aberta, ele 
ficará cheio em: 

(A) 32 horas; 

(B) 36 horas; 

(C) 40 horas; 

(D) 64 horas; 

(E) 72 horas. 

 

25 

Ricardo, que tem 4 anos a mais que seu irmão Rodrigo, disse para 
ele: “daqui a 10 anos teremos juntos 50 anos”. 

A idade atual de Rodrigo é de: 

(A) 10 anos; 

(B) 13 anos; 

(C) 15 anos; 

(D) 17 anos; 

(E) 20 anos. 

 

26 

Laura gostaria de comprar certa bolsa que estava anunciada em 
certa loja por R$54,00. Quando um dia a loja anunciou um 
desconto de 20% em todas as bolsas, Laura aproveitou e 
comprou a bolsa pagando com uma nota de R$50,00. 

O troco que Laura recebeu foi de: 

(A) R$4,70; 

(B) R$5,10; 

(C) R$5,60; 

(D) R$6,20; 

(E) R$6,80. 

 

27 

Tiago tem o hábito (nada saudável) de tomar duas latas de 
refrigerante de 350ml (cada uma) todos os dias. Em um mês de 
30 dias, a quantidade de refrigerante que Tiago terá tomado será 
de: 

(A) 7 litros; 

(B) 14 litros; 

(C) 17,5 litros; 

(D) 21 litros; 

(E) 24,5 litros. 

 

28 

O proprietário do apartamento onde mora Valéria pretende 
aumentar o aluguel de R$400,00 para R$568,00. 

A porcentagem de aumento proposta é de: 

(A) 40%; 

(B) 42%; 

(C) 44%; 

(D) 46%; 

(E) 48%. 

 

29 

Heitor faz exame de colesterol a cada 30 dias e faz exame de 
glicose a cada três semanas. Se hoje Heitor fizer os dois exames 
então ele fará novamente os dois exames juntos daqui a: 

(A) 70 dias; 

(B) 90 dias; 

(C) 140 dias; 

(D) 180 dias; 

(E) 210 dias. 
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Uma pessoa anotou quantas horas ela dedica às atividades da 
rotina diária: 

Trabalho 8 horas 

Descanso 7 horas 

Alimentação, higiene, lazer 4 horas 

Transporte 3 horas 

Estudo, leitura 2 horas 

Esses dados podem ser visualizados no gráfico de setores abaixo: 

 

 

 

 

 

 

O tempo gasto em “Transporte” é representado pelo setor: 

(A) 1; 

(B) 2; 

(C) 3; 

(D) 4; 

(E) 5. 

 

31 

Uma doceria produz tortas. Em certa semana a terça parte da 
produção foi de chocolate, a quarta parte foi de morango e as 40 
tortas restantes foram de outros sabores. 

A quantidade de tortas de chocolate que a doceria produziu 
nesse mês foi de: 

(A) 24; 

(B) 32; 

(C) 40; 

(D) 64; 

(E) 96. 

 

32 

Uma varanda retangular de 6m de comprimento por 1,60m de 
largura terá seu piso revestido por peças de cerâmica, quadradas, 
com 20cm de lado. 

O número de peças de cerâmica necessárias para revestir o piso 
da varanda é: 

(A) 160; 

(B) 180; 

(C) 200; 

(D) 220; 

(E) 240. 

 

33 

O dono de um restaurante comprou no mercado 15kg de batata 
inglesa por R$3,00 o quilograma e 5kg de batata inglesa especial 
por R$4,60 o quilograma. 

Nessa compra, o preço médio de 1kg de batata foi de: 

(A) R$3,40; 

(B) R$3,50; 

(C) R$3,60; 

(D) R$3,70; 

(E) R$3,80. 

 

34 

Hoje é domingo. 

Daqui a 200 dias será uma: 

(A) segunda-feira; 

(B) terça-feira; 

(C) quarta-feira; 

(D) quinta-feira; 

(E) sexta-feira. 

 

35 

A figura a seguir mostra um polígono formado por três retângulos 
iguais, colados, medindo cada um 30cm de comprimento e 12cm 
de largura. 

 

 

 

 

O perímetro externo do polígono é de: 

(A) 144cm; 

(B) 156cm; 

(C) 168cm; 

(D) 210cm; 

(E) 252cm. 
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Noções de Informática 

36 

Navegadores (ou browsers, em inglês) são programas que, entre 
outras coisas, facilitam o acesso aos sites da Internet. O nome do 
programa que é um navegador amplamente utilizado atualmente 
é: 

(A) iTunes; 

(B) Google Chrome; 

(C) MS Word; 

(D) MS Excel; 

(E) NotePad. 

 

37 

Computadores são equipamentos sujeitos a falhas e acidentes, e 
por esse motivo os usuários procuram proteger seus arquivos 
para que não sejam perdidos, caso um computador torne-se 
inutilizável. O termo que caracteriza esses procedimentos de 
segurança e a sua materialização é: 

(A) backup; 

(B) estabilizador; 

(C) HD; 

(D) pen drive; 

(E) anti-virus. 

 

38 

Na maior parte dos programas, tais como MS Word, MS Excel, e 
outros, o procedimento de impressão passa por uma tela onde 
aparecem as opções Retrato e Paisagem. Por meio delas é 
possível escolher: 

(A) o tamanho de papel a ser utilizado; 

(B) o sistema de cores a ser utilizado numa imagem; 

(C) o uso ou não dos dois lados do papel; 

(D) a orientação do que é impresso no papel; 

(E) as dimensões das margens laterais. 

 

39 

Observe os termos a seguir: 

 

    aaaaa@bbbbb.ccc.br 

    http://www.aaaaa.br 

    C:\aaaaa\bbbbb.doc 

 

De cima para baixo, os termos são usados nos computadores 
para designar: 

(A) um site, um e-mail, um arquivo; 

(B) um site, um arquivo, um e-mail; 

(C) um e-mail, um site, um arquivo; 

(D) um e-mail, um arquivo, um site; 

(E) um arquivo, um site, um e-mail. 
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Há bilhões de páginas na Internet. Por isso, achar uma página ou 
um texto que você procura, dentre tantos, é uma complexa 
tarefa. Um dos sites de busca mais utilizados atualmente é 
conhecido como: 

(A) Android; 

(B) What´sApp; 

(C) Windows 8; 

(D) Gmail; 

(E) Google.
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