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Município de Palma Sola 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Gari 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Em relação a reciclagem, analise: 

 I - O processo de reciclagem contribui significativamente com a diminuição da quantidade de lixo 

e dos impactos causados pelos resíduos no meio ambiente, como a poluição do solo, água e ar; 

 II - Reciclagem reduz a retirada de matérias primas da natureza que seriam usadas para a 

produção de novos produtos, colabora com a limpeza e saúde pública e gera empregos; 

 III - O metal é um material de elevada durabilidade e sua reciclagem evita as despesas da fase de 

redução do minério a metal, que é uma fase com alto consumo de energia. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

02. As cores da coleta seletiva são ferramentas importantes porque permitem que os resíduos sejam 

separados em categorias, o que facilita muito na hora da reciclagem ou destinação correta de itens que 

não podem ser reciclados. O resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 

separação deverá ser descartado em lixeira de cor: 

A) Bege.  

B) Marrom.  

C) Roxa.  

D) Cinza.  

 

03. Leia com atenção: 

 I - Resíduo é o material que não tem condições de ser reaproveitado e é destinado a aterros 

sanitários; 

 II - Rejeito é tudo o que pode ser reaproveitado, como itens recicláveis e alguns materiais orgânicos, 

que podem ser compostados. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 
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04. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas. Deve-se jogar: 

(__) - Vidros em lixeiras de cor verde; 

(__) - Plásticos em lixeiras de cor laranja;  

(__) - Metais em lixeiras de cor amarelo. 

A) V-V-F. 

B) F-V-F. 

C) V-F-V.  

D) V-V-V.  

 

05.  O instrumento que serve para lavrar os campos, revolvendo a terra com o objetivo de descompactá-

la e, assim, viabilizar o desenvolvimento das raízes das plantas é denominado: 

A) Livreiro.  

B) Candeia.  

C) Semeador.  

D) Arado.  

 

06. O Instrumento Agrícola abaixo é denominado:  

 

A) Foice. 

B) Ancinho.  

C) Vassoura.  

D) Enxadão.  

 

07. Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), analise: 

 I - Destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, 

evitando assim acidentes e doenças ocupacionais;  
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 II - É de responsabilidade dos empregados usar corretamente o EPI durante o trabalho, mantendo 

sempre em boas condições de uso e conservação, comunicar a empresa qualquer alteração que o torne 

impróprio para uso e cumprir as determinações sobre o uso adequado; 

 III - Devem ser fornecidos pelas empresas ou comprados, sempre adequado aos riscos da função e 

em perfeito estado de conservação e funcionamento, cobrando uma taxa simbólica para a utilização.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

08. A higiene é o conjunto de meios que utilizamos para manter condições adequadas a nossa saúde e 

ao meio em que vivemos. São atitudes corretas quanto a higiene pessoal, exceto: 

A) Cortar as unhas e deixá-las limpas.  

B) Escovar os dentes ao levantar, depois das refeições e ao deitar. 

C) Tomar banho semanalmente.  

D) Lavar as mãos após manusear o lixo.  

 

09. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas. Para obter melhores garantias de uma poda bem feita e adequada, deve-se 

considerar: 

(__) - O estádio de desenvolvimento da árvore, entre jovem e madura, para a escolha do tipo de poda mais 

adequado; 

(__) - O estado fenológico (repouso, enfolhamento, floração, frutificação) para a decisão de melhor período 

para a realização da poda; 

(__) - As inter-relações da fauna e flora urbana não necessitando consultar a legislação local. 

A) V-V-F. 

B) F-V-F. 

C) V-F-V.  

D) V-V-V.  

 

10. É o lixo proveniente de mercados e feiras livres, recomenda-se a utilização de sacos plásticos de 100 

litros ou de caixas estacionárias, a depender da quantidade de resíduos gerados. A limpeza de feiras livres 

deve ser precedida a varrição final, com lavagem e desinfecção do local, a ser executadas com carro pipa 

e produto desinfetante. 
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O trecho acima faz referência ao: 

A) Lixo Reservado.  

B) Lixo Domiciliar.  

C) Lixo Privado. 

D) Lixo Público.  

 

11.  Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas. O serviço de limpeza de logradouros públicos tem por objetivo evitar: 

(__) - Problemas sanitários para a comunidade; 

(__) - O crescimento dos turistas; 

(__) - Inundações das ruas pelo entupimento dos ralos. 

A) V-V-F. 

B) F-V-F. 

C) V-F-V.  

D) V-V-V.  

 

12. São dispositivos em forma de caixas coletoras construídas em alvenaria. Sua função é receber as águas 

pluviais que correm pelas sarjetas e direcioná-las à rede coletora. De acordo com a necessidade de 

drenagem, podem ser simples, múltiplas e equipadas com grelhas pré-moldadas de concreto ou de ferro 

fundido dúctil. 

O trecho acima faz referência as: 

A) Usinas de reciclagem.  

B) Guaritas.   

C) Carretas.  

D) Bocas de lobo.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Assinale a alternativa acentuada incorretamente: 

A) Carcére. 

B) Armazém. 

C) Penúltima. 

D) Antepenúltima. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de pronome: 
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A) Uns. 

B) Chovendo. 

C) Conosco. 

D) Alegre. 

 

15. Analise a frase abaixo: 

A nova modelo é muito bonita. 

Analisando a frase é correto afirmar que o item grifado exerce a função de: 

A) Interjeição. 

B) Artigo. 

C) Substantivo. 

D) Advérbio. 

 

16. Quanto à grafia das palavras assinale a alternativa correta: 

A) Assossiação. 

B) Orijem. 

C) Burgueza. 

D) Corrupto. 

 

17. Assinale a alternativa que apresenta um ponto de interrogação: 

A) Iremos todos! 

B) Você irá? 

C) Todos estavam com medo; 

D) E foram felizes para sempre... 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás que protege animais, plantas e seres humanos dos 

raios ultravioleta emitidos pelo Sol.” 

O trecho acima define: 

A) Camada de Ozônio. 

B) Camada de Oxigênio. 

C) Camada de Nitrogênio. 

D) Camada Solar. 
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19. O Brasil é um país que possuí grande diversidade cultural. Uma das danças regionais da região Sul 

é: 

A) Frevo. 

B) Tango. 

C) Fandango. 

D) Salsa. 

 

20. O Brasil, na época o descobrimento, em 1500, foi inicialmente colonizado por: 

A) Portugueses. 

B) Japoneses. 

C) Australianos. 

D) Holandeses. 

 


