PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 002/2018
AGENTE DE LIMPEZA URBANA, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
ATUALIDADES: 05 QUESTÕES

QUESTÃO 1 (Valor: 1)
O presidente dos Estados Unidos segue com as medidas polêmicas. A que mais chamou
a atenção em 2018, sendo capa de muitos jornais, foi a aplicação de uma lei dos anos
1950, que previa que filhos de imigrantes sem documentos poderiam ser separados de
seus pais. Qual é o nome do atual presidente americano?
A) Vladimir Putin
B) Donald Trump
C) Mauricio Macri
D) Barack Obama
QUESTÃO 2 (Valor: 1)
Nicolás Maduro é o presidente de um país que vive em crise há muitos anos. Desde 2013
muitos são os refugiados para diferentes países, entre eles o Brasil, principalmente o
estado de Roraima. De que país estamos falando?
A) Estados Unidos
B) Argentina
C) Venezuela
D) Uruguai
QUESTÃO 3 (Valor: 1)
As eleições presidenciais de 2018 foram recheadas de notícias falsas acerca dos
candidatos. Estas notícias, espalhadas pelas redes sociais em grande escala, muitas
vezes foram consideradas verdadeiras e atrapalharam a vida dos candidatos. Assinale a
alternativa que mostra o nome em inglês dado às notícias falsas.
A) Fake news
B) Real news
C) TV lie
D) Fake election
QUESTÃO 4 (Valor: 1)
O projeto que propõe alterações na Previdência Social vem sendo discutido pelo
Congresso Nacional desde 2017. Qual alternativa melhor explica o que é a Previdência
Social?
A) Um plano de saúde que garante atendimento igualitário a todos no Serviço Unificado de
Saúde.
B) Um movimento de estudantes secundaristas que defendem a maioridade penal.
C) Um fundo de garantia para empresas que pedirem falência ao governo.
D) Uma “poupança” feita pelo governo para garantir ao cidadão uma renda ao parar de trabalhar.
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QUESTÃO 5 (Valor: 1)
A história recente brasileira vive, desde 2016, um grande período de instabilidade tanto
política quanto econômica. Alguns fatos apontados em alternativas abaixo comprovam
esta afirmação. Assinale a opção que não se relaciona a este período.
A) Reeleição de Fernando Henrique Cardoso.
B) Impeachment de Dilma Rousseff.
C) Operação Lava-Jato.
D) Prisão de Luís Inácio Lula da Silva.

MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES

QUESTÃO 6 (Valor: 1)
Atualmente as lojas apresentam muitas promoções. Normalmente as compras são feitas
no cartão e em várias vezes. Na loja “TUDO TEM” um jogo de sofá de R$ 2.044,00 é
oferecido em até 8 vezes no cartão. Caso você compre esse sofá e aceite pagar em 8 vezes
no cartão, qual será o valor mensal de sua dívida?
A) R$ 205,50
B) R$ 245,50
C) R$ 250,50
D) R$ 255,50

QUESTÃO 7 (Valor: 1)
O Senhor Brito tinha R$ 18.000,00 na sua conta em um banco. Retirou uma certa quantia,
mas depositou nesta mesma conta a quantia de R$ 2.500,00. Depois dessas transações
seu saldo passou a ser R$ 6.500. Quanto o Senhor Brito retirou?
A) R$ 16.000,00
B) R$ 15.000,00
C) R$ 14.000,00
D) R$ 13.000,00

QUESTÃO 8 (Valor: 1)
Observe a conversa de dois amigos:
Pedro: “Oi Henrique! Eu acertei 16/24 das questões da prova de matemática, e você??”
Henrique: “Nesta mesma prova eu acertei 4/6 das questões”
Segundo a conversa podemos afirmar:
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A) Com certeza Henrique quem acertou mais questões!
B) Pedro acertou mais questões!
C) Os dois acertaram o mesmo número de questões!
D) Infelizmente Pedro errou mais questões do que Henrique!
QUESTÃO 9 (Valor: 1)
Os jogadores profissionais de futebol do Brasil devido os vários compromissos fora de
suas cidades se esforçam para estudar. Assim a escolaridade dos jogadores de futebol
nos grandes centros não é tão pequena quanto imaginamos. Essa afirmação pode ser
observada com a pesquisa demonstrada no gráfico abaixo.

Conforme esses dados, o número de jogadores dos quatro clubes que concluíram o
Ensino médio é:
A) 68 jogadores
B) 54 jogadores
C) 48 jogadores
D) 30 jogadores
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
Os Números Naturais estão presentes em diversas situações do dia a dia. Abaixo
apresentamos algumas informações, cada letra que se encontra na frase corresponde a
um número natural apresentado em uma das fichas. Assinale a alternativa que faz as
correspondências corretas.
(1) 17

(2) 150

(3) 7.500

(4) 196.526.293

* Um lápis comum tem em média -------- cm de comprimento.
*A massa de um elefante africano pode chegar a -------- kg.
*Certas espécies de tartaruga chegam a viver -------- anos.
*A população do Brasil em 2012 era estimada em -------- habitantes.
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A) 1 – 2 – 3 – 4
B) 1 – 3 – 2 – 4
C) 1 – 2 – 4 – 3
D) 2 – 3 – 1 – 4

PORTUGUÊS: 05 QUESTÕES

QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Ao escrevermos um texto devemos cuidar para não cometer erros de ortografia. Em uma
das frases abaixo, retiradas de placas de divulgação de produtos, há um erro de
concordância. Assinale-a.
A) “Conserta-se bicicletas”.
B) “Vende-se terreno com casa”.
C) “Aluga-se barco a vapor”.
D) “Compram-se produtos agrícolas”.
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Das frases abaixo uma apresenta problemas de concordância, ou seja, entre as palavras
há mistura de singular e plural. Identifique esta opção.
A) Todos os domingos nos reunimos na praça.
B) Chegou dois candidatos para fazer a prova.
C) Nas férias as pessoas costumam ir a praia.
D) O computador estava cheio de problemas.
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Abaixo você verá uma sequência de palavras em cada opção. Em apenas uma as palavras
estão escritas em ordem alfabética. Assinale-a.
A) folha - gato - camiseta - hortênsia
B) guerra - igreja - laranja - jiboia
C) pente - rato - menino - tempo
D) morango - paçoca - penal - retiro
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Quando nos referimos a uma pessoa que tem algum grau de autoridade, como reis,
presidentes, governadores, precisamos usar o pronome de tratamento correto. Imagine
que você irá escrever uma Carta ao prefeito de Maracajá. Qual pronome de tratamento
você deve usar?

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 002/2018
AGENTE DE LIMPEZA URBANA, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
A) Vossa Alteza
B) Vossa Santidade
C) Vossa Excelência
D) Vossa Magnificência
QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Para entender uma anedota é preciso estar atento ao significado das palavras. Leia o texto
abaixo e assinale a opção que explica a graça da piada:
“O professor perguntou para Joãozinho:
 Joãozinho, quem nasce na Bahia é?
 Baiano!
 Quem nasce em Minas Gerais?
 Mineiro!
 E quem nasce no Rio?
 Peixe!”
A) Quem nasce no Rio de Janeiro é chamado de carioca ou peixe.
B) O aluno não entendeu que o professor estava se referindo ao estado do Rio de Janeiro.
C) Quem nasce na Bahia é mineiro e em Minas é baiano.
D) Quem nasce no Rio de Janeiro é flamenguista.
ESPECÍFICAS: 25 QUESTÕES

QUESTÃO 16 (Valor: 1)
No Brasil, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é definido
por Lei. De acordo com o Art. 7 da Lei 11.445/2007, este serviço é composto pelas
seguintes atividades:
A)

Coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea “c”, do inciso I, do caput
do art. 2° desta Lei.

B)

Triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de
disposição final dos resíduos relacionados na alínea “c”, do inciso I, do caput do art. 22.

C)

Varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais
serviços pertinentes a limpeza pública urbana.

D)

Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Sobre o uso e manuseio de produtos de limpeza, podemos afirmar:
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I. O uso em excesso de produtos de limpeza pode ser prejudicial a saúde.
II. Alguns produtos são muito tóxicos, quando aplicados de forma indevida.
III. Não são usados produtos tóxicos em limpeza.
Assinale a alternativa que indica as afirmativas verdadeiras.
A)

Só a Il está certa.

B)

Só a Ill está certa.

C)

I e Il estão certas.

D)

I, ll e Ill estão certas.

QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Dentre os princípios básicos da limpeza todos estão corretos, EXCETO.
A)

Os horários de execução dos serviços para cada área devem ser definidos de forma a
atender as necessidades, em função das especificidades requeridas por cada ambiente.

B)

Utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho das atividades de
trabalho.

C)

Preparar previamente todo o material necessário aos procedimentos de limpeza e
desinfecção a serem executados.

D)

Lavar as mãos antes e após os procedimentos, inclusive quando realizados com a utilização
de luvas.

QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Quanto aos utensílios de trabalho é INCORRETO afirmar:
A)

É importante mantê-los sempre bem organizados, de forma a facilitar sua localização na
hora do trabalho.

B)

A limpeza dos utensílios de trabalho é essencial, pois diminui os riscos de contaminação.

C)

É fundamental que haja cuidado com os utensílios de trabalho de forma que eles não se
estraguem com facilidade.

D)

É importante que os utensílios de trabalho sejam organizados, mas, nas sextas-feiras podese deixá-los armazenados de qualquer forma, principalmente aqueles relativos a produtos
químicos, já que o prédio ficara vazio durante o fim de semana.

QUESTÃO 20 (Valor: 1)
O atendimento de procedimentos internos prioriza a segurança no trabalho. Logo, um
trabalho de varrição e poda de árvores somente poderá ser executado respeitando o
procedimento da prefeitura municipal. Deste modo o trabalhador irá executar o serviço
logo após a:
A)

Solicitação do proprietário do terreno.

B)

Solicitação do superior imediato mediante a ordem de serviço.

C)

Solicitação da igreja.

D)

Solicitação a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas).
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QUESTÃO 21 (Valor: 1)
O trabalho de gari e serviços de varrição são trabalhos de grande valor para cidade ou
município. Nos locais onde estes trabalhadores desenvolvem estas atividades, não seria
ético dizer que:
A)

O trabalho é essencial para a comunidade.

B)

O trabalho não é essencial para a comunidade.

C)

O trabalho é relevante.

D)

O trabalho embeleza a cidade.

QUESTÃO 22 (Valor: 1)
No uso de equipamentos para poda de arvores como facões, machados e serrotes. Qual
tipo de manutenção deve ser realizado periodicamente para garantir eficiência do serviço
e segurança do trabalhador:
A)

Manutenção do fio e dentes amolados.

B)

Manutenção dos carros.

C)

Manutenção da roupa.

D)

Manutenção da pintura.

QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Leia o texto abaixo.
Taturana (Lonomia obliqua)
Apresentam coloração marrom-esverdeada, com cerdas em formato de pinheirinho verde na
base e preta nas pontas. São encontradas, durante o dia, no caule das árvores formando
colônias. A noite sobem nas copas das árvores para se alimentar. Somente na fase de lagarta é
que provocam acidente. Conhecidas por taturana, maranduvá, entre outras. Esta lagarta
apresenta hábitos gregários, ou seja, ficam em grupos de 200 ou 300 indivíduos. A fase de
lagarta (ou larva) é uma etapa do desenvolvimento dos insetos. Na ordem Lepidoptera, grupo
das borboletas e mariposas, estas lagartas apresentam grande diversidade de cores e formas.
O acidente ocorre quando uma pessoa “encosta” nas cerdas que encobrem a lagarta. Ha vários
tipos de cerdas, sendo que as mais comuns são em formato de “pinheirinho".
Que tipo de risco este ser vivo representa ao trabalhador, que estará realizando trabalhos
de podas e varrição:
A)

Risco químico.

B)

Risco biológico por se tratar de um inseto.

C)

Risco físico por estar no sol.

D)

Risco mineral.

QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Segundo os limites de tolerância estabelecido no anexo n.1 da NR15 (Tabela abaixo) para ruído
contínuo ou intermitente, o tempo máximo de exposição diária permissível para o nível de ruído
de 98 decibéis, é de:
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Assinale a alternativa que indica a afirmativa verdadeira.
A)

6 horas.

B)

4 horas.

C)

1 hora e 15 minutos.

D)

30 minutos.

QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Em uma situação de risco de acidente no trabalho, identificada por um trabalhador, qual
procedimento deve ser tomado:
A)

Continuar trabalhando.

B)

Paralização da atividade e comunicação imediata a um superior.

C)

Não comunicar a ninguém e continuar trabalhando.

D)

Rezar para que nada aconteça e continuar trabalhando.

QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Qual a função da luva de raspa como EPI:
A)

Proteger contra insetos voadores.

B)

Proteger contra molhamento por água.

C)

Proteger de possíveis cortes.

D)

Proteger do vento.

QUESTÃO 27 (Valor: 1)
No trabalho de coleta de resíduo municipal, o fornecimento de água potável e fresca
conforme as normas trabalhistas são de responsabilidade do:
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A)

Empregado.

B)

Do governo federal.

C)

Do proprietário do local onde está o resíduo.

D)

Do empregador (município).

QUESTÃO 28 (Valor: 1)
No trabalho de prensagem em um centro de triagem de resíduos, quais a medidas de
segurança devem ser tomadas durante a execução do trabalho:
A)

Somente prensar papel.

B)

Prensar qualquer material.

C)

Avaliar o equipamento, o material a ser prensado e evitar pôr a mão no local de prensagem.

D)

Somente realizar a prensagem com as laterais da prensa aberta.

QUESTÃO 29 (Valor: 1)
No trabalho de podar as árvores, o operador de motosserra deverá:
A)

Ser treinado e capacitado quanto a utilização do motosserra e de posse dos EPI's corretos
para executar a função.

B)

Ser alto para alcançar os galhos.

C)

Ser o dono do motosserra.

D)

Ser funcionário da prefeitura.

QUESTÃO 30 (Valor: 1)
No trabalho de podar as árvores em locais de passagem de pedestres, qual cuidado deve
ser tomado:
A)

Pôr óculos e executar o serviço.

B)

Avaliar e isolar o local com sinalização de segurança, evitando a passagem de pedestre,
mitigando o risco de acidente.

C)

Avaliar e brigar com os pedestres, evitando a passagem e mitigando o risco de acidente.

D)

Executar o serviço mesmo com o risco de acidente.

QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Nos serviços de poda de árvore, caso a arvore esteja próxima a uma rede de alta tensão
energizada, qual cuidado deve ser tomado:
A)

Pôr os óculos e executar o serviço.

B)

Pôr o uniforme e executar o serviço.

C)

Avaliar a situação, solicitar o desligamento da rede e efetuar o corte de maneira que a árvore
não cairá sobre a rede.

D)

Avaliar a situação e efetuar o corte de maneira que a árvore cairá sobre a rede.
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QUESTÃO 32 (Valor: 1)
Em uma situação de combate a incêndio, o que é necessário existir em um centro de
triagem?
A)

Existir baldes.

B)

Existir vassouras.

C)

Existir uma brigada de incêndio treinada, com hidrantes e extintores.

D)

Existir cobertores molhados.

QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Em um centro de triagem, o resíduo é disposto em um local para depois ser colocado na
esteira para separação. Durante a separação, o que pode ser reaproveitado é separado, e
o restante do material que sobra na esteira? O que fazer com este resíduo?
A)

Depositar ao lado do centro de triagem.

B)

Depositar em terreno baldio.

C)

Depositar em um buraco.

D)

Destinar para um aterro sanitário licenciado.

QUESTÃO 34 (Valor: 1)
A Resolução Conama 358/2005 diz que os resíduos perfurocortantes (agulhas, seringas,
bisturis) devem ser acondicionados em um local seguro (caixa de descarte), nas unidades
de saúde dos Municípios. Qual o local para descarte destas caixas:
A)

No lixo comum.

B)

No centro de triagem.

C)

Devem ser encaminhados para um local licenciado e adequado para receber estes
resíduos.

D)

Devem ser doados.

QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Nas atividades de varrição de logradouros e praças, a finalidade dos carrinhos de limpeza
é:
A)

Manter a equipe de trabalho unida em um único ponto.

B)

Transportar os agentes e utensílios de limpeza e equipamentos de pequena dimensão.

C)

Evitar o deslocamento do funcionário para locais distantes a fim de fazer a varrição e
recolhimento dos resíduos junto ao carrinho.

D)

Provocar a utilização de todos os agentes de limpeza.

QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Em uma situação real de trabalho ao se deparar com situação de primeiros socorros, onde,
um colega foi mordido por um cachorro e teve sangramento, qual ação a ser tomada
imediatamente.

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 002/2018
AGENTE DE LIMPEZA URBANA, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
A)

Lavar o ferimento com água potável e chamar socorro.

B)

Prender o cachorro.

C)

Continuar trabalhando.

D)

Sacrificar o animal.

QUESTÃO 37 (Valor: 1)
Coleta seletiva de resíduos sólidos (lixo) significa:
A) Guardar o resíduo a ser recolhido.
B) Separar o resíduo ao ser recolhido.
C) Queimar o resíduo ao ser recolhido.
D) Amontoar o resíduo ao ser recolhido.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Durante a limpeza e a coleta do resíduo de varrição o volume de material pode ser um
problema para o destino final adequado. Qual o local que deve ser destinado este resíduo:
A)

Local licenciado a receber.

B)

Aterro de lotes baldios.

C)

APP de rios ou córregos.

D)

Deve ser varrido para dentro da boca de lobo.

QUESTÃO 39 (Valor: 1)
A Resolução Conama 275/2001 determina que na separação de resíduos existam cores
para os cestos. Cor para plástico, papel, vidro e resíduo orgânico. Seguindo este preceito
qual a cor do cesto para dispor o resíduo orgânico:
A)

Azul.

B)

Marrom.

C)

Laranja.

D)

Amarelo.

QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Durante o trabalho de coleta de lixo hospitalar, qual a maneira segura para o trabalhador
pegar o saco de lixo?
A)

Abraçá-lo de cócoras.

B)

Abraçá-lo de pé.

C)

Pelo né do saco e sempre usando luvas.

D)

Não usar luva e abraçá-lo no chão.
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