PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 002/2018
GARI – SEPARADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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:

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 002/2018
GARI – SEPARADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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?
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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)
Segundo a legislação de segurança do trabalho o sinal sonoro deve ser instalado em
veículos automotores para alertar o risco de:
A)

Atropelamento por movimentação em marcha ré.

B)

Atropelamento.

C)

Basculamento de carga.

D)

Movimento frontal.

QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Que tipo de resíduo pode ser reutilizado após tratamento e transformação em uma
composteira?
A)

Resíduo de construção civil.

B)

Resíduo químico.

C)

Resíduo líquido.

D)

Resíduo orgânico.
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QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Segundo NR - 06 “A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento". Com isto quais
são os EPI adequados para execução do trabalho de limpeza urbana e recolhimento do
lixo.
A)

Uniforme calção e camisa com a logo da empresa; Bota com biqueira; Luva de vaqueta;
Máscara; Óculos Incolor; Abafador de Ruídos - Tipo Concha; Capa de Chuva e Protetor
solar.

B)

Uniforme com cor de destaque e faixa refletiva; Bota com biqueira; Luva de vaqueta; Óculos
Incolor; Abafador de Ruídos - Tipo Concha; Capa de Chuva e Protetor solar.

C)

Uniforme com cor de destaque e faixa refletiva; Bota com biqueira; Luva de vaqueta;
Máscara; Óculos Incolor; Abafador de Ruídos - Tipo Concha; Capa de Chuva e Protetor
solar.

D)

Uniforme com cor de destaque e faixa refletiva; Bota com biqueira; Luva de vaqueta;
Máscara; Óculos Incolor; Capa de Chuva e Protetor solar.

QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Garis são servidores públicos que:
A)

Recolhem os resíduos das residências, comércio, feira, etc.

B)

Varrem ruas, praças e parques.

C)

Capinam grama das ruas e praças.

D)

Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Analise a sentença abaixo e complete com a palavra correta.
“O lixo ................................ é o resíduo resultante dos serviços de saúde, como de
atividades hospitalares e de pesquisa produzido nas UTS's, constituído por materiais
biológicos ou perfurocortantes contaminados por agentes patogênicos, que apresentem
ou possam apresentar riscos potenciais à saúde pública ou ao meio ambiente.”
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase.
A)

Radioativo

B)

Infectante

C)

Especial

D)

Químico

QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Quais as classes de resíduos adotadas no Brasil?
A)

Classes I, Il, Il e IV.

B)

Classes I (perigoso) e II (A e B) - Não Inerte e Inerte.

C)

Classes I, Il, Ill e IV, perigosos, não inerte, inerte e inflamável.

D)

Classes I (perigoso) Il (inerte).
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QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Além da varrição ou varredura, que é principal atividade de limpeza de responsabilidade
do Gari, outras atividades também poderão ser atribuídas a esse servidor. Indique a
alternativa que contém essas outras atividades:
A)

Serviços de servente e capina.

B)

Manutenção predial e viária.

C)

Limpeza de monumentos e limpeza de praças.

D)

Limpeza de praças e jardins e manutenção de viaturas.

QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Os trabalhos desenvolvidos em equipe e o bom relacionamento com colegas de profissão
são essenciais na função que é exercida. Assim, indique a alternativa que NÃO condiz
com esta postura.
A)

Mostrar entusiasmo quando um colega se sai bem no serviço.

B)

Cada profissional cumprindo com seu dever e todos sendo parceiros garante bons
resultados da equipe.

C)

Considerar somente as opiniões de pessoas intelectualmente mais preparadas.

D)

A confiança é à base de qualquer relacionamento.

QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Assinale a alternativa que NÃO corresponde às atividades de rotina de um Gari.
A)

Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos empregados nos trabalhos de
limpeza pública.

B)

Colocar o resíduo coletado em latões, carrinhos ou sacos plásticos, para posterior
transporte.

C)

Fazer serviços de controle de atendimento ao público em hospitais e outras unidades
administrativas do município.

D)

Realizar a limpeza de logradouros públicos após a realização de feiras, desfiles,
exposições ou qualquer outro evento.

QUESTÃO 25 (Valor: 1)
O Art. 8º da Resolução Conama nº 257/1999 estabelece a proibição das formas de destinação
final de pilhas e baterias usadas de quaisquer tipos ou características.
Com base nesta resolução, assinale a alternativa CORRETA que apresenta a proibição das
formas de destinação final de pilhas e baterias.
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A)

I - Disposição adequada em Aterro Industrial (Classe 1); Il - queima a céu aberto ou em
recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, conforme legislação vigente; Ill
- lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços ou cacimbas,
cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade
ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.

B)

I - Lançamento "in natura" a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais; Il - queima a
céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, conforme
legislação vigente; III - lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, terrenos
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas
pluviais, esgotos, eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas
à inundação.

C)

I - Disposição adequada em Aterro Industrial (Classe |); Il - Disposição e Aterro Sanitário.

D)

I - Lançamento em Lixão; Il - Disposição adequada em Aterro Industrial (Classe |); Ill Disposição e Aterro Sanitário.

QUESTÃO 26 (Valor: 1)
A Resolução Conama nº 258/1999 determina que as empresas fabricantes e as
importadoras de pneus e pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final
ambientalmente adequada aos pneus inservíveis.
Com base nesse aspecto, complete a frase com a palavra que melhor se encaixa.
Eco pontos ou pontos de coleta são locais disponibilizados e administrados pelas Prefeituras
Municipais que recebem e armazenam os .................................. recolhidos pelo serviço
municipal de limpeza pública ou aqueles levados diretamente por borracheiros, recapadores, e
ou descartados voluntariamente pelos cidadãos.
A) Tonéis
B) Pneus
C) Carros
D) Meios-fios
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
A Resolução Conama nº 307/2002 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil.
O Art. 3º desta resolução classifica os resíduos da construção civil em quatro classes,
sendo estas: A, B, C e D. Correlacione as CLASSES desses resíduos com sua TIPOLOGIA:
TIPOLOGIA DE RESÍDUOS
(

) Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes,
óleos.

(

) Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação.

(

) Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados oriundos de construção,
demolição, reformas e reparos de pavimentação, edificação, tais como: tijolos, blocos,
telhas, placas de revestimento, concreto, argamassa, tubos, meios-fios, etc.

(

) Resíduos recicláveis como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras,
embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso.

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 002/2018
GARI – SEPARADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Assinale a alternativa que apresente a sequência correta.
A) D, A, C e B
B) A, D, B e C
C) D, C A e B
D) C, B, A e D
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
A Resolução CONAMA nº 358/2005 dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde.
Esta resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde
humana e animal, e classifica os resíduos de serviços de saúde em cinco grupos, sendo
estes: A, B, C, D e E. Correlacione os GRUPOS com os TIPOS de resíduos.
TIPOS DE RESÍDUOS
( ) Resíduos comuns.
( ) Resíduos perfurocortantes ou escarificantes.
( ) Resíduos potencialmente infectantes.
( ) Resíduos químicos.
( ) Resíduos radionuclídeos.
Assinale a alternativa que mostre a sequência CORRETA.
A) E, A, C, B e D
B) D, E, A, C e B
C) D, E, A, B e C
D) B, E, A, C e D
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
A Resolução CONAMA nº 275/2001 estabelece o código de cores para os diferentes tipos
de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas
campanhas informativas para a coleta seletiva.
Levando-se em consideração esta Resolução, relacione as cores dos coletores aos
diferentes tipos de resíduos:
CORES DOS COLETORES
(1) Coletor cinza
(2) Coletor preto
(3) Coletor laranja
(4) Coletor branco
(5) Coletor roxo
(6) Coletor marrom
(7) Coletor azul
(8) Coletor vermelho
(9) Coletor verde
(10) Coletor amarelo

TIPOS DE RESÍDUOS
( ) Resíduos ambulatórios e de serviços de saúde
( ) Resíduos radioativos
( ) Papel e papelão
( ) Resíduos perigosos
( ) Resíduo geral não reciclável ou misturado
( ) Vidro
( ) Plástico
( ) Madeira
( ) Metal
( ) Resíduos orgânicos
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Assinale a alternativa que mostre a sequência CORRETA.
A)

1, 4, 9, 3, 8, 7, 2, 10, 5 e 6.

B)

4, 5, 7, 3, 1, 9, 8, 2, 10 e 6.

C)

10, 7, 5, 2, 8, 3, 1, 9, 4 e 6.

D)

4, 2, 7, 6, 10, 5, 3, 1, 9 e 8.

QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Sabemos que em toda profissão, a ética é fator primordial para que se possa ter sucesso
na vida profissional.
Com base nessa afirmação, Ética é:
A)

Fofocar dos colegas no ambiente de trabalho.

B)

Cumprir com os valores da sociedade.

C)

Reclamar do chefe em função dos serviços que são destinados no seu dia-a-dia.

D)

É prejudicar o próximo.

QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Durante as atividades de varrição das ruas, ocorre um acidente de trânsito com
atropelamento sendo que a vítima ficou caída no meio da rua. Nesse caso, o que deve ser
feito em primeiro lugar?
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Correr atrás do carro que atropelou a vítima.
B) Remover a vítima para a calçada.
C) Tentar chamar algum parente da vítima.
D) Sinalizar o local para evitar outros acidentes.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
Assinale a alternativa que não é compatível às atribuições do cargo de gari.
A) Varrer ruas e praças.
B) Substituir o servente interno quando este se afasta legalmente de sua função.
C) Trabalhar na recepção da prefeitura.
D) Realizar atividades compatíveis ao seu cargo.
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Quanto à limpeza de praças e jardins é importante:
A) Cortar todas as árvores que caem folha.
B) Se tiver grama evitar cortar sem ter uma ordem assinada pelo prefeito municipal.
C) Sempre manter limpo e cuidado.
D) Obrigar as pessoas a juntar o resíduo que encontrarem.
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QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Limpeza pública consiste basicamente em:
A) Coleta domiciliar e comercial.
B) Coleta hospitalar e industrial.
C) Classificação e reciclagem do lixo.
D) Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Resíduo sólido dito comercial é aquele que é gerado por:
A) Residências e indústrias.
B) Lanchonetes e apartamentos.
C) Hospitais e mercados.
D) Lojas e supermercados.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Os equipamentos de segurança e higiene são indispensáveis nos trabalhos de limpeza
pública.
Indique a alternativa CORRETA, que representa os equipamentos de proteção individual
(EPI) usualmente necessários ao gari.
A) Bermuda, sandálias, boné.
B) Bermuda, sandálias e capacete.
C) Luvas, cinto de segurança e bermuda.
D) Luvas, calçado antiderrapante e colete refletor.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
O ato ou efeito de embalar resíduos sólidos para o seu transporte é chamado de:
A) Guarda.
B) Ajuntamento.
C) Acondicionamento.
D) Condicionamento.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Resto de tijolos quebrados, despejados em local inadequado, é considerado que tipo de
resíduo?
A)
B)
C)
D)

Resíduo químico.
Resíduo líquido.
Resíduo de construção civil.
Resíduo radioativo.
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QUESTÃO 39 (Valor: 1)
Em uma situação real de trabalho ao se deparar com situação de primeiros socorros, onde,
um colega teve um mal súbito (desmaio) qual ação a ser tomada imediatamente.
A) Continuar trabalhando.
B) Parar a atividade, chamar e prestar socorro.
C) Chamar a polícia.
D) Jogar água na pessoa.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Quando se fala em reciclar os resíduos sólidos (lixo), é a mesma coisa que:
A) Queimar os resíduos.
B) Reaproveitar ou reutilizar os resíduos.
C) Guardar ou segurar os resíduos.
D) Jogar fora ou inutilizar os resíduos.
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