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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Agente de Limpeza Urbana, Obras e Serviços Gerais

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N.º 001/2018

Realização:
UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense. Setor de Concursos.

ORIENTAÇÕES:
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões numeradas de 01 a 40.
2. Confira o teor do caderno, se não há páginas faltantes ou em branco. Caso o caderno 

esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao 
aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções. Apenas uma responde 
corretamente à questão.

4. O tempo disponível para estas provas é de três horas e trinta minutos (13:00h às 16:30h). 
O tempo dispendido para a entrega dos CADERNOS DE PROVAS será acrescido ao final 
da prova.

5. O GABARITO DA PROVA deverá ser preenchido somente caneta esferográfica, com tinta 
azul ou preta.

6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
considerados na avaliação. Somente serão corrigidas as respostas assinaladas no 
CARTÃO-RESPOSTA.

7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE 
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO.

8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas uma hora do início da 
aplicação.
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 Dados do Candidato 
 Data: 04/02/2018 
 Concurso: CONCURSO 
 Cargo: ______________________________________________           
 Prova: 777  

   Assinatura:

ATUALIDADES - NÍVEL FUNDAMENTAL (Questões 1 à 5)

QUESTÃO 1 (Valor: 1)

O Brasil comandou uma Missão das Nações Unidas com início em 2004, após a rebelião que resultou na saída do então presidente, Jean-
Bertrand Aristide. Calcula-se que foram gastos mais de 340 milhões de dólares. A missão de paz encerrou em abril. No entanto, até 2018 
iniciou uma nova missão, agora policial, a fim de manter a estabilidade até que o país recomponha suas próprias forças de segurança. 
Assinale a opção que indica o país a que estamos fazendo referência.

Assinale a opção que indica o país a que estamos fazendo referência.

A) Timor Leste

B) Bolívia

C) Haiti

D) Venezuela

QUESTÃO 2 (Valor: 1)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elegeu-se com promessas que visam à proteção do povo americano e o aumento de 
número de vagas de trabalho. Durante sua campanha, por exemplo, prometeu construir um muro na fronteira com o México para 
controlar a entrada de imigrantes no país. Nos últimos tempos uma das suas ações causou reação contrária no mundo todo, tanto entre 
líderes mundiais quanto entre pacifistas. Que ação foi esta?

Nos últimos tempos uma das suas ações causou reação contrária no mundo todo, tanto entre líderes mundiais quanto entre 
pacifistas. Que ação foi esta?

A) Envio de tropas ao Iraque para iniciar nova guerra civil.

B) Criação de projeto para construção de uma bomba atômica.

C) Retirada da participação dos EUA no Acordo do Clima de Paris.

D) Aproximação dos EUA com Cuba, liberando sanções antigas feitas por outros presidentes.

QUESTÃO 3 (Valor: 1)

Os grupos terroristas conseguem chamar a atenção das pessoas para suas causas que geralmente são bastante radicais se utilizando 
de vídeos na internet e em canais de TV. 

Das afirmações abaixo, apenas uma não se refere às ações de grupos terroristas. Identifique-a.

A) O grupo pretende causar algum efeito político, como motivar governantes a fazer ou deixar de fazer alguma coisa.

B) Os grupos são clandestinos: não são partidos políticos, entidades governamentais, intergovernamentais.

C) As ações ocorrem em espaços públicos de pequena circulação (prédios, praças, shoppings, voos comerciais, aeroportos, boates, etc)

D) O ato terrorista serve tanto para aterrorizar a população, quanto para convencer outras a aderir às causas do grupo. O Estado 
Islâmico, por exemplo, tem conquistado novos adeptos ao longo do tempo, até mesmo em países ocidentais.

QUESTÃO 4 (Valor: 1)

As denúncias de corrupção no Brasil e de má gestão já levaram dois presidentes a serem afastados, direta ou indiretamente, pelo processo 
de impeachment. Sem poder no congresso nacional, sem aprovação popular, restaram a estes presidentes se afastarem e tentarem provar 
sua inocência. 

Quem foram estes presidentes?
A) Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff

B) Dilma Rousseff e Paulo Maluf

C) José Sarney e Dilma Rousseff

D) Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso

QUESTÃO 5 (Valor: 1)

O termo “cultura do estupro” data dos anos de 1970, época da chamada segunda onda feminista, para descrever comportamentos sutis ou 
explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher. Em função de que fato esta expressão voltou a ser usada no 
Brasil nos últimos meses?
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Em função de que fato esta expressão voltou a ser usada no Brasil nos últimos meses?

A) Estupro envolvendo jogadores de futebol.

B) Desaparecimento de jovens em estados nordestinos.

C) Estupros coletivos ocorridos no Rio de Janeiro

D) Assassinato de jovens em favelas cariocas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE LIMPEZA URBANA, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS (Questões 
6 à 30)

QUESTÃO 6 (Valor: 1)

Com relação à varrição manual, podemos afirmar:
A) Todas as alternativas estão corretas.

B) Os roteiros devem ser circulares e no sentido dos declives.

C) Partindo do ponto de apoio, o gari deve finalizar sua jornada regressando ao início.
D) Os setores de varrição são determinados, a partir dos pontos de apoio.

QUESTÃO 7 (Valor: 1)

São de responsabilidade dos municípios os resíduos sólidos de origem:

A) Estabelecimentos de saúde, comerciais e públicos.

B) Domiciliares, comerciais e estabelecimentos de saúde.

C) Domiciliares, comerciais (pequenos volumes) e públicos.

D) Domiciliares, estabelecimentos de saúde e públicos.

QUESTÃO 8 (Valor: 1)

É considerado resíduo ou lixo pela maior parte da população brasileira:

A) Restos da atividade humana, considerado pelo gerador como: inútil, indesejável ou descartável.

B) Restos da atividade humana, considerado pelo gerador como: inútil, desejável ou descartável.

C) Restos da atividade humana, considerado pelo gerador como: útil, desejável ou descartável.

D) Restos da atividade humana, considerado pelo gerador como: útil, indesejável ou descartável.

QUESTÃO 9 (Valor: 1)

Um dos grandes problemas da degradação ambiental é ocasionado pela disposição:

A) Adequada dos resíduos sólidos urbanos

B) Inadequada dos resíduos sólidos urbanos

C) Adequada dos resíduos sólidos comerciais

D) Adequada dos resíduos sólidos industriais

QUESTÃO 10 (Valor: 1)

Com o crescimento populacional descontrolado, as reservas do planeta ficarão cada vez mais escassas, bem como, extremamente 
poluídas pela ação descontrolada do homem.

Dentre os fatores que contribuem para este quadro, temos, exceto:

A) Crise econômica.
B) Explosão demográfica.
C) Corrupção e desvio de verbas públicas.
D) Produção cada vez menor de resíduos.

QUESTÃO 11 (Valor: 1)

A falta de consciência técnica, manutenção ou falta de equipamentos, aliada a incapacidade gerencial e a má vontade política, para as 
questões referentes a destinação final dos resíduos domiciliares, mostram dados surpreendentes da ABRELPE (2016).

Quais das porcentagens abaixo representa a disposição final mais praticada pelos municípios brasileiros, que ainda é a céu 
aberto (lixão)?

A) 14,4 %

B) 24,2 %   

C) 58,4 %   

D) 17,4 %  

QUESTÃO 12 (Valor: 1)
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A produção de matéria orgânica está ligada diretamente:

A) À condição socioeconômica da população.
B) À condição econômica da população.
C) À condição social da população.
D) À condição física da população.

QUESTÃO 13 (Valor: 1)

Um dos fatores que influenciam a limpeza de uma cidade é o:

A) Desenvolvimento da comunidade.
B) Grau de educação ambiental dos funcionários da limpeza pública.
C) Grau de educação formal da comunidade.
D) Grau de educação ambiental da comunidade.

QUESTÃO 14 (Valor: 1)

O sistema de limpeza de vias e logradouros públicos podem ser subdivididos em:
A) Varrição manual e mecanizada, lavagem, capinação e roçada.

B) Varrição mecanizada, lavagem, capinação e roçada.

C) Varrição manual e mecanizada, lavagem.
D) Varrição manual e roçada.

QUESTÃO 15 (Valor: 1)

Os contêineres e os sacos plásticos são formas de acondicionamento de resíduos, enquadrados respectivamente em:
A) Grande volumes e pequenos volumes.
B) Pequenos volumes.
C) Pequenos volumes e grandes volumes.
D) Gandes volumes.

QUESTÃO 16 (Valor: 1)

A análise gravimétrica disposta na NBR 10004/2004 ABNT traduz o percentual de cada componente em relação ao peso total da 
amostra.

Quais os componentes mais significativos encontrados nos resíduos gerados no Brasil?

A) Matéria orgânica, vidro, metal, plástico e papel.

B) Vidro, plástico, metal, papel e entulho construtivo.

C) Lata de cerveja, pilha, papelão, plástico e baterias.

D) Tecido, entulho construtivo, couro e metais.

QUESTÃO 17 (Valor: 1)

O lixo domiciliar é o mais rico de todos em matéria orgânica, sendo muito interessante seu aproveitamento para a transformação em 
composto orgânico.
Este processo é denominado:
A) Compostagem
B) Metabolismo
C) Redução
D) Calação

QUESTÃO 18 (Valor: 1)

O lixo produzido nas cidades:
A) Destrói as matas.
B) Polui e contamina a terra.

C) É, na maior parte, composto de material descartável.

D) Ajuda a produção agrícola.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)

O sistema de limpeza pública, pode ser subdividido em:

A) Limpeza de vias, logradouros públicos, coleta e transporte.
B) Limpeza de vias, logradouros públicos e coleta.
C) Limpeza de vias, logradouros públicos e transporte.
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D) Limpeza de vias e logradouros públicos.

QUESTÃO 20 (Valor: 1)

Como parte integrante do ecossistema, devemos repensar e reavaliar nossa responsabilidade tanto individual como coletiva, 
revendo:

A) Utilização de recursos naturais não renováveis.
B) Todas as alternativas estão corretas.

C) Hábitos de consumo.
D) Produção de resíduos.

QUESTÃO 21 (Valor: 1)

O resíduo sólido urbano quando depositado sobre o solo, devido as condições ambientais sofre a decomposição bioquímica, mediante 
ação de microrganismos aeróbios e anaeróbios, da qual resulta um caldo escuro com alta capacidade poluidora.

Qual o nome comum desse líquido?

A) Líquor.
B) "b" e "c" estão corretos.
C) Metano.
D) Chorume.

QUESTÃO 22 (Valor: 1)

O crescente processo de industrialização dos alimentos permitiu a produção:
A) De bens de consumo.
B) Todas as alternativas estão corretas.
C) Incorporação de hábitos alimentares.
D) Embalagens de diversos tipos de materiais.

QUESTÃO 23 (Valor: 1)

Basicamente os resíduos sólidos urbanos podem ser divididos em três grupos:
A) Orgânicos, recicláveis e especiais.
B) Orgânicos, recicláveis e rejeitos.
C) Orgânicos, úmidos e especiais.
D) Úmidos, secos e especiais.

QUESTÃO 24 (Valor: 1)

Embora sejam ideais para o acondicionamento do ponto de vista sanitário e de agilização da coleta, os sacos plásticos, 
apresentam os seguintes aspectos desfavoráveis, exceto:

A) Preço elevado que pode tornar inviável sua adoção pela população de baixa renda.
B) Fragilidade em relação a materiais perfuro-cortantes.
C) Propiciam menor produtividade da equipe de coleta.
D) Fragilidade em relação a materiais cortantes.

QUESTÃO 25 (Valor: 1)

Uma das características do ser humano ligada diretamente à geração de resíduos sólidos é:
A) Ninguém foge à regra, ninguém produz resíduos diariamente.
B) Ninguém foge à regra, todos produzem uma quantidade diária de resíduos.

C) Apenas os seres autotróficos produzem uma quantidade diária de resíduos.

D) Somente seres do sexo masculino, produzem uma quantidade diária de resíduos.

QUESTÃO 26 (Valor: 1)

Desde a Antiguidade até meados do século XIX, uma cidade típica do mundo era o repositório, não só de pequenos detritos, 
mas de restos de comida e significativa quantidade de excremento animal e humano, originando:

A) Pestes e epidermes.
B) Pesticidas e epidemias.
C) Pestes e epidemias.
D) Pestes e isoepidemias.

QUESTÃO 27 (Valor: 1)

A disposição final inadequada dos resíduos sólidos urbanos, causa inúmeros problemas, exceto:
A) Presença de catadores.
B) Presença de animais.
C) Proliferação de vetores.
D) Fonte saudável de nutrientes para alimentação de animais.
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QUESTÃO 28 (Valor: 1)

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações sobre as caraterísticas das atividades desenvolvidas pelo Auxiliar de Limpeza Urbana:
(   ) A efetivação dos serviços de limpeza através ora da contratação de firmas particulares, ora com a organização de serviços públicos, 
esbarrava em inúmeros entraves técnicos, administrativos, financeiros e de costumes da população.
(   ) A atuação dos catadores, em sua luta pela sobrevivência, está ligada, no geral, à limpeza urbana. Não precisavam ser controlados ou 
combatidos, pois buscam de forma ordenada seus materiais, sem revirar o lixo deixado nas calçadas, o que melhora a limpeza das 
cidades e mesmo os sistemas de coleta
(  ) A designação até hoje de “gari” para alguns empregados da limpeza urbana está relacionado com o fato de que em 11/10/1876 
contratou-se a firma de Aleixo Gary, que foi um marco importante para a limpeza urbana do Rio de Janeiro;
(   ) Os resíduos sólidos gerados não causam  problemas  de entupimento de boca de lobo, contaminação das águas, proliferação de 
vetores, sendo desnecessário gerenciá-los.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A) V F V F
B) V V F F
C) V F V V
D) V F F V

QUESTÃO 29 (Valor: 1)

Dentre as formas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos, quais são as metodologias que oferecem menos riscos ao 
meio ambiente, levando-se em consideração que: sejam bem monitoradas e atendam os padrões de desempenho determinadas 
pela legislação vigente?

A) Incineração, aterro sanitário, reciclagem, usinas de triagem e compostagem, lixão.

B) Aterro sanitário, coleta seletiva, reciclagem, usina de compostagem, incineração.
C) Reciclagem, lixão, aterro sanitário, usina triagem e compostagem.
D) Lixão, incineração, aterro sanitário, reciclagem, usina de triagem e compostagem.

QUESTÃO 30 (Valor: 1)

Com relação aos cuidados a serem tomados ao acondicionar o lixo, ao colocar uma garrafa de vidro quebrada para a coleta, 
devemos:
A) Lavar e triturar a garrafa.
B) Embrulhar bem para evitar acidentes.
C) Apenas lavar a garrafa.
D) Misturar bem com os demais resíduos.

MATEMÁTICA - NÍVEL FUNDAMENTAL (Questões 31 à 35)

QUESTÃO 31 (Valor: 1)

Atualmente muitas pessoas preferem adquirir produtos em feiras livres. Muitos são os motivos, são produtos mais novos, a maioria das vezes mais 
baratos por vir direto do produtor entre outros. Numa feira localizada no município de Maracajá SC, em uma das barracas desta feira, há 10 dúzias de 
laranjas, 2 dezenas de melancias e 3 centenas e meia de mamão para vender.Com esses dados podemos dizer (assinale a resposta incorreta)

Com esses dados NÃO podemos dizer:

A) Nesta barraca tem 20 melancias e 120 laranjas

B) Nesta barraca tem um total de 440 frutas

C) Nesta barraca tem 120 laranjas e  350 mamões

D) Nesta barraca tem um total de 490 frutas

QUESTÃO 32 (Valor: 1)
Para que as pessoas sejam convencidas em comprar os produtos das lojas, as mesmas fazem várias liquidações. Num dos Magazines 
de um Shopping ocorre uma Grande Liquidação a qual anuncia:

Olhem os preços nesta semana!

JAQUETA JEANS de R$ 35,00 por R$ 24,50

CAMISA de R$ 26,00 por R$ 18,50

CALÇA JEANS de R$ 32,00 por R$ 21,00

Observe a propaganda, calcule e assinale a resposta correta

A) Vini comprou nesta semana  uma calça jeans, e economizou R$ 9.50

B) Quira comprou nesta semana  uma jaqueta jeans, uma calça jeans e uma camisa pagando um valor de R$ 64,00

C) Bibi comprou nesta semana 2 camisas pagando por elas R$ 36,00

D) Bira comprou 2 jaquetas jeans na semana passada e pagou por elas R$  70,50
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QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Atualmente muitas famílias para incrementar o ganho mensal procuram fazer alguma atividade em casa. Dona Celeste faz salgadinhos 
por encomenda. Ela embala seus produtos em pacotes de 10 unidades.

Dona Bina solicitou 8 dezenas de salgadinhos e o Senhor Virgínio encomendou um cento de salgadinhos. Quantos pacotes a Dona Bina 
e o Senhor Virgínio irão receber respectivamente:

Quantos pacotes a Dona Bina e o Senhor Virgínio irão receber respectivamente:

A) 8 pacotes e 10 pacotes

B) 100 pacotes e 80 pacotes

C) 80 pacotes e 100 pacotes

D) 10 pacotes e 8 pacotes

QUESTÃO 34 (Valor: 1)
Futebol é uma das paixões nacionais, tem pessoas que fazem loucuras pelo seu time. Neste sentido quatro amigos que são loucos por 
futebol foram ao estádio de futebol para assistir uma final. Eles percorreram caminhos diferentes para chegar ao estádio.

* o primeiro percorreu 2,575 Km

* o segundo percorreu 4,7 Km

* o terceiro percorreu 500 m

* o quarto percorreu 1 km

Com base nessas informações responda: Qual dos amigos percorreu o maior trajeto

A) o terceiro

B) o primeiro

C) o quarto

D) o segundo

QUESTÃO 35 (Valor: 1)

A senhora Vivinha encheu o tanque de seu carro, que tem capacidade para 46 litros de gasolina, e fez uma viagem de 405 km. Sabendo 
que seu carro percorre 15 Km com 1 litro de combustível e que ela não o abasteceu mais, quantos litros ainda restou no tanque após a 
viagem?

Sabendo que seu carro percorre 15 Km com 1 litro de combustível e que ela não o abasteceu mais, quantos litros ainda restou 
no tanque após a viagem?

A) 19 litros

B) 16 litros

C) 39 litros

D) 45 litros

PORTUGUÊS - NÍVEL FUNDAMENTAL (Questões 36 à 40)

QUESTÃO 36 (Valor: 1)

Leia o texto a seguir:
“Um estudante brasiliense de 19 anos começou a passar mal durante um acampamento de fim de ano na Chapada dos Veadeiros, em 
Goiás. Queixava-se de febre, calafrios e dores no corpo. O dia 3 de Janeiro ele faleceu, com o fígado destruído. Diagnóstico: febre 
amarela.” (Superinteressante, fev. 2000, p.48)

De acordo com o texto, pode-se afirmar que:

A) O estudante faleceu em virtude da febre amarela

B) O acampamento era em Brasília-DF

C) A Chapada dos Veadeiros está localizada no estado do Rio de Janeiro

D) O estudante era de São Paulo

QUESTÃO 37 (Valor: 1)

Qual das palavras abaixo está escrita corretamente de acordo com a norma formal da língua portuguesa:

A) Enxada

B) Salxicha

C) Mortandela

D) Charope
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QUESTÃO 38 (Valor: 1)

Leia o texto a seguir:
“O uso de drogas para melhorar a performance dos atletas olímpicos não é novidade. O vencedor da maratona dos Jogos de 1904, o 
americano Thomas Hicks, tomou inúmeras doses de estricnina e conhaque durante os 42 quilômetros da corrida. Às vésperas da prova 
de 100 metros nas Olímpiadas de 1920, o treinador da delegação dos Estados Unidos ofereceu a seus pupilos uma mistura de xerez com 
gemas de ovos. Era o fim dos tempos românticos em que se tratava o doping com a mesma benevolência destinadas aos escritores que 
mergulharam em absinto nos loucos anos 20 em Paris.” (Fascículo integrante da revista Época, 7 ago. 2000, p.5)

De acordo com o texto, pode-se afirmar que:

A) Em tempos românticos, todos os escritores tomam absinto

B) Todos os atletas olímpicos usam drogas

C) Nunca houve uso de drogas para melhorar a performance dos atletas

D) O doping fez com que o atleta americano vencesse a maratona nas olímpiadas de 1904

QUESTÃO 39 (Valor: 1)

Em qual das alternativas todas as palavras estão escritas corretamente no plural:

A) Canções, vozeirões, capitães, bênçãos

B) Cães, irmãos, mãos, balcãos

C) Balãos, opiniões, casarãos, alemãos

D) Cidadões, questões, cristãos, pãos

QUESTÃO 40 (Valor: 1)

Na palavra essencial existem quantas sílabas:

A) 4 sílabas

B) 5 sílabas

C) 3 sílabas

D) 6 sílabas


