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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Numa manhã agradável de primavera, os pássaros gorjeavam delicadamente prenunciando um novo dia que estava 

por vir. A natureza toda louvava ao Criador! 

 
01 - No período acima apresentado, analise os vocábulos - manhã, pássaros, gorjeavam e louvava, assinalando a 
alternativa que apresenta a separação silábica correta: 
a) man/hã, pá/ssa/ros, gor/ jea/ vam,  lou/va/va 
b) ma/nhã, pás/sa/ros, gor/je/a/vam,  lou/va/va 
c) ma/nhã, pá/ssa/ros, gor/jea/vam,  lo/u/va/va 
d) man/hã, pás/as/ro/s, gor/jea/vam, lou/vava 
 

02 - A anedota a seguir apresenta alguns erros ortográficos. Aponte-os, assinalando a alternativa que apresenta 
todos os erros do trecho: 
   - Garsão traga-me uma porssão de erros ortográficos por gentileza? 

   - Aqui não há esse prato senhor. Posso sujerir algo que tenha em nosso cardápio? 

  - Mas o cárdapio está conpletamente cheio deles... 

a) garsão, gentileza, há, conpletamente 
b) porssão, posso, cardápio, sujerir 
c) garsão, porssão, sujerir, conpletamente 
d) sugerir, algo, nosso, cheio 
 

03 - A situação a seguir apresenta falta de pontuação. Assinale a alternativa que completa as lacunas 
adequadamente: 
 Na feira, a senhora que era cliente fiel de toda semana, protestou a altos brados contra o preço da batata (    ) 

(    )  Isso é um assalto! 

Houve um reboliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém foi correndo chamar a polícia (    ) 

a) dois pontos, travessão, ponto final 
b) vírgula, travessão, vírgula 
c) ponto final, parágrafo, ponto final 
d) ponto e vírgula, parágrafo, ponto e vírgula 
 

04 - Considerando ainda o fato narrado na questão anterior, a expressão “protestou a altos brados...” indica que a 
senhora: 
a) subiu em um objeto para que ficasse em nível elevado e comentou sua indignação. 
b) reuniu um grupo de pessoas para uma manifestação. 
c) comentou discretamente com o feirante o abuso. 
d) gritou para que todos ouvissem sua indignação. 
 
05 - Assinale a alternativa correta quanto ao plural dos substantivos destacados no trecho a seguir: 
Toda terça-feira o professor de geografia propõe a difícil tarefa de procurar no atlas algum lugar diferente para ser 

localizado e estudado. Essa semana foi o vulcão Vesúvio. 

a) terça-feiras, professores, difícils, atlaes, vulconhes 
b) terças-feiras, professores, difíceis, atlas, vulcões 
c) terças-feira, professors, difíceis, atlases, vulcãos 
d) terças-feiras, professores, dificius, atlas, vulcães 
 

06 - A direção de um grupo escolar realizou um levantamento da quantidade de alunos do período vespertino e 
verificou que estavam distribuídos de acordo com a tabela abaixo: 

Séries Número de Alunos 
1ª Série 112 
2ª Série 106 
3ª Série 98 
4ª Série 84 

 
A taxa percentual referente ao número de alunos da terceira série em relação ao total de alunos desse grupo 
escolar no período vespertino é de: 
a) 73,5%. 
b) 24,5%. 
c) 7,35%. 
d) 2,45%. 
 
07 - João comprou várias frutas, dentre elas 10 maças, 04 pêras, 08 laranjas e 02 melancias. Dessas frutas João 
deu 2 maças e 1 pêra para Paulo. Com quantas frutas João ficou? 
a) 20 frutas. 
b) 21 frutas. 
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c) 22 frutas. 
d) 25 frutas. 
 
08 - Um grupo de motociclistas em viagem pelo Brasil percorreu determinado trajeto em uma hora e quinze 
minutos, a velocidade média de 60 km/h. O mesmo trajeto, se mantida uma velocidade média de 100 km/h pode 
ser percorrido em: 
a) 40 minutos. 
b) 43 minutos. 
c) 45 minutos. 
d) 50 minutos. 
 
09 - Márcia possui uma sala de 4 metros por 5 metros. Qual a área dessa sala? 
a) 15 m2. 
b) 12 m2. 
c) 28 m2. 
d) 20 m2. 
 
10 - Em uma loja de eletrodomésticos, os três vendedores disputam o prêmio de melhor do mês. Antonio vendeu 

o equivalente a  das quotas de vendas da loja, Carlos vendeu  das quotas e Adriana vendeu  das quotas. 

Juntos, os três venderam o equivalente a: 

a)  59

60
do total de quotas de vendas da empresa. 

b)  do total de quotas de vendas da empresa. 

c)  do total de quotas de vendas da empresa. 

d) 95% do total de quotas de vendas da empresa. 
 
11 - Segundo o artigo 41 da Constituição Federal, o servidor estável: 
a) Em nenhuma hipótese perderá o cargo que exerce. 
b) Somente poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
c) Poderá perder o cargo através de sentença judicial, processo administrativo e procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, sempre que lhe for assegurada ampla defesa. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
12 - Segundo a CF/88 a avaliação especial de desempenho do servidor público para adquirir estabilidade é: 
a) Facultativa 
b) Obrigatória, mas não pode determinar a perda do cargo pelo servidor 
c) Obrigatória e pode dar causa a perda do cargo pelo servidor 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - Considerando as disposições da Lei Complementar nº 239/98, o exercício é o efetivo desempenho das 
atribuições do cargo, que deverá se dar no prazo de: 
a) 30 dias, da data da posse 
b) 60 dias, da data da posse 
c) 90 dias, da data da posse 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
14 - Segundo a Lei Complementar nº 348/2000, a avaliação de desempenho do servidor será efetuada: 
a) A cada 03 meses 
b) A cada 04 meses 
c) A cada 05 meses 
d) A cada 06 meses 
 

15 - Além do aspecto estético, que também faz parte dos cuidados com a beleza e higiene, o que poucas pessoas 
sabem é que as unhas podem revelar o seu estado de saúde. Qual das afirmativas abaixo está ERRADA sobre as 
unhas? 
a) As unhas devem ser cortadas retas na frente e ligeiramente arredondadas nas laterais para manter seu vigor máximo e 
evitar que encravem.  
b) Diariamente roa as unhas, este hábito favorece a criação de anticorpos e previne contra infecções e o crescimento 
irregular da unha.  
c) Evite lixar a parte de cima da unha. Não use sapatos apertados.  
d) Mantenha as unhas limpas, pois embaixo delas podem se depositar bactérias e outros organismos. 
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16 - São cuidados que devem ser tomados com nossos dentes: 
a) Aplicar algum enxaguante bucal após a escovação. 
b) Escovar os dentes após as refeições. 
c) Usar o fio dental frequentemente. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
17 - Todas as alternativas abaixo apresentam cuidados que devemos ter com os nossos pés, apenas uma 
alternativa diz o que é errado no cuidado com os pés, essa alternativa é: 
a) Ande sempre descalço para evitar o engrossamento da pele dos pés. 
b) Examine os pés todos os dias e procure um profissional se notar a criação de calos, calosidades e qualquer 
inflamação ou infecção. 
c) Lave muito bem os pés. Não basta deixar que a água escorra durante o banho; passe a esponja entre os dedos. 
d) Lixe os pés, de preferência depois do banho, quando a pele está mais mole. Isso evita o aparecimento de calos e o 
acúmulo de células mortas. 
 
18 - Um dos parasitas mais comuns do couro cabeludo é o piolho. É muito comum crianças de qualquer classe 
social serem infestadas por piolhos. Assinale a alternativa que apresenta um remédio contra piolhos: 
a) Encostos de cadeiras. 
b) Escovas de cabelo. 
c) Travesseiros. 
d) Xampu. 
 
19 - O Coletor deve: 
a) Usar Equipamentos de Proteção Individual. 
b) Usar qualquer tipo de roupa para o trabalho. 
c) Usar gorros. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
20 - São funções do Coletor? 
a) Coletar galhos e entulhos. 
b) Coletar qualquer espécie de lixo que tenha rua. 
c) Coletar lixo domiciliar, industrial e hospitalar. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
21 - São penalidades que o funcionário pode sofrer pela não utilização dos equipamentos de proteção 
obrigatórios: 
a) Advertência. 
b) Multa. 
c) Suspensão. 
d) As alternativas “a” e “c” estão corretas. 
 
22 - Todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra 
riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde é denominado: 
a) CIPA 
b) EPC 
c) EPI 
d) MTPS 
 
23 - Durante todo o seu horário de trabalho o coletor necessita tomar cuidado para não se acidentar, porém um 
determinado tipo de lixo necessita de atenção redobrada, pois em caso de contato direto pode provocar sérios 
problemas de saúde, trata-se do lixo: 
a) Comercial. 
b) Hospitalar. 
c) Industrial. 
d) Residencial. 
 
24 - O noticiário sempre apresenta casos de crianças encontradas vivas dentro de sacos de lixo. O que você faria 
se encontrasse um bebê dentro do lixo? 
a) Colocaria a criança na boleia do caminhão e continuaria trabalhando. 
b) Deixava o saco com a criança dentro no mesmo lugar para evitar problemas. 
c) Ligaria para a polícia e para o SAMU. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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25 - Por segurança, o equipamento que faz a compactação do lixo dentro do caminhão, deve ser acionado: 
a) Apenas com o caminhão parado. 
b) Apenas com o caminhão rodando. 
c) Com o caminhão parado ou rodando. 
d) Somente depois que a caçamba estiver derramando lixo pela rua. 
 
26 - Que calçado o coletor de lixo deverá utilizar durante seu horário de trabalho? 
a) Bota ou botina com bico de aço. 
b) Sandália do tipo havaiana. 
c) Sapato social. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
27 - Quem define as ruas e os dias em que o lixo será recolhido em um determinado bairro é? 
a) Qualquer pessoa. 
b) O próprio coletor. 
c) O órgão municipal que administra este serviço. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
28 - Quem deverá recolher o lixo que cair de um saco que estourar ao ser jogado dentro da caçamba do 
caminhão? 
a) Ninguém, o lixo deve ficar na via pública. 
b) O coletor. 
c) O morador que gerou o lixo. 
d) O pessoal da varrição. 
 
29 - Não é material que pode ser encaminhado para reciclagem: 
a) Embalagens plásticas de refrigerantes. 
b) Garrafas de vidro. 
c) Latinhas de cerveja. 
d) Resto de comida. 
 
30 - O Coletor deve: 
a) Comprar material de limpeza. 
b) Realizar qualquer tipo de serviço. 
c) Fazer a coleta de lixo. 
d) Arrumar carros. 
 




