
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DOM MACEDO COSTA 
 

GARI (CÓD.001) 

 
Realização: Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa e Fundação CEFETBAHIA      

 

1 

 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 01 a 06. 
 
 TEXTO: 
 

Todo dia é dia do gari 
 

Profissionais da limpeza urbana comemoram em 16 de maio o Dia do Gari 
 

 
 

Papel de bala que a menininha deixou escorregar das mãos, bituca de cigarro que o empresário 
fingiu derrubar, nota fiscal amassada do mercado ali da esquina… Um palito de fósforo aqui, um chiclete 
ali e pronto: está formada a decoração do cenário urbano ao fim de um dia comum. Ou ao menos 
estaria, se não fossem aqueles profissionais em trajes de cor laranja, que insistem em evitar que o lixo 
se acumule nas ruas: os garis.  5 

O Dia do Gari, instituído por uma lei em 31 de outubro de 1962, é comemorado em 16 de maio. 
Esse dia do calendário, entretanto, chega a ser esquecido pelos próprios profissionais.  

A categoria dos profissionais de limpeza é a que mais emprega mão de obra de baixa 
escolaridade no Brasil: 1,5 milhão de empregos. No Paraná, mais de 50 mil pessoas trabalham no setor.  

Sempre a postos com suas vassouras em quase todas as esquinas, os garis são figuras já tão 10 

corriqueiras na paisagem da cidade, que, muitas vezes, acabam passando despercebidos aos olhos dos 
pedestres.  

Ninguém nega que a sua função seja árdua. De acordo com levantamento da assessoria de 
imprensa da Cavo, um gari caminha, diariamente, cerca de quatro quilômetros em sua “ronda” de 
limpeza.  15 

 
NEIVA, Giovana. Todo dia é dia do gari. Disponível em: < http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/node/1088>.  Acesso em: 17 dez. 
2011. Adaptado. 

 
Questão 01 (Peso 1) 
 
O texto evidencia 
 
A) a importância do gari para a limpeza urbana. 
B) os pormenores do serviço de limpeza das cidades. 
C) a crítica da população urbana quando as ruas ficam sujas. 
D) o descaso da população com o trabalho insignificante dos garis. 
E) o acúmulo de lixo nas ruas das grandes cidades, ao longo da semana. 
 
Questão 02 (Peso 2) 
 

Contém uma informação que está ausente do texto a alternativa 
 

A) Dispensa de média ou alta escolaridade para que se consiga um emprego de gari. 
B) Falta de cuidado dos habitantes das cidades com a conservação da limpeza das ruas. 
C) Reconhecimento do trabalho cansativo exercido pelos profissionais de limpeza urbana.  
D) Instituição legal do Dia do Gari, o qual nem sempre lembrado pelos próprios profissionais. 
E) Salário e incentivos recebidos pelos profissionais encarregados de manter as cidades limpas. 
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Questão 03 (Peso 2) 
 

A pergunta que tem resposta no texto é a que se faz em 
 
A) Qual a idade das pessoas que jogam palito nas ruas? 
B) A quem cabe evitar o acúmulo de lixo nas vias públicas? 
C) Quem lutou para instituir o Dia do Gari no calendário anual? 
D) De que maneira são tratados os garis por seus supervisores?  
E) Como agem os garis quando são maltratados pelos pedestres?  
 

Questão 04 (Peso 1) 
 
“Papel de bala que a menininha deixou escorregar das mãos, bituca de cigarro que o empresário fingiu 
derrubar, nota fiscal amassada do mercado ali da esquina…” (linhas 1 e 2) 
 

No fragmento em destaque, está no diminutivo a palavra 
 
A) “Papel de bala”. 
B) “menininha”. 
C) “empresário”. 
D) “nota fiscal”. 
E) “mercado”. 
 

Questão 05 (Peso 3) 
 

Possui o mesmo número de sílabas as palavras transcritas na alternativa 
 

A) “mãos” (linha 1) e “ali” (linha 2). 
B) “fim” (linha 3) e “dia” (linha 3). 
C) “instituído” (linha 6) e “categoria” (linha 8).  
D) “comemorado” (linha 6) e “paisagem” (linha 11). 
E) “corriqueiras” (linha 11) e levantamento” (linha 13). 

 
Questão 06 (Peso 3) 
 
O par de palavras que fazem o plural de maneira diferente é o indicado em 
 
A) “Papel” (linha 1) e “fiscal” (linha 2). 
B) “decoração” (linha 3) e “mão” (linha 8). 
C) “comum” (linha 3) e “paisagem “ (linha 11).  
D) “cor” (linha 4) e “setor” (linha 9). 
E) “milhão” (linha 9) e “função” (linha 13). 
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Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 07 a 10. 
 

TEXTO: 
 

 

A profissão 
 
 
 
 

Sabia que a profissão de gari surgiu no tempo do Império, na cidade do Rio de Janeiro? Tudo 
começou quando um empresário chamado Aleixo Gary assinou contrato com o governo para organizar o 
serviço de limpeza das ruas e praias da cidade.  

De lá pra cá, os coletores de lixo trabalham todos os dias com seriedade e dedicação, apesar da 
profissão ser árdua e da jornada de trabalho ser sacrificante. Faça chuva, faça sol, lá estão os 5 

profissionais da limpeza recolhendo o lixo das residências, indústrias e edifícios comerciais e 
residenciais, varrendo ruas, praças e parques. Também capinam a grama, lavam e desinfetam vias 
públicas. Ufa!!!  
 

A PROFISSÃO. Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/dia-do-gari.php>. Acesso em:18  
dez. 2011. 
 

Questão 07 (Peso 3) 
 
Esse texto traz uma informação que também está presente no texto anterior. 
 
Trata-se da referência feita 
 
A) ao surgimento da profissão de gari. 
B) à seriedade e dedicação com que trabalham os coletores de lixo. 
C) às oportunidades de emprego surgidas para os que querem ser gari. 
D) à atividade cansativa dos profissionais encarregados da limpeza urbana. 
E) ao enfrentamento dos problemas climáticos pela categoria profissional citada. 

 
Questão 08 (Peso 2) 
 
Segundo as informações do texto, o nome “gari”, dado aos profissionais que fazem a limpeza pública, pelo 
visto, é uma homenagem ao 

 
A) compromisso dessa categoria de trabalhadores, reconhecido pelo empresário Aleixo Gary. 
B) ato de garimpagem, uma atividade que acaba separando, como a do gari, “o joio do trigo”. 
C) lucro do meio ambiente com a limpeza pública, comparado ao dos empresários de sucesso. 
D) empenho dos profissionais de limpeza, como o do empresário que quis ver o Rio de Janeiro limpo. 
E) nome do empresário que se dispôs, junto ao governo, a organizar a limpeza das ruas e praias do Rio.  

 
Questão 09 (Peso 1) 

 

A palavra que, no texto, melhor expressa as ideia de alívio por tanto trabalho referido é a transcrita em 
 

A) “limpeza” (linha 3). 
B) “jornada” (linha 5). 
C) “recolhendo” (linha 6). 
D) “varrendo” (linha 7). 
E) “Ufa” (linha 8). 
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Questão 10 (Peso 1) 
 

São femininas as palavras transcritas na alternativa 
 

A) “gari” (linha 1) e “Império” (linha 1). 
B) “contrato” (linha 2) e “lixo” (linha 4). 
C) “profissão” (linha 5) e “indústrias” (linha 6). 
D) “chuva” (linha 5) e “parques” (linha 7). 
E) “edifícios” (linha 6) e “vias” (linha 7). 
 
Questão 11 (Peso 1) 

 
21 19 32 40 21 18 35 18 43 29 

 

Os números naturais na tabela correspondem às idades, em anos, dos dez primeiros candidatos inscritos em 
um concurso.  
 
Com base nessas informações, sobre esses candidatos, é correto afirmar que  
 
A) nenhum tem idade inferior a dezenove anos. 
B) nenhum tem idade superior a quarenta anos. 
C) a maioria tem idades representadas por números pares. 
D) a metade tem idades representadas por números ímpares. 
E) o mais velho tem idade ímpar, e o mais novo tem idade par. 

 
Questão 12 (Peso 3) 

 
A sequência de números naturais que representam grandezas maiores que cinco dezenas e menores que 
quatro dúzias e meia, na ordem crescente, é 
 
A) 50, 51, 52, 53, 54.  
B) 53, 52, 51, 50. 
C) 51, 52, 53, 54. 
D) 51, 52, 53. 
E) 53, 52, 51.  

 
Questão 13 (Peso 2) 

 
Na disputa de 15 partidas de um jogo, pelos amigos X e Y, sabe-se que 
 

• a cada vitória de X, ele recebeu R$2,00 de Y. 
• a cada vitória de Y, ele recebeu R$3,00 de X. 

 
Supondo-se que X tenha ganho 8 partidas e perdido 7, pode-se afirmar que ele  
 
A) não teve lucro nem prejuízo. 
B) teve prejuízo de R$ 4,00. 
C) teve prejuízo de R$ 5,00. 
D) teve lucro de R$ 4,00. 
E) teve lucro de R$ 5,00. 
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Questão 14 (Peso 2) 

 
Uma pessoa caminha de sua casa até o trabalho, percorrendo, em média, 3/5 do metro por segundo. 
Se ela gasta dez minutos nesse trajeto, pode-se afirmar que a distância, em metros, de sua casa até o 
trabalho é igual a 
 
A) 280. 
B) 360. 
C) 450. 
D) 560. 
E) 630. 
 
Questão 15 (Peso 3) 

 

Um operário levou três dias para concluir um serviço de limpeza em um galpão. No primeiro dia, fez 
2
5

 do 

serviço total e, no segundo dia, fez 
4

15  do serviço total.  

Assim, a fração do trabalho total que restou para ser feito no terceiro dia foi igual a 
 

A) 
1
3

. 

B) 
8

15
. 

C) 
3
5

. 

D) 
7

10
. 

E) 
5
6

. 

 
Questão 16 (Peso 3) 

 
X comprou um televisor por R$ 1281 reais, a serem pagos em sete parcelas mensais, iguais a P reais.  
Certo mês, o valor que X tinha disponível para pagar a parcela era, em reais, igual ao número encontrado, 
trocando-se o algarismo das dezenas de P pelo algarismo das unidades. 
 
Então, para pagar a parcela, faltavam  

 

A) R$ 9,00. 
B) R$ 18,00. 
C) R$ 22,00. 
D) R$ 36,00. 
E) R$ 45,00. 
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Questão 17 (Peso 1) 

 
Dois feirantes vendem ovos em caixas com 12 unidades. Na disputa pelos fregueses, o primeiro fez uma 
promoção, vendendo a metade de uma caixa por R$1,50, enquanto o segundo fez uma promoção vendendo 
um terço da caixa por R$1,00. 
 
Então, na promoção, o preço cobrado por uma caixa de ovos,  
 
A) pelos dois feirantes, é o mesmo. 
B) pelo primeiro feirante, é R$ 3,50. 
C) pelo segundo feirante, é R$ 4,50. 
D) pelo primeiro feirante, é inferior ao preço cobrado pelo segundo. 
E) pelo segundo feirante, é inferior ao preço cobrado pelo primeiro. 
 
Questão 18 (Peso 3) 

 

 

A figura ilustra o horário em que um relógio de parede marcava quando parou de trabalhar. Às três horas e 
vinte minutos, foi colocada uma pilha nova e, para que o relógio voltasse a marcar a hora certa, foi necessário 
adiantá-lo em 
 
A) 44 minutos. 
B) 46 minutos. 
C) 48 minutos. 
D) 50 minutos. 
E) 52 minutos. 

 
Questão 19 (Peso 1) 

 
De acordo com o calendário para o ano de 2012, o dia de Natal será uma terça-feira. 
 
Assim sendo, o último dia de 2012 será  

 

A) domingo. 
B) segunda-feira. 
C) terça-feira. 
D) quarta-feira. 
E) quinta-feira. 
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Questão 20 (Peso 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para compor a placa de sinalização representada na figura, o desenhista utilizou  

 
A) apenas formas quadradas. 
B) apenas formas retangulares. 
C) formas triangulares e formas circulares. 
D) formas retangulares e formas circulares.  
E) formas quadradas e formas circulares. 

 
Questão 21 (Peso 2) 

 
O servidor público municipal do município de Dom Macedo Costa, ao trabalhar no turno noturno, terá direito, 
na forma da Lei Orgânica Municipal, à remuneração do trabalho noturno, em valor 

 
A) inferior à do diurno, com redução de horas correspondentes ao mês, que venha compensar como folga do 

trabalho. 
B) idêntico à do diurno, ou redução de horas correspondentes ao mês, que venha compensar como folga do 

trabalho. 
C) idêntico à do diurno, e redução de horas correspondentes ao mês, que venha compensar como folga do 

trabalho. 
D) superior à do diurno, ou redução de horas correspondentes ao mês, que venha compensar como folga do 

trabalho. 
E) superior à do diurno, e redução de horas correspondentes ao mês, que venha compensar como folga do 

trabalho. 
 
Questão 22 (Peso 1) 

 
O servidor público municipal do município de Dom Macedo Costa, nomeado em virtude de concurso público, 
adquirirá estabilidade, na forma da Lei Orgânica Municipal, após 

 
A) um ano de efetivo exercício. 
B) dois anos de efetivo exercício. 
C) três anos de efetivo exercício. 
D) quatro anos de efetivo exercício. 
E) cinco anos de efetivo exercício. 
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Questão 23 (Peso 3) 
 

A duração do trabalho normal do servidor público municipal do município de Dom Macedo Costa, na forma da 
Lei Orgânica Municipal, será igual ou inferior a 

 
A) seis horas diárias e trinta horas semanais. 
B) seis horas diárias e trinta e seis horas semanais. 
C) oito horas diárias e quarenta horas semanais. 
D) oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais. 
E) oito horas diárias e quarenta e oito horas semanais. 

 
Questão 24 (Peso 1) 

 
“Os incisos I e V do Art. 30 da Constituição Federal estabelecem, como atribuição municipal, legislar sobre 
assuntos de interesse local, especialmente quanto à organização dos seus serviços públicos.” 
 
A limpeza urbana é considerada um serviço público e, segundo a Constituição Federal, a responsabilidade da 
limpeza urbana cabe ao 

 
A) partido político. 
B) governo municipal. 
C) chefe de gabinete. 
D) governo do estado. 
E) presidente da república. 
 
Questão 25 (Peso 1) 

 
Para a execução da coleta, transporte e transbordo de lixo, deve-se utilizar pessoal treinado e equipado com 
itens que garantam a saúde ocupacional e a segurança do trabalhador por utilização de “EPI”, sigla esta que 
significa 

 
A) Escovas, Panos e Irrigadores. 
B) Esforço, Prontidão e Iniciativa. 
C) Esquadrão da Limpeza Pública. 
D) Esgotos, Poluentes e Indicações. 
E) Equipamento de Proteção Individual. 
 
Questão 26 (Peso 2)  
 
Várias maneiras erradas de disposição final do lixo vem sendo praticadas pelas cidades brasileiras. Elas 
refletem o desconhecimento dos problemas sanitários e ambientais envolvidos. O que se faz, nesses casos, é 
"dar sumiço" logo no lixo, se possível, escondendo-o da vista da população. 
A destinação final do lixo é a última fase de um sistema de limpeza urbana. Em alguns casos, entretanto, 
antes de ser disposto, o lixo é processado, isto é, sofre algum tipo de beneficiamento, visando a melhores 
resultados econômicos, sanitários e/ou ambientais. Quando o processamento do lixo tem por objetivo 
fundamental a diminuição dos inconvenientes sanitários ao homem e ao meio ambiente, diz-se então que o 
lixo foi submetido a um tratamento. Existem várias formas corretas de processamento e destinação final 
aplicáveis ao lixo urbano. (Disponível em: <http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br/Template.asp?nivel=00040001&identidade=85> . 
Acesso em 09 dez 2012). 
 
A alternativa que apresenta as formas corretas de processamento e destinação final aplicáveis ao lixo urbano 
é a  

 

A) Compactação, trituração e incineração. 
B) Reunião do lixo e colocação no rio mais próximo. 
C) Colocação do lixo em terreno baldio e sua queima. 
D) Colocação do lixo no lixão e esperar seu apodrecimento. 
E) Trituração do lixo e, após espera do seu apodrecimento, jogar terra por cima. 
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Questão 27 (Peso 2) 

 
É possível impor respeito, comunicando-se de forma cortês. 
 
Ser gentil e educado no ambiente profissional é fácil e pode contar muitos pontos a seu favor. 
A pessoa que usa as palavras: obrigado, desculpe, com licença e por favor está demonstrando que não 
só conhece, mas que põe em prática 
 
A) as ordens do chefe. 
B) as normas da empresa. 
C) o manual de procedimentos. 
D) o manual do cargo de assistente. 
E) as noções básicas de relações humanas e boas maneiras. 

 
Questão 28 (Peso 2) 

 
Em alguns parques e prédios, observam-se aquelas lixeiras coloridas nas quais deve-se colocar os diferentes 
resíduos. Existem diversas cores, mas, por convenção, normalmente se usa o sistema de quatro cores, que 
surgiu na Europa. 
 
No Brasil, a Resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) de n° 275/2001 oficializa as 
cores das lixeiras para cada tipo de resíduo. Azul: papel/papelão; Vermelho: plástico; Verde: vidro; Amarelo: 
metal. 
A esse tipo de separação do lixo dá-se o nome de coleta 

 
A) seletiva. 
B) colorida. 
C) definitiva. 
D) temporária. 
E) improvisada. 

 
Questão 29 (Peso 3) 
 
Acidente do trabalho é aquele que ocorre durante o serviço, ou no trajeto entre a residência e o local de 
trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional e pode resultar em morte, perda ou redução da 
capacidade para o trabalho, seja em caráter permanente ou temporário. As causas de um acidente podem 
ser naturais ou por falta de medidas de proteção. (Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/acident es/ o 
quee.html>.Acesso em: 28 dez 2011). 
 
Para evitar acidentes de trabalho, deve-se 

 

A) manter o local de trabalho bem bonito. 
B) informar o nome dos funcionários acidentados. 
C) colocar cartazes de avisos contra acidentes de trabalho. 
D) conscientizar os funcionários sobre os custos dos acidentes de trabalho. 
E) propiciar treinamento de funcionários, o uso correto de equipamentos de segurança, a realização de 

exames médicos periódicos, o acompanhamento dos serviços realizados e a implantação do Plano de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 
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Questão 30 (Peso 3) 

 
Na varrição de logradouros e vias públicas, além de vassouras, são também utilizados outros equipamentos 
auxiliares na remoção do lixo. 
 
Esses equipamentos auxiliares são 

 
A) carrocinha de madeira, carrinho de ferro com roda de pneu, carrinho de mão convencional e caçambas 

estacionárias. 
B) vassoura de vasculhar e aspirador de pó. 
C) mangueiras e extintores de incêndio. 
D) sabão em pó e detergente. 
E) aspirador de pó e rodos. 







