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PROCESSO SELETIVO – EDITAL 003/2017 

Prova: 02 de julho de 2017 
 

 
 

Nome do Candidato: _________________________________________________ 
 

 
PROVA DE OPERÁRIO BRAÇAL 

 

Esta prova é composta de 20 questões, elaboradas de acordo com os conteúdos relacionados no Edital 003/2017. Relaciona os 

conhecimentos mencionados no Edital citado. 

01 - Você está recebendo o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das questões objetivas, assim distribuídas: 

Disciplina Número de Questões Peso Individual Peso Total 

Língua Portuguesa 5 3,5 17,5 

Matemática 5 3,5 17,5 

Conhecimentos Específicos 10 3,5 35,0 

Total 20 3,5 70,0 

 
b) Um cartão-resposta destinado às respostas das questões de múltipla escolha, sendo que o desenvolvimento e as respostas das 
questões deverão ser feitos a caneta esferográfica e dispostos nos espaços especificados no Cartão de Respostas (gabarito). 

02 - Verifique se este material está em ordem e/ou possui algum erro ortográfico, de digitação, ou que dificulte o entendimento 

da questão, em que o contexto não permita seu entendimento. Caso isso fique constatado, notifique imediatamente o responsável 

pela sala, para que se faça as possíveis correções, minimizando a(s) dúvida(s), em igualdade de condições para todos os candidatos 

e, em tempo (antes que alguém já tenha entregue a prova).  

Obs: Dúvidas simples que não impliquem no entendimento do contexto da questão, não serão anuladas por este simples 

argumento. 

03 – Anote o seu nome no Cartão-Resposta e lembre-se de assiná-lo no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica. 

04 - No Cartão-Resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas assinaladas por você (apenas uma resposta por 

questão) deve ser feita cobrindo a letra, com caneta esferográfica azul ou preta. 

Obs: A comissão organizadora do seletivo não se responsabilizará pelo fornecimento de caneta aos candidatos. 

05 - Tenha muito cuidado com o Cartão-Resposta, para não o dobrar, amassar ou manchar. Qualquer rasura no cartão resposta 

anula a questão. 

06 - Esta prova é individual. É vetada qualquer comunicação e troca de material entre os presentes, consultas a material 

bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

07 - Quando terminar, entregue ao responsável da sala o Cartão-Resposta e o Caderno de Respostas e assine a Lista de Presença.  

08 - Você terá 02 horas e 30 minutos para responder às questões objetivas e preencher o Cartão-Resposta. Findo o qual o 

candidato deverá, obrigatoriamente, entregá-lo. 

09- A prova terá início às 8h. 

10- O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas. 

11 – Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão ficar no local até que todos tenham terminado e entregue a prova. 

Obs: Os três últimos candidatos que permanecerem na sala deverão rubricar os gabaritos de todos os demais candidatos que 

fizeram as provas, como testemunha de que as questões em branco ou rasuradas no gabarito tenham sido efetivamente anuladas 

na presença do candidato e confirmada por este, por meio de uma rubrica.  

12 - Se houver necessidade de anular alguma questão, por recurso oficializado por qualquer um dos candidatos, o(s) ponto(s) 

correspondente(s) a ela serão distribuídos de forma igualitária para todos os candidatos que tiverem em sua prova a mesma 

questão. 

13 - O(a) candidato(a) que for surpreendido com “cola” ou passando respostas terá sua prova recolhida e receberá nota ZERO. 

BOA PROVA!      

                          

                  Rubrica/Ass. do candidato como ciente das condições/informações acima: _____________________________ 

 



QUESTÃO 01) O artigo 166 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho diz: “A empresa é obrigada a fornecer 
aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 
proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.” 

De acordo com o Art. 166 da Consolidação das Leis do Trabalho, é correto afirmar que? 
 

A) A empresa deve fornecer todo e qualquer EPI que o funcionário achar de seja necessário. 

B) Os EPI’s devem ser utilizados de acordo com o critério do funcionário.     

C) Em absolutamente todas as situações de trabalho a empresa é obrigada a fornecer EPI. 
D) Mesmo havendo perda ou dano de EPI’s a empresa é obrigada a manter o fornecimento dos mesmos.     

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02) Observe as informações relativas as placas e/ou rótulos:  

Item 01) A placa abaixo representa perigo de RAIO Item 02) O produto que contiver o rótulo abaixo 
significa que o mesmo é TÓXICO 

   

Item 03) O produto que contiver o rótulo abaixo 
significa que o mesmo é CORROSIVO 

Item 04) O produto que contiver o rótulo abaixo 
significa que o mesmo é EXPLOSIVO 

  
 
Estão corretas as placas/rótulos com suas respectivas descrições, as que constam dos itens? 

A) 02 e 03    B)   01 e 04            C)   03 e 04       D)   01, 03 e 04   
_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03) Em relação a higiene e segurança no trabalho julgue as afirmações que seguem em “V” para 
verdadeira e “F” para falsa: 

(    ) A insalubridade se refere a atividade em que o trabalhador está exposto a atividades perigosas como 
explosivos, inflamáveis, radiações, etc.        

(    ) Para ter direito à insalubridade de grau mínimo, médio ou máximo, há que se avaliar as 
funções/atividades desenvolvidas pelo trabalhador, por profissional da área de segurança no trabalho, 
cujas condições de proteção oferecidas no trabalho podem neutralizá-la. 

(    ) Periculosidade está relacionada a atividades em que o trabalhador está exposto acima do limite de 
tolerância a um agente nocivo a sua saúde.       

(    ) O uso dos IPI’s são de extrema importância para a saúde do trabalhador, porém o uso dos mesmos 
não elimina o direito à periculosidade quando a mesma estiver caracterizada na atividade exercida.     

A sequência correta é?  

A)  V, F, F, V                  

B)  F, F, F, V                  

C)  F, V, F, V   

D)  V, F, V, V                 

 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 



QUESTÃO 04) Ao executar uma tarefa programada pelo setor responsável, por meio do qual resultava, 
inevitavelmente, a emissão de poeira e barulho, o funcionário que executava o serviço, foi severamente 
insultado por um morador das imediações.  

Diante do ocorrido, qual seria a atitude mais correta a ser adotada pelo funcionário? 

A) Manter a postura e relatar o fato ao seu chefe imediato.    
B) Ignorar completamente a agressão sofrida e pedir desculpas. 

C) Procurar imediatamente o prefeito para comunicar o ocorrido. 

D) Procurar imediatamente a delegacia de polícia e abrir um boletim de ocorrências. 

_______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 05) Observe a identificação das lixeiras de coleta seletiva: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06) Em relação as atribuições relativas ao cargo de Operário Braçal, da Prefeitura de Salto 

Veloso, publicada no Edital do presente Teste Seletivo, qual entre as alternativas não corresponde 

plenamente a atribuição de um operário braçal? 

A) Executar atividades auxiliares de apoio, especialmente: executar trabalhos braçais pertinentes a 
serviços urbanos e rurais; executar atividades manuais semiqualificadas em edificações, vias 
públicas, rodovias e congêneres. 

B) Trabalhos de limpeza, conservação e manutenção de prédios públicos, escolas municipais, móveis, 
utensílios e equipamentos. 

C) Serviços de portaria, telefonia e almoxarifado.     
D) Prestar serviços relativos à horticultura. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 07) Cada ferramenta utilizada na poda tem uma aplicação específica, garantindo assim um 

trabalho eficiente e seguro para cada serviço a ser realizado. Sendo vários os tipos de ferramentas 

indicadas como: Tesoura de poda, Podão (tesoura de poda com hastes alongadas), Motosserra, Serras 

manuais, Foice e machado. 

Serviço “A”:  Corte de galhos com diâmetros maiores do que 15 cm.  

Serviço “B”:  Podar galhos de até 25 mm (2,5 cm) de diâmetro em alturas maiores. 

As ferramentas que melhor se encaixam para realizar os serviços A e B são: 

A) Serviço “A” – Tesoura de poda “B” – Motosserra. 

B) Serviço “A” – Motosserra e Serviço “B” – Podão.   

C) Serviço “A” – Serras manuais e Serviço “B” – Motosserra. 

D) Serviço “A” – Foice e machado e Serviço “B” – Tesoura de poda. 

Em qual das lixeiras as pessoas 

devem depositar embalagens de 

alumínio e cobre? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4     



QUESTÃO 08) Analise as proposições que abordam sobre práticas que um operário braçal deve auxiliar em 

serviços de drenagens pluviais: 

I. O assentamento dos tubos de drenagem pluvial deverá seguir paralelamente à abertura da vala, 

iniciando sua colocação da parte MAIS ALTA para a parte MAIS BAIXA da rede a ser instalada.  

II. O posicionamento correto do tubo de concreto macho/fêmea na vala é com sua parte MACHO 
voltada para o lado em que água irá escorrer, ou seja, para a parte mais baixa.  

                        
III. A decida dos tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, manualmente ou com o auxílio de 

equipamentos mecânicos (retroescavadeira / guincho). Os tubos devem estar limpos 
internamente e sem defeitos. Sendo que o uso de pá, enxada e alavanca são ferramentas 
importantes na execução dos trabalhos auxiliares do operário braçal.  

Estão corretas as proposições: 

A) I, II e III.     

B) II e III somente. 

C) I e III somente. 

D) I e II somente. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 09) Em relação ao serviço de plantio de árvores frutíferas e não frutíferas, responda como 

CERTA ou ERRADA as afirmações a seguir: 

I. A muda frutífera, ou de outras árvores, deve ser plantada de modo que a borda superior do 

torrão fique uns cinco centímetros acima do nível do solo. De maneira que quando a terra se 

assentar, o colo da muda estará no mesmo nível ou um pouco acima do terreno. Caso o colo da 

muda fique enterrado poderá ocorrer podridões e matar a planta. 

II. Ao plantar mudas de torrão em covas ou sulcos, o envoltório da muda deve ser mantido para 

que o torrão não se desmanche, pois além de expor as raízes, a adubação existente no torrão 

irá se perder no solo e não favorecerá à muda. 

III. A terra ao redor da cova e a uns 50 centímetros da muda de frutífera ou de outra árvore, deve 

ser puxada para os lados, formando um círculo com nível mais elevado na base da muda, de 

modo a evitar a acumulação de água e o consequente apodrecimento da muda.  

A sequência correta em relação a análise das ações no serviço de plantio de árvores frutíferas e não 

frutíferas é: 

A) I – Certa; II – Certa e III – Certa. 

B) I – Certa; II – Errada e III – Errada.   

C) I – Errada; II – Certa e III – Certa. 

D) I – Certa; II – Errada e III – Certa. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10) Analise as afirmações a seguir em relação a conservação das estradas vicinais: 

a) – Após o patrolamente e/ou compactação da estrada é importante que o operador auxiliar (operário 

braçal) limpe/desobstrua as valas laterais da pista, para favorecer o escoamento da água da chuva.     

b) - Na conservação das estradas vicinais do município de Salto Veloso são utilizados principalmente 

cascalho e pedra brita.       



c) – Para facilitar a distribuição do cascalho e da pedra brita na estrada a ser conservada, abra-se 

parcialmente a tampa da caçamba, erguendo pouco a pouco a basculante, com o caminhão em 

movimento, de modo a distribuí-lo em camada o mais uniforme possível sobre a pista, sem que seja 

necessário o nivelamento posterior com a patrola.   

d) – Cabe ao operador auxiliar (operário braçal) acompanhar o serviço de patrolamento da estrada, 

fragmentando e/ou retirando cascalhos, pedregulhos e pedras mais grossos.      

São verdadeiras em sua totalidade, as afirmativas? 

A) c) e d) 

B) b), c) e d)  

C) a), c) e d)  

D) a), b) e d)      

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11) Analise as frases, assinalando a única em que há palavra(s) escrita(s) com erro ortográfico: 

A) Noções básicas de conservação e manutenção de edificações, praças, parques e outros. 

B) Equipamentos, utencílios e feramentas empregados na limpeza de instalações, edifícios, pátios, 

terenos, parques, praças e outros.      

C) Noções básicas de higiene e limpeza. 

D) Técnicas básicas na abertura e conservação de estradas e no acompanhamento de máquinas e 

veículos pesados.  

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 12) Observe a charge: 

 

A charge retrata a falta de  

A) emprego.  B) respeito.  C) acessibilidade.     D) oportunidade. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 13) Um funcionário teve de deixar o setor onde estava e, sendo o único a atender as pessoas que 
procuravam informações no local, pendurou um recado na porta, informando sobre sua ausência. 

Qual das frases abaixo condiz com o fato e está escrita corretamente? 

A) Tive que me ausentar. Volto próximo das 17h30min.   

B) Desculpe, teve que deixar o local. Volto logo. 

C) Fui fazer otra coisa, mas loguinho volto. 

D) Tive que me ausentar. Volto em 30 minutos. 

 



QUESTÃO 14) Leia o texto a seguir:                                 
    

A importância do serviço de limpeza urbana 
 

Agentes físicos: É o caso do lixo acumulado às margens de cursos d'agua ou de canais de drenagem e em 
encostas, acabando por provocar o seu assoreamento e o deslizamento dos taludes, respectivamente. 
 

Agentes químicos: A poluição atmosférica causada pela queima de lixo a céu aberto e a contaminação de 
lençóis d’água por substâncias químicas presentes na massa de resíduos são exemplos típicos desta ação 
sobre a saúde das pessoas e o meio ambiente. 
 

Agentes biológicos: O lixo mal acondicionado ou depositado a céu aberto constitui-se em foco de 
proliferação de vetores transmissores de doenças (ratos, baratas, moscas, etc.). 
 

No texto acima, o termo em negrito “a céu aberto” significa? 
 

A) Lixo sem estar devidamente embalado. 
B) Lixo coletado em caminhão graneleiro. 
C) Lixo compactado em aterro sanitário. 
D) Lixo jogado ao ar livre.     

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 15) Uma pessoa que trabalhava com reciclagem de papeis e metais, recebeu como produto de 

seu trabalho o valor de R$ 663,00 em cheque. 

Como deveria estar escrito corretamente este valor no cheque recebido? 

A) Seissentos e sessenta e três reais. 

B) Seicentos e sescenta e três reais. 

C) Seiscentos e sessenta e três reais.     

D) Seisentos e sesenta e três reais. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 16) Sabendo que o salário de Auxiliar de Serviços Gerais é de R$ 1.551,72. Qual seria o valor 

aproximado do desconto previdenciário obrigatório, se a taxa correspondesse à 11%? 

A) 170,00 reais.             B) 155,00 reais.  C) 17,00 reais.            D) 15,51 reais. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 17) Um operário braçal recebeu a atribuição de cortar a grama do campo de futebol, com as 

dimensão de 25 por 65 metros.  

 
_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 18) Dois operários braçais devem realizar o serviço de poda das árvores ornamentais (pequeno 

porte) em uma rua. Sabendo que na rua há um total de 80 árvores para serem podadas, e que o tempo 

médio para esse tipo de poda é de 15 minutos por trabalhador, pergunta-se. 

Quanto tempo será necessário para que o serviço seja realizado pelos dois trabalhadores? 

A)  20 horas          B) 10 horas   C) 1200 minutos       D) 600 horas  

Qual a área de grama a ser cortada? 

A) 90 m2 

B) 180 m2 

C) 1.505 m2 

D) 1.625 m2     



QUESTÃO 19) O departamento de obras da prefeitura terá de colocar tubo de drenagem em uma vala de 

180 metros de comprimento. Sabendo que o comprimento útil médio por tubo é de 0,9 m, quantos tubos 

serão necessários no mínimo para preencher os 180 metros? 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 20) Observe o gráfico a seguir, o qual se refere a uma pesquisa aleatória com um grupo de quarenta 

funcionários, sobre uso de EPI’s-Equipamentos de Proteção Individual. 

 

Analisando as informações do gráfico é possível afirmar que os equipamentos mais utilizados e menos 

utilizados pelos funcionários no dia a dia são respectivamente? 

A) Calçado e boné.    

B) Luva e Colete Sinalizador. 

C) Boné de Calçado. 

D) Colete Sinalizador e Uniforme. 
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A) 162 tubos. 

B) 180 tubos. 

C) 200 tubos.      

D) 210 tubos. 

 


