
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 003/2017 

Prova: 02 de julho de 2017 
 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________ 

 
PROVA DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA (GARI) 

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 5,0 25,0 

Matemática 5 5,0 25,0 

Conhecimentos Específicos 10 5,0 50,0 

Total 20 5,0 100,0 

 
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, a funcionária que executava o serviço, foi severamente 
insultado por um morador das imediações.  

Diante do ocorrido, qual seria a atitude mais correta a ser adotada pela funcionária? 

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) A Nota Técnica nº 04/2016 da ANVISA, presta esclarecimentos sobre capina química em 

áreas urbanas de intersecção com outros ambientes, conforme itens 8 e 9 do referido documento citado a 

seguir: 
8. A Anvisa entende que não existe proibição para capina química em ambientes não agrícolas em áreas 

interseccionais ou contidos em ambientes urbanos desde que sejam ambientes de acesso restrito e controlado, com 
facilidade de isolamento quando da aplicação do produto e sob a condição de que os produtos estejam registrados 
perante o órgão competente, IBAMA, e todos os ritos procedimentais e legais para o seu uso sejam seguidos. 

9. Reitera, ainda, que é proibida a capina química em ambientes urbanos de livre circulação (praças, jardins, 
logradouros etc.), em que não há meios de assegurar o adequado isolamento, ou seja, onde não é possível aplicar 
medidas que garantam condições ideais de segurança da população que reside ou circula. 

De acordo com o documento podemos afirmar que: 

A) É expressamente proibido a capina química em área urbana. 
B) Apesar das fortes restrições é possível realizar a capina química em área urbana, desde que, sejam 

garantidos meios adequado de isolamento e segurança da população.     
C) Não há mais qualquer restrição à prática da capina química em área urbana. 
D) Somente com a autorização da ANVISA é possível realizar a capina química em área urbana. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06) Resíduos de origem vegetal ou animal, ou seja, originário de um ser vivo é considerado como 
ORGÂNICO.  

Que alternativa apresenta apenas exemplos de lixo orgânico? 

A) Ossos, papel, vidro, restos de frutas e comidas. 
B) Casca de ovo, sacola plástica, pó de café e isopor. 
C) Alumínio, serragem, restos de poda, saco plástico para lixo. 
D) Restos de poda, jornal, restos de comida e gordura.    

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 07) Quando se diz que um estabelecimento comercial, industrial ou uma residência está jogando 
lixo A CÉU ABERTO, o que isso quer dizer? 

A) Que o lixo está sendo depositado em um aterro sanitário. 

B) Que o lixo está sendo coletado em caminhão aberto e não fechado. 

C) Que o lixo está sendo simplesmente lançado ao ar livre.       

D) Que o lixo está sendo reciclado em ambiente parcialmente aberto. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 08) Os Equipamentos de Proteção Intensiva – EPIs que deve ser disponibilizados aos garis, 

segundo a legislação é?   

A) Luva, botina, máscara, óculos, boné e protetor de ouvido.   

B) Perneira, máscara, luva e chapéu de palha. 

C) Vassoura, carrinho de mão, luva e boné. 

D) Máscara, luva, vassoura e boné. 



QUESTÃO 09) Observe a identificação das lixeiras de coleta seletiva: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10) Observe o gráfico a seguir, o qual se refere a uma pesquisa aleatória com um grupo de quarenta 

garis 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 garis no dia a dia são respectivamente? 

A) Luva e Colete Sinalizador. 

B) Boné de Calçado. 

C) Calçado e boné.   

D) Colete Sinalizador e Uniforme. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11) Observe a charge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

BONÉ LUVA UNIFORME CALÇADO COLETE
SINALIZADOR

N
ú

m
er

o
 d

e 
G

ar
is

USO DE EPIs  

Em qual das lixeiras as pessoas 

devem depositar embalagens de 

alumínio e cobre? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4    

 

O contexto da imagem nos permite concluir que 

A) o casal irá mudar de residência. 

B) mudanças de hábitos são necessários. 

C) o casal está brigando. 

D) houve uma enchente. 

 



QUESTÃO 12) Assinale a alternativa em que a frase foi escrita corretamente. 

A) Para sua maior protessão e segurança, faça uso de protetor solar. 
B) Para sua maior proteção e seguransa, faça uzo de protetor solar.      
C) Para sua maior proteção e segurança, faça uso de protetor solar.    

D) Para sua maior protessão e seguransa, faça uzo de protetor solar.  
_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 13) Observe a imagem: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 14) Leia o texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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

seu trabalho o valor de R$ 363,00 em cheque. 

Como deveria estar escrito corretamente este valor no cheque recebido? 

A) Tresentos e secenta e tres reais. 

B) Trezentos e sescenta e três reais. 

C) Tresentos e sesenta e tres reais. 

D) Trezentos e sessenta e três reais.    

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 16) Sabendo que o salário de Auxiliar de Serviços Gerais é de R$ 1.120,29. Qual seria o valor 

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

A) 123,00 reais.             B) 112,00 reais.  C) 12,30 reais.            D) 11,20 reais. 

A mensagem demonstrada no painel procura nos 

informar sobre? 

A) A importância da reciclagem do lixo       

para o planeta. 

B) A economia de água com a reciclagem     

de papel.   

C) O elevado consumo de água na 

reciclagem de papel. 

D) O quanto o papel e a água são 

importantes. 

 

A finalidade principal do texto e imagem ao lado é de 

A) criticar as pessoas que não colaboram com a 

limpeza pública.    

B) prestar homenagem aos garis no seu dia. 

C) alertar que o gari não está utilizando todos os 

EPIs. 

D) alertar aos garis sobre a importância de se utilizar 

repelente de insetos. 



QUESTÃO 17) Sabendo que a numeração das casas em uma rua, corresponde a distância em metros do 

ponto que se considera oficialmente como o seu início, um Auxiliar de Limpeza Urbana inicia suas 

atividades de limpeza de uma rua, pela casa de número 21 e conclui seus trabalhos do dia em frente à casa 

de número 813.  

Qual foi a metragem linear trabalhada na rua em questão? 

A) 834 metros. 

B) 813 metros.  

C) 792 metros.    

D) 782 metros. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 18) A figura corresponde a uma campanha de reciclagem realizada por uma escola, para 

angariar recursos. O valor pago por quilo de papel era de R$ 0,50 e do alumínio era R$ 4,00: 

      
_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 19) O departamento de compras da prefeitura enviou para o setor de limpeza urbana os 

seguintes materiais: 18 vassouras de palha, 08 enxadas, 05 ancinhos e 05 facões.  

O total das unidades de produtos enviadas correspondem a quantas dúzias? 

A) 2 dúzias. 

B) 2 dúzias e meia. 

C) 3 dúzias.    

D) 3 dúzias e meia. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 20) Considerando que em nossa cidade o caminhão de coleta de lixo carrega em média 8 

toneladas de lixo por dia e, que são realizadas três coletas por semana, pergunta-se. 

Quantas toneladas serão coletadas em um mês que tenha um total de quatro semanas? 

A) 24 

B) 48 

C) 72 

D) 96       

 

 

 

Sabendo que foram arrecadados 40 kg de 

papel e 30 kg de alumínio, qual foi o valor 

total arrecadado?  

A) R$ 120,00 

B) R$ 140,00   

C) R$ 160,00 

D) R$ 175,00 


