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PROVA ESCRITA OBJETIVA 

MODELO: 1 
CADERNO DE QUESTÕES  

HORÁRIO: 9 às 12 horas 

NÚMERO DE QUESTÕES:  40 

 
1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja 

algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído 

apenas nesse intervalo de tempo.  

2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta 

esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua 

resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em 

branco, sua prova objetiva será anulada. PINTE A BOLINHA POR COMPLETO. 

4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser 

substituído. 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras 

A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação 

em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.  

7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as 

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM 

FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a 

LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, 

o candidato será eliminado. 

9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da 

aplicação das provas.  

10. Você será excluído do exame caso: 

a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 

como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 

espécie. 

b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA. 

d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem 

acompanhar o fiscal à coordenação. 

 
 
 
 

 
Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura 

deste caderno de questões. 

Cod.01:  COLETOR DE LIXO 
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MILAGRE HUMANO 

Bruna Borges Costa 

Chega um momento na vida de todo jovem em que ele se pega pensando nas tão 

faladas “coisas de adulto”, como sucesso na vida profissional e realização na vida pessoal. 

Além de se virar na difícil escolha da profissão, entre o útil e o agradável, ainda 

tem aquele grande ponto de interrogação: será que um dia vou casar? Vou estar preparado 

para isso? Será uma relação saudável para ambas as partes? E os filhos, eu os terei ou 

quererei tê-los? 

A questão do casamento certamente me intriga. Duas pessoas tão diferentes na 

criação, nos gostos, nas opiniões, na maneira de ser e na mentalidade, juntas na mesma 

casa! Percebo este absurdo costumeiro com a estranheza que dele é próprio. Mas lá vai 

uma notícia bombástica e que todo mundo sabe: Às vezes essa loucura dá certo. E tudo 

isso por causa do amor e derivados: carinho, tolerância, renúncia, etc. 

É difícil achar o amor em sua real dimensão, bem mais fácil foi Cristóvão 

Colombo descobrir a América do que qualquer um de nós achar o amor. Coisinha esta tão 

rara, tão milagrosa, teimando em desafiar todas as leis. Acreditar no amor é como 

acreditar numa coisa totalmente abstrata e absurda, quer dizer, essa mágica que une os 

opostos em harmonia, na maior parte do tempo. 

Depois de pensar um pouco, cheguei a duas conclusões: O amor é o milagre dos 

homens para os homens e com amor a vida passa a ter sentido pela primeira e única vez. 

 

1. Segundo o texto, são coisas de adulto: 

 

a) Trabalho, amor, casamento. 

b) Milagre, trabalho, amor, casamento. 

c) Descobrir a América, casamento, trabalho. 

d) Milagre, descobrimento da América, casamento. 

 

2. O tema do texto se justifica pelo fato: 

a) De o homem inventar o amor. 

b) De o amor existir entre duas pessoas com personalidades diferentes. 

c) De ser difícil achar o amor em sua real dimensão. 

d) De o amor ser uma loucura que só às vezes dá certo. 

 

3. A temática central do texto é: 

a) O amor. 

b) O casamento. 

c) Os questionamentos típicos da juventude. 

d) O relacionamento de pessoas diferentes que se amam. 
 

4. A autora utiliza a comparação entre dois termos para expressar sua opinião acerca do 

amor. Aponte a alternativa que contém essa comparação.  

 

a) Chega um momento na vida de todo jovem em que ele se pega pensando nas tão faladas 

“coisas de adulto”. 

COLETOR DE LIXO 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 



3 

b) O amor é o milagre dos homens para os homens e com amor a vida passa a ter sentido 

pela primeira e única vez. 

c) Mais fácil foi Cristóvão Colombo descobrir a América do que qualquer um de nós 

achar o amor. 

d) Duas pessoas tão diferentes na criação, nos gostos, nas opiniões, na maneira de ser e 

na mentalidade, juntas na mesma casa! 

 

5. Segundo o texto, é um grande questionamento entre os jovens: 

a) O amor é um milagre? 

b) Será que algum dia irei casar? 

c) Duas pessoas tão diferentes na criação conseguirão viver juntas na mesma casa? 

d) O amor consegue desafiar as leis? 

 

6. Sobre a frase CHEGUEI AO ÔNIBUS, podemos AFIRMAR: 

a) Alguém chegou a algum lugar porque foi de ônibus.  

b) Alguém chegou próximo a um ônibus. 

c) Alguém está dentro de um ônibus. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

7. São palavras escritas com CH: 

 

a) __ave, __u___u, ___umbinho.   b) ___ute, ___uteira, ___arope. 

c) ___ácara, ___adrez, ___uva.   d) ___avante, ___uveiro, ___erife. 

 

8. Marque a alternativa em que as palavres estão separadas silabicamente de forma 

CORRETA: 

 

a) Cr-is-tó-vã-o, Co-lo-m-bo, des-co-brir.   b) Che-ga, mo-me-nto, jo-vem. 

c) Ques-tã-o, ca-sa-men-to, cer-ta-men-te.  d) O-pi-ni-ões, di-a, tão. 

 

9. Marque a alternativa correta segundo as normas gramaticais. 

 

a) Cansou de falar.         b) Insiste em falar. 

c) Foi punido por falar.        d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

10. Marque a alternativa correta segundo as normas gramaticais. 

a) Chamei meu filho para ir mais eu. 

b) Não consigo comer um pastéis inteiro.  

c) Quero que você ajude eu a resolver esse problema. 

d) Você só se lembra de estudar na véspera da prova. 

 

11. Uma revista fez uma pesquisa sobre a quantidade de pessoas que assistiam a uma 

novela A e uma novela B, e obteve os seguintes resultados: 

• 200 pessoas assistiam as novelas A e B. 

• 300 pessoas assistiam a novela A. 

• 500 pessoas assistiam a novela B. 

De acordo com essas informações, quantas pessoas assistiam, respectivamente, APENAS 

a novela A, e APENAS a novela B? 
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a) 100 e 300 pessoas. 

b) 300 e 500 pessoas. 

c) 200 e 300 pessoas. 

d) 500 e 300 pessoas. 

 

12. Um homem está viajando de uma cidade A até uma cidade B. No seu cronometro o 

tempo da viagem está marcado em minutos. Sabendo que a duração do percurso foi de 

210 minutos, qual a duração dessa mesma viagem em horas? 

 

a)2,5h. 

b)3h. 

c)3,5h 

d)4h. 

 

13- “A previsão oficial atual do custo total das construções e reformas dos 12 estádios 

que serão utilizados na Copa do Mundo de 2014 é de R$ 6,904 bilhões. O valor é R$ 992 

milhões superior à previsão inicial do Ministério do Esporte, divulgada em janeiro de 

2010, na Matriz de Responsabilidades da Copa, documento assinado pelas autoridades 

públicas brasileiras que contém a previsão de custos e prazos das obras planejadas pelo 

país para receber o Mundial de futebol.”    
Fonte: http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/04/27/previsao-oficial-de-custo-dos-estadios-da-copa-

ja-subiu-r-992-mi-dinheiro-publico-vai-pagar-97.htm 

De acordo com o texto acima, qual o valor superior à previsão inicial? 

a)R$ 992,00 

b)R$ 9 920,00 

c)R$ 992.000,00 

d)R$ 992.000 000,00   

 

14. Mariana leu 2/3 das páginas de seu livro. Qual a fração que representa o restante das 

páginas que Mariana precisa ler pra terminar o livro? 

a)2/5. 

b) 1/3. 

c) 2/3. 

d) 1/2. 

http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/04/27/previsao-oficial-de-custo-dos-estadios-da-copa-ja-subiu-r-992-mi-dinheiro-publico-vai-pagar-97.htm
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/04/27/previsao-oficial-de-custo-dos-estadios-da-copa-ja-subiu-r-992-mi-dinheiro-publico-vai-pagar-97.htm
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Sara quer trocar sua geladeira. Como de costume, ganha muitos presentes em seu 
aniversário, entretanto, combinou com os parentes mais próximos que, ao invés de 

presentes, dessem-lhe dinheiro para que ela pudesse juntar e comprar sua geladeira que 

custa R$ 2.360,00. 

Sua mãe deu a metade do valor da geladeira. Sua avó deu a quinta parte do valor da 

geladeira. Seu tio deu a metade do valor que falta e seu filho completou o valor total da 

geladeira. 

Com base no enunciado, responda: 

 

15. Qual o valor dado pela mãe de Sara? 
 

a) R$ 1.180,00. 

b) R$ 1.100,00. 

c) R$ 1.115,00. 

d) R$ 1.050,00. 

 

16. Qual o valor dado pela avó de Sara? 

 

a) R$ 400,00. 

b) R$ 200,00. 

c) R$ 223,60. 

d) R$ 472,00. 

 

17. Qual o valor dado pelo tio de Sara? 

 

a) R$ 500,00. 

b) R$ 354,00. 

c) R$ 472,00. 

d) R$ 300,00. 

 

18. No dia da compra da geladeira, Sara conseguiu 15% de desconto para comprar à vista. 

Dessa forma, quanto ficou o valor a geladeira? 

 

a) R$ 2.000,00. 

b) R$ 2.200,00. 

c) R$ 2.020,00. 

d) R$ 2.006,00. 
 

19. Se Sara decidisse dar de entrada a metade do valor da geladeira e pagar a outra metade 

no crediário, qual o valor a ser pago na entrada, tendo em vista que os 15% de desconto 

também incidiriam sobre esse valor? 

a) R$ 1.003,00. 

b) R$ 1.000,00. 

c) R$ 1.100,00. 

d) R$ 1.010,00. 

 

 20. ___________ é descrito(a) no Artigo 45º da Constituição, como sendo 

a representante do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, em cada 

Território e no Distrito Federal, o número de representantes por estado é proporcional à 

sua população, privilegiando assim os Estados com maior número de habitantes. O 
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número de cadeiras que um estado pode ter varia entre o mínimo de 3 e máximo de 70 

deputados por Estado.  
 

a) Senado Federal.    b) Câmara dos Deputados.  

c) Congresso Nacional.   d) Assessores Parlamentares. 

 

 

21. Sobre o uso de EPI´s, coloque V para o que for VERDADEIRO e F para o que for 

FALSO: 

 

(   ) O empregador poderá responder na área criminal ou cível, além de ser multado pelo 

Ministério do Trabalho, caso não forneça os EPI´S. 

(   ) O funcionário está sujeito a sanções trabalhistas podendo até ser demitido por justa 

causa, caso se recuse a utilizar o EPI. 

(   )  O EPI é de uso obrigatório e coletivo dos trabalhadores. 

 

a) V,V, F.                     b) F, V, F.                     c) V, F, V.                    d) F, F, V. 

 

22. Em caso de cãibras o procedimento de primeiros socorros CORRETO é: 

 

a) A vítima deve ser colocada em movimento, evitando a ingestão de qualquer liquido. 

b) A vítima de cãibras deve ser colocada em repouso, confortavelmente em local 

fresco e arejado, pode-se dar à vítima água com uma pitada de sal, que muitas vezes 

faz o acidentado melhorar quase que imediatamente. 

c) A vítima de cãibras deve ser colocada em movimento e oferecer soro caseiro. 

d) Deve-se fazer uma compressa de água morna, em seguida imobilizar o membro 

acidentado. 

23. Os primeiros socorros em caso de febre, tem como objetivo atender os sintomas de 

febre e suas complicações. 

 

NÃO é o procedimento correto em caso de febre. 

a) Aplicar compressas úmidas na testa, cabeça, pescoço, axilas e virilhas. 

b) Quando o acidentado for um adulto, submetê-lo a um banho frio ou cobri-lo com 

coberta fria. 

c) Drogas antipiréticas como aspirina e dipirona não são muito eficientes na redução 

da febre, após diagnostico devem ser evitadas. 

d) Os primeiros socorros em casos febris só devem ser feitos em temperaturas muito altas. 

 

24. Sobre os Métodos de Varrição é ERRADO afirmar: 

 

a) As maneiras de varrer dependerão dos utensílios e equipamentos auxiliares usados 

pelos trabalhadores.  

b) Apenas em algumas situações particulares recomenda-se o uso de máquinas.  

c) A limpeza por meio de jatos de água deve ser restrita a situações especiais. 

d) Normalmente é preciso varrer as duas faixas mais centrais de uma via, devendo 

ser evitadas as limpezas nas sarjetas.  

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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25. Faça a correspondência e marque a sequência CORRETA: 

 

I- Resíduos do Grupo A.   II- Resíduos do Grupo B.         

III- Resíduos do Grupo C.   IV- Resíduos do Grupo D. 

 

(    ) Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e 

para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

(    ) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. 

(    ) Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

(    ) Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

 

 

a) C, A, D, B.  b) C, C, A, B.  c) B, A, C, D.  d) D, C, B, A. 

 

26. Chamamos de lixo hospitalar todo o resíduo de hospitais, Clinicas Dentárias, 

laboratórios e outras instituições de saúde. Esse lixo, quando composto de resíduos 

químicos se enquadra no Grupo: 

 

a) Grupo A.  b) Grupo B.  c) Grupo C.  d) Grupo D. 

 

27. É o lixo que em função de determinadas características peculiares apresentadas, passa 

a merecer cuidados especiais em seu acondicionamento, manipulação e disposição final, 

como por exemplo o lixo industrial, o hospitalar e o radioativo. 

 

O texto acima se refere ao: 

a) Lixo Público. 

b) Lixo de Fontes Especiais. 

c) Lixo Doméstico. 

d) Lixo Reciclável. 

 

28. A dengue é uma doença viral que se espalha rapidamente no mundo. Nos últimos 50 

anos, a incidência aumentou 30 vezes, com ampliação da expansão geográfica para novos 

países e, na presente década, para pequenas cidades e áreas rurais. Marque V (verdadeiro) 

ou F (falso) segundo corresponda. 

 

(    ) O mosquito Aedes Aegypti contém naturalmente o vírus da dengue e todos estão 

aptos a transmitir a doença. 

(    ) Seres humanos infectados devem ser considerados como importantes 

reservatórios do vírus. 

(    ) O mosquito Aedes Aegypti adquire o vírus da dengue ao picar pessoas 

contaminadas. 

(    ) O tempo de vida de um mosquito Aedes Aegypti é aproximadamente de 10 dias. 
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Assinale a sequência CORRETA: 

a) V- V- F- F.             b) F- V- V- F.                c) V- V- F- V.              d) F- F- V- F. 

 

 

29. Este tipo de serviço elimina o mato, sendo bastante eficiente do ponto de vista 

econômico e de acabamento onde são aplicados. Para aplicação de tais produtos é 

necessário ter garantias de segurança ambiental e ocupacional aliado à alta eficiência, 

atividade essa sujeita à aprovação da Secretaria de Meio Ambiente. 

O texto acima se refere a limpeza: 

a) Química. 

b) Manual. 

c) Mecânica. 

d) Biológica.  

 

30. _____________________é uma doença parasitária, transmissível, causada por 

vermes trematódeos do gênero Schistossoma. O parasita, além do homem, necessita da 

participação de caramujos de água doce para completar seu ciclo vital. Na fase adulta, o 

parasita vive nos vasos sanguíneos do intestino e do fígado do hospedeiro definitivo, o 

homem. Possui baixa letalidade e as principais causas de óbito estão relacionadas às 

formas clínicas graves. 

a) Leptospirose.        b) Leishmaniose.         c) Criptococose.            d) Esquistossomose. 

 

31. O processo de reciclagem, além de preservar o meio ambiente também gera riquezas, 

Sobre esse processo é INCORRETO afirmar: 

 

a) Os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico.  

b) A reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e 

do ar. 

c) Muitas indústrias estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos de 

produção. 

d) Um maleficio da reciclagem é o desemprego que ela ocasiona. 

  

32. O que é reciclável?  

a) Todo o resíduo descartado que constitui interesse de transformação de partes ou 

o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo 

produto ou produtos diferentes dos originais. 

b) Alguns resíduos descartáveis como papelão e PET, exceto folhas e aparas de papel. 

c) Somente folhas e aparas de papel, jornais, revistas, caixas, papelão e PET. 

d) Quase todo o resíduo descartado constitui interesse de transformação de partes ou por 

completo, com exceção dos produtos eletroeletrônicos e seus componentes, embalagens 

em geral e outros. 

 

33. Sobre “Coleta de lixo”, marque a alternativa CORRETA. 

a) O lixo deteriorável (biodegradável), composto pelos restos de carne, vegetais, 

frutas, etc., é separado do lixo restante, podendo ter como destino os aterros 

sanitários ou entrarem num sistema de valorização de resíduos. 

b) Qualquer material descartável deve ser colocado junto com o lixo orgânico. 

c) Os vidros podem ser misturados com os metais. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

http://www.todabiologia.com/ecologia/reciclagem.htm
http://www.suapesquisa.com/poluicaodaagua
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34. O senhor Francisco encontrava-se coletando lixo quando foi surpreendido pela picada 

de uma cobra. Imediatamente, seus companheiros adotaram a medida CORRETA, que é: 

a) Aplicar garrote no membro lesado e incisão para sangria. 

b) Transportar a vítima a uma unidade de saúde para soroterapia específica e 

precoce. 

c) Elevar o membro envolvido acima do nível do corpo. 

d) Realizar incisão no ferimento para sangria e retirada do veneno. 

 

35. Sobre o conceito de reciclagem, marque a alternativa CORRETA: 

a) Reciclar significa transformar objetos materiais usados em produtos de decoração.  

b) Reciclar significa consertar os objetos materiais deixando-os aptos novamente para o 

consumo.  

c) Reciclar significa transformar restos de alimentos em objetos materiais prontos para o 

consumo.  

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

36. Sobre SERVIÇO DE QUALIDADE marque a alternativa CORRETA: 

a) É feito com rapidez.   b) É feito sempre da mesma maneira. 

c) É feito do jeito que o funcionário quer. d) Todas estão erradas. 

 

37. A desmoralização do serviço público pode ocorrer devido a: 

a) Ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho. 

b) Eficiência dos processos. 

c) Atos ilícitos. 

d) Não gostar de seus superiores. 

 

38. Sobre a Segurança do Trabalho é INCORRETO afirmar: 

a) Considera-se EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde 

no trabalho. 

b) O empregador não se responsabiliza em substituir imediatamente o Equipamento 

de Proteção Individual, quando danificado ou extraviado. 

c) O EPI, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado 

com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

d) É obrigatório para a empresa fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado 

ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, enquanto as medidas de 

proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 

 

39. A figura abaixo significa: 

a) Oxidante b) Facilmente Inflamável c) Nocivo d) Explosivo 
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40. A figura abaixo significa: 

 a) Corrosivo b) Nocivo  c) Tóxicos  d) Explosivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


