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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
01.  O uso de luvas serve para proteger: 
A) As mãos. 
B) A cabeça.  
C) O pé.  
D) O joelho.  
 
02. A coleta de lixo realizada separando os materiais é chamada de: 
A) Coleta seletiva de lixo.  
B) Coleta de lixo conjunta.  
C) Coleta de lixo comum. 
D) Coleta individual de lixo. 
 
03.  A enxada é uma ferramenta muito utilizada para: 
A) Roçar.  
B) Pintar.  
C) Capinar.  
D) Furar.  
 
04. Para evitar que a poeira incomode a população deve-se varrer as ruas de preferência: 
A) Durante toda a manhã.  
B) Durante a madrugada. 
C) À tarde. 
D) Pela manhã e à tarde. 
 
05.  Durante a varrição de uma rua é recomendado o uso de: 
A) Cinto de segurança.  
B) Fone de ouvido.  
C) Máscara de proteção. 
 D) Óculos escuros. 
 
06. É bom evitar acidentes de trabalho, por isso muito cuidado com: 
A) Vidros quebrados nas lixeiras. 
B) As cadeiras e bancos em fila. 
C) A vassoura se está limpa. 
D) A porta da geladeira. 
 
07. Higiene e apresentação pessoal devem ser observadas. Para isto é necessário: 
A) Banho diário.  
B) Usar uniforme ou roupas limpas. 
C) Unhas curtas e limpas. 
D) Todas as alternativas acima são corretas. 
 
08.  Marque a resposta que apresenta as qualidades do bom funcionário: 
A) Pontual, prestativo, organizado.  
B) Sujo, preguiçoso, atrasado.  
C) Desorganizado, inconveniente, fofoqueiro. 
D) Inseguro, sem atenção, inexperiente. 
 
09.  Abaixo estão algumas regras para o bom relacionamento no trabalho. Marque a alternativa 
INCORRETA 
A) Respeitar a todos para ser respeitado. 
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B) Ajudar os outros nas dificuldades. 
C) Procurar conhecer todos os colegas e tratá-los bem. 
D) Ser orgulhoso e ficar sempre sozinho. 
 
10.  Cuidado com a saúde, prevenção de acidentes e segurança no trabalho, são: 
A) Responsabilidade exclusiva da chefia; 
B) Responsabilidade de todos os funcionários; 
C) Preocupação apenas do servidor de apoio e zeladoria; 
D) Responsabilidade da secretaria de saúde; 
 
11. A grama das praças municipais deverá ser aparada com o auxílio de qual ferramenta? 
A) Alavanca. 
B) Facão. 
C) Machado. 
D) Tesourão de aço. 
 
12. A limpeza preventiva das bocas-de-lobo deverá ser feita: 
A) Diariamente. 
B) Nos dias de chuva. 
C) Nos dias de sol. 
D) Somente depois que a boca-de-lobo estiver entupida. 
 
13.  Ao se limpar uma rua, o lixo gerado deverá ser: 
A) Amontoado e deixado no local para que os coletores o joguem em algum terreno baldio. 
B) Coletado e acondicionado em sacos plásticos. 
C) Queimado na própria rua. 
D) Varrido para dentro das bocas-de-lobo ao longo da rua. 
 
14.  Sobre a limpeza das ruas marque o que NÃO é correto: 
A) Varrer ruas é a principal atividade de limpeza pública. 
B) Folhas de árvores e pontas de cigarro devem ser recolhidos das ruas. 
C) Material de construção nas ruas deve estar cercado corretamente. 
D) É necessário varrer somente a parte central das ruas. 
 
15. Dos utensílios abaixo relacionados, marque o que o Auxiliar de Serviços Gerais usa diariamente para 
limpeza das ruas. 
A) Chave de ralo.  
B) Vassoura.  
C) Bomba d’água.  
D) Foice.  
 
PORTUGUÊS 
 
16.  Assinale a seguir, a única palavra que se encontra no feminino: 
A) flor 
B) tapete  
C) sono  
D) amor 
 
17.  Qual das palavras abaixo está corretamente separada em sílabas: 
A) de-sen-vol-vime-nto 
B) par-ale-los 
C) err-a-di-ca-ção 
D) su-pe-ri-or 
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18.  Marque a alternativa que identifica a palavra que não deve ser acentuada: 
A) século 
B) dicionário 
C) guérra 
D) ausência 
 
19.  Marque a alternativa que identifica a palavra que deve ser acentuada: 
A) plataforma 
B) vinho 
C) petala 
D) rosa 
 
20.  Qual das palavras abaixo tem como significado uma grande quantidade de peixes juntos: 
a) multidão 
b) cardume 
c) enxame 
d) peixada 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21.  Qual foi a cidade escolhida  para realização das Olimpíadas de 2016. 
A) Madri 
B) Tel Aviv 
C) Londres 
D) Rio de Janeiro 
 
22. Temporais, furacões, enchentes. Parece que o mundo está mudando. Muitos cientistas acham que 
essas mudanças do clima estão ocorrendo devido: 
A) Ao aquecimento global. 
B) A tempestades magnéticas. 
C) À Guerra no Oriente Médio. 
D) Ao aumento das florestas no planeta. 
 
23.  O Parque da Serra do Tabuleiro fica em qual dos municípios abaixo? 
A) Palhoça 
B) Joaçaba 
C) Florianópolis 
D) Campo Alegre 
 
24.  Em que lugar do Rio de Janeiro ocorreu o maior deslizamento da história do Brasil, resultando na 
morte aproximada de 1000 pessoas? 
A) Na favela do Alemão 
B) Na região Serrana 
C) Na área rural 
D) Na favela da Rocinha 
 
25. Qual o nome do terrorista mais procurado do mundo, responsável pelo maior ataque terrorista em 
solo norte-americano e que foi morto no dia 1 de maio de 2011? 
a) Barack Obama 
b) Osama Bin Laden 
c) Saddam Hussein 
d) Muamar kadafi 


