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PORTUGUÊS 
 
01.  Assinale a seguir, a única palavra que se encontra no feminino: 
a) flor 
b) tapete  
c) sono  
d) amor 
 
02.  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 
 
3.  Marque a alternativa que identifica a palavra que não deve ser acentuada: 
a) século 
b) dicionário 
c) guérra 
d) ausência 
 
4.  Marque a alternativa que identifica a palavra que deve ser acentuada: 
a) plataforma 
b) vinho 
c) petala 
d) rosa 
 
5.  Qual das palavras abaixo tem como significado uma grande quantidade de peixes juntos: 
a) multidão 
b) cardume 
c) enxame 
d) peixada 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
6. Qual foi a cidade escolhida  para realização das Olimpíadas de 2016. 
a) Madri 
b) Tel Aviv 
c) Londres 
d) Rio de Janeiro 
 
7. 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. 
 
8. O Parque da Serra do Tabuleiro fica em qual dos municípios abaixo? 
a) Palhoça 
b) Joaçaba 
c) Florianópolis 
d) Campo Alegre 
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9 - 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 
 
10- 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 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. O lixo pode provocar prejuízos à saúde quando: 
a) Ficar em latões fechados.  
b) For colocado em sacos plásticos.  
c) For jogado às margens dos rios. 
d) Estiver depositado em aterros sanitários. 
 
12.  Das alternativas abaixo sobre lixo, marque a INCORRETA: 
a) O lixo público é resultado de capina e varrição.  
b) O lixo jogado nas ruas não incomoda a população. 
c) O lixo das casas deve ser colocado em sacos plásticos. 
d) O lixo amontoado nas ruas gera baratas e ratos. 
 
13.  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. 
 
14.  Sobre a segurança do trabalho está correto: 
a) Preencher formulários de perguntas e respostas. 
b) Usar Equipamento de Proteção Individual – EPI.  
c) Cobrir os extintores de incêndio com plástico. 
d) Guardar em local seguro o EPI. 
 
15.  É uma norma de segurança comum ao serviço do Coletor de Resíduos: 
a) Subir no caminhão de lixo em movimento. 
b) Jogar os sacos de lixo sobre o caminhão em velocidade.  
c) Usar botas de cano longo. 
d) Estar atento ao trânsito nas ruas. 
 
16. As latinhas de alumínio e as garrafas de vidro são materiais: 
a) Ferrosos. 
b) Plásticos. 
c) Recicláveis. 
d) Não recicláveis. 
 
17. Para evitar atropelamento durante a coleta noturna, o Coletor de Resíduos deve usar: 
a) Capacete. 
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b) Sandálias. 
c) Colete refletivo. 
d) Roupas escuras. 
 
18. Os equipamentos de segurança individual são: 
a) de uso obrigatório. 
b) desconfortáveis e perigosos. 
c) apenas para chamar a atenção. 
d) a propaganda da empresa. 
 
19. Para proteção das mãos o Coletor de Resíduos deve utilizar sempre: 
a) luvas. 
b) tornozeira. 
c) camisa de mangas. 
d) creme hidratante. 
 
20. Para evitar acidente, o Coletor de Resíduos  nunca deve: 
a) Usar calçados adequados. 
b) Manter os dois pés no estribo. 
c) Descer do caminhão em movimento. 
d) Descer do caminhão parado. 
 
21. O que são materiais biodegradaveis? 
a)São combustíveis. 
b)São materiais tóxicos. 
c)São aqueles que não se decompõem. 
d)São os que sofrem destruição por seres vivos (fungos, bactérias e agente biológicos) ou simplesmente 
se diluem em água. 
 
22.  Como é chamado o equipamento de proteção individual das mãos contra agentes cortantes e 
perfurantes? 
a)Bota. 
b)Capacete. 
c)Braçadeira. 
d)Luva de segurança. 
 
23. A falta de cuidado no manuseio com o lixo pode causar ao Coletor de Resíduos: 
a)Desgaste da roupa. 
b)Aumento de produção. 
c)Diminuiçao na produção 
d)Acidentes e doenças graves. 
 
24. O Coletor de Resíduos  não deve descer nem subir no caminhão em movimento para evitar: 
a)Lesões. 
b)Danos ao veiculo. 
c)Danos ao equipamento. 
d)Desgaste ao calçado. 
 
25- Na coleta noturna, os Coletores de Resíduos devem ter mais cuidados com relação a acidentes por 
causa da: 
a)Maior velocidade. 
b)Maior quantidade de lixo. 
c)Falta de equipamento. 
d)Menor visibilidade. 


