
PREFEITURA DE ORLEANS 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 

PROVA DE GARI 
 
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 
 
03)  Marque a alternativa que identifica a palavra que não deve ser acentuada: 
A) século 
B) dicionário 
C) guérra 
D) ausência 
 
04)  Marque a alternativa que identifica a palavra que deve ser acentuada: 
A) plataforma 
B) vinho 
C) petala 
D) rosa 
 
05)  Qual das palavras abaixo tem como significado uma grande quantidade de peixes juntos: 
A) multidão 
B) cardume 
C) enxame 
D) peixada 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06) Qual foi a cidade escolhida  para realização das Olimpíadas de 2016. 
A) Madri 
B) Tel Aviv 
C) Londres 
D) Rio de Janeiro 
 
07)  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. 
 
08) O Parque da Serra do Tabuleiro fica em qual dos municípios abaixo? 
A) Palhoça 
B) Joaçaba 
C) Florianópolis 
D) Campo Alegre 
 
09)  Em que lugar do Rio de Janeiro ocorreu o maior deslizamento da história do Brasil, resultando na 
morte aproximada de 1000 pessoas? 
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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) Sobre os cuidados com a higiene pessoal do Gari, faz parte: 
A) Andar descalço.  
B) Estar sempre de roupas limpas. 
C) Usar barba bem grande. 
D) Tomar banho uma vez por semana. 
 
12) É uma norma de segurança comum ao serviço do Gari: 
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. 
 
13) Os equipamentos de segurança individual são: 
A) de uso opcional. 
B) de uso obrigatório. 
C) desconfortáveis e perigosos. 
D) a propaganda da empresa. 
 
14)  Para proteção das mãos o gari deve utilizar sempre: 
A) luvas. 
B) pulseira. 
C) tornozeira. 
D) camisa de mangas. 
 
15- A falta de cuidado no manuseio com o lixo pode causar ao gari: 
A) Desgaste da roupa. 
B) Aumento de produção. 
C) Diminuiçao na produção 
D) Acidentes e doenças graves. 
 
16) Ao efetuar trabalhos com equipamentos, dos quais não tenha conhecimento, é necessário que: 
A) Efetuar o serviço. 
B) Seguir as orientações do encarregado, instruções do equipamento e ter atenção. 
C) Não existe a necessidade de informação 
D) Todos os equipamentos são de fácil operação. 
 
17) 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. 
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18) 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. 
E) A educação do povo quanto à limpeza, ajuda o Gari. 
 
19) Dos utensílios abaixo relacionados, marque o que o Gari usa diariamente: 
A) Chave de ralo.  
B) Vassoura.  
C) Bomba d’água.  
D) Foice.  
 
20) Marque abaixo a alternativa correta com relação ao  produto que  pode ser reciclado: 
A) Espelho; 
B) Papel plastificado; 
C) Latas de aerossol; 
D) Embalagem à Vácuo; 
 
21)Para um bom desempenho no trabalho é preciso que nele NÃO exista: 
A) Diálogo aberto; 
B) Comunicação corporativa; 
C) Disputas internas; 
D) Ética. 
 
22) Que procedimentos devemos observar para que o trabalho do gari seja bem feito? 
A) Devemos fazer com prazer e com zelo, pois as ruas precisam estar limpas para causar bem estar nas 
pessoas que passam por elas; 
B) Devemos baixar a cabeça e nem ao menos cumprimentar as pessoas, caso contrário vai nos atrapalhar no 
servi; 
C)  Devemos brigar com as pessoas que jogam lixo nas ruas, somente assim elas vão entender que não se 
joga lixo nas ruas; 
D) Nunca orientar as pessoas sobre o lixo, afinal de contas esse é um papel das escolas.  
 
23) O lixo produzido nas cidades: 
A) Destrói as matas; 
B) Polui e contamina as ruas; 
C) Ajuda a produção agrícola; 
D) É, na maior parte, feito de material saudável. 
 
24) É uma atitude correta no ambiente de trabalho? 
A) Cada um deve cuidar de sua vida, sem se preocupar em ajudar os colegas; 
B) Utilizar o tempo no horário de trabalho conversando com os colegas; 
C) Tratar com respeito e consideração toda e qualquer pessoa; 
D) Utilizar o tempo no horário de trabalho para fazer trabalhos pessoais. 
 
25) Quais do insetos e animais  que vivem no lixo  transmitem doenças às pessoas? 
A) Mosquito, abelha, barata e rato; 
B)  Mosquito, mosca, barata e rato; 
C) Mosquito, urubu, barata e rato; 
D) Papagaio, mosca, borboletas e ratos. 
 
 
 


