PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
PROVA DE COLETOR DE RESÍDUOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1- 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.
E) For levado para usina de reciclagem
2- Das alternativas abaixo sobre lixo, marque a INCORRETA:
A) O lixo público é resultado de capina e varrição.
B) O lixo amontoado nas ruas gera baratas e ratos.
C) O lixo jogado nas ruas não incomoda a população.
D) Lugar de lixo é na lixeira.
E) O lixo das casas deve ser colocado em sacos plásticos
3- Sobre a segurança do trabalho está correto:
A) Preencher formulários de perguntas e respostas.
B) Guardar em local seguro o EPI.
C) Usar Equipamento de Proteção Individual – EPI.
D) Ouvir elogios.
E) Cobrir os extintores de incêndio com plástico.
4- É uma norma de segurança comum ao coletor de resíduos:
A) Subir no caminhão de lixo em movimento.
B) Estar atento ao trânsito nas ruas.
C) Jogar os sacos de lixo sobre o caminhão em velocidade.
D) Assentar sobre muros altos.
E) Usar botas de cano longo.
5- São Equipamentos de Proteção Individual usualmente necessários ao
coletor de resíduos:
A) Luvas, calçado antiderrapante e colete refletor.
B) Luvas, protetor intra-auricular e botas cano longo.
C) Bermuda, sandália e capacete.
D) Luvas, cinto de segurança e capa de amianto.
E) nda
6- Um coletor de resíduos que trabalha recolhendo lixo, deve usar para se
proteger das contaminações.
A) Avental de papel e luvas;
B) Botas ou sapatos fechados e avental;
C) Óculos de segurança e avental de plástico;
D) Luvas, botas ou sapatos fechados;
E) Luvas e óculos de segurança
7- A falta de cuidado no manuseio com o lixo pode causar ao coletor de
residuos:
A) Desgaste da roupa.
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B) Aumento de produção.
C) Diminuição na produção
D) Acidentes e doenças graves.
E) NDA
8- 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.
E) NDA
9 - O lixo pode provocar efeitos maléficos. Sobre isso, marque V para as
alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas:
( ) A poluição atmosférica pode ser causada pela queima de lixo a céu aberto.
( ) O lixo mal depositado a céu aberto constitui-se em foco de proliferação de
vetores transmissores de doenças como moscas, ratos e baratas.
( ) A exposição indevida do lixo não gera incômodos à população pelo mau
cheiro ou pela poluição visual.
A sequência está correta:
A) V, F, F
B) F, V, F
C) V, V, F
D) V, F, V
E) V, V, V
10- O lixo é basicamente todo e qualquer resíduo sólido proveniente das
atividades humanas ou gerado pela natureza como folhas, galhos de
árvores, terra e areia espalhados pelo vento. Analise as afirmativas
abaixo:
I. O lixo residencial são resíduos sólidos gerados nas atividades em casas e
apartamentos.
II. O lixo público são os resíduos da varrição, da capina e raspagem
provenientes das ruas e praças.
III. O lixo é toda matéria sólida que não é mais útil, funcional ou estética.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II e III
B) II e III
C) I e II
D) II
E) III
11- As boas relações humanas no ambiente de trabalho favorecem um
clima saudável de conveniência. Portanto cada trabalhador deve.
A) Avaliar sempre o trabalho do outro com outros colegas de trabalho .
B) Falar para o chefe tudo que acontece no ambiente de trabalho.
C) Saber o nome de todos, verificar quem chega atrasado e ser atento a tudo
que se passa ao seu redor.
D) Ser atencioso, acolher todos com educação e ajuda-los quando necessário.
E) NDA
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12- O coletor de resíduos, ao subir e descer no caminhão de coleta de lixo
em movimento, poderá:
A) Estragar os sapatos
B) Adquirir lesões
C) Danificar o veiculo
D) Danificar o equipamento
E) Rasgar as roupas.
13- São papéis recicláveis exceto:
A) Jornais
B) Revistas
C) Envelopes
D) Papéis sanitários
E) Fotocópias
14 - Atualmente, vários produtos apresentam este símbolo que significa
material:

A) Inflamável, que deve ser estocado em ambientes com baixa temperatura.
B) Tóxico, que deve ser utilizado com equipamentos de segurança.
C) Concentrado, isto é, que deve ser diluído em partes iguais de água.
D) Reciclável, isto é, que pode ser utilizado sem provocar danos ao meio
ambiente.
E) Químico de alta periculosidade, que deve ser utilizado com cuidados
especiais
15- Em algumas locais, observa-se a existência de latas ou recipientes de
lixo diferenciados, de acordo com o tipo de material, como vidro, papel,
pilhas, alimentos.
Este procedimento é denominado de:
A) Tratamento de lixo;
B) Coleta individual;
C) Eliminação de resíduos;
D) Coleta seletiva;
E) Coleta pública.
16- É direito do servidor público, a aquisição do primeiro período de férias
após:
A) 24 meses de exercício.
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B) 15 meses de exercício.
C) 12 meses de exercício.
D) 9 meses de exercício.
E) 6 meses de exercício.
17- O exercício da cidadania no ambiente de trabalho é considerado uma
atitude de:
A) Interesse;
B) Desatenção;
C) Responsabilidade;
D) Despreparo;
E) Desmotivação.
18- O serviço de limpeza de vias públicas tem por objetivo evitar:
A) Riscos de acidentes para pedestres.
B) Problemas sanitários para a comunidade.
C) Interferências perigosas ao trânsito de veículos.
D) Inundações das ruas pelo entupimento dos ralos.
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
19- Uma medida para preservar os nossos mananciais é:
A) Modificar o curso dos rios
B) Jogar lixos em rios volumosos
C) Tratar o esgoto antes de jogá-lo no rio
D) Retirar as matas das nascentes dos rios
E) Cavar um poço artesiano por residência
20 - Lavar as mãos é importante para:
A) Aa saúde do funcionário.
B) A amizade dos colegas.
C) A proteção do banheiro.
D) A limpeza do chefe.
E) o funcionamento de todos.

CONHECIMENTOS GERAIS
21. Um dos municípios abaixo não faz divisa com Orleans:
A) São Ludgero
B) Braço do Norte
C) Urussanga
D) Lauro Muller
E) Rio Fortuna.
22. O Governador do Estado de Santa Catarina é:
A) Esperidião Amin Helou Filho
B) Jorge Konder Bornhausen
C) Raimundo Colombo
D) Luis Henrique da Silveira
E) Victor Konder Reis
4

PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
PROVA DE COLETOR DE RESÍDUOS
23. A Olimpíada de 2016 será realizada em:
A) Brasil
B) África do Sul
C) Estados Unidos
D) Alemanha
E) China
24. O Presidente da Câmara de Vereadores de Orleans é:
A) Osvaldo Cruzetta
B) Antonio Dias André
C) Suzelei Brighente Padilha
D) Berenice Terezinha Bernardo Durante
E) Valter Orbem
25. Nome do Prefeito de Orleans::
A) José Carlos Librelato
B) Valmir José Bratti
C) Jacinto Redivo
D) Valter Orbem
E) Marco Antonio Bertoncini Cascaes
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