PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 001/PMM/2020
AGENTE DE LIMPEZA URBANA, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS



Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais e
de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro)
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
O ano de 2019 foi marcado por polêmicos e conflituosos eventos políticos na América Latina.
Assinale a alternativa com o nome do país em que Juan Guaidó autoproclamou-se
presidente.
A) Venezuela
B) Peru
C) Bolívia
D) Chile
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
Assinale a alternativa com o nome do atual vice-presidente da república do Brasil.
A) Michel Temer
B) Jair Messias Bolsonaro
C) Sérgio Fernando Moro
D) Antônio Hamilton Martins Mourão
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Atualmente, há uma discussão importante em nossa sociedade sobre as energias
renováveis, também chamadas de energias limpas. Assinale a alternativa que contenha
apenas exemplos deste tipo de energia.
A) Carvão mineral, energia hidroelétrica, energia solar
B) Energia eólica, carvão mineral, energia solar
C) Energia eólica, energia hidroelétrica, energia solar
D) Gasolina, energia eólica, energia hidroelétrica
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
O Brasil está dividido geograficamente em cinco grandes regiões. Quais são elas?
A) Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul
B) Norte, Noroeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul
C) Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Centro-Oeste, Sul
D) Norte, Nordeste, Sudeste, Cerrado, Sul
QUESTÃO 05 (Valor: 1)
Em 2019, dentro do quadro de reformas prometido pelo atual governo federal, foi aprovada
uma reforma no Congresso Nacional que determina mudanças nas aposentadorias dos
brasileiros. De que reforma estamos falando?
A) Reforma Tributária
B) Reforma da Previdência Social
C) Reforma Trabalhista
D) Reforma da Saúde
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QUESTÃO 06 (Valor: 1)
Há, na fala, diversas maneiras de se dizer o que pretende, podendo-se utilizar gírias e
expressões regionais, por exemplo. Entretanto, há momentos mais formais que outros e isso
também está presente na fala. Essas diferenças são caracterizadas por: linguagem formal e
linguagem informal.
Analise as frases abaixo e as relacione com a linguagem correspondente.
( ) Senhor, as planilhas já estão disponíveis para conferência.
(A) Linguagem formal
( ) Ô irmão, tu viu minha bike por aí?
( ) Sôra, não consegui entender essa questão aqui, ó!
(B) Linguagem informal
( ) Bom dia, eu poderia lhe ajudar em algo?
Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA.
A) B - A - A - B.
B) A - B - A - B.
C) A - B - B - A.
D) A - B - B - B.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
Quanto ao uso ou não de acentos, assinale a alternativa em que todas as palavras estão
escritas CORRETAMENTE.
A) minissáia – livraria – telegrama – cômputador.
B) assembleia – pastéis – ideia – cidadãos.
C) isqueiro – assembléia – minissaia – vôo.
D) secretaria – computador – paginá – reêmbolso.
QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Preencha as lacunas do texto abaixo e assinale a alternativa que apresenta as palavras
CORRETAS.
“Nos atrasamos para a _____ de cinema porque o meu carro estragou, tive que deixa-lo no
_____ e só irei busca-lo amanhã de tarde, no período de maior _____ na rodovia.”
A) sessão – concerto – tráfego.
B) seção – concerto – tráfico.
C) seção – conserto – tráfego.
D) sessão – conserto – tráfego.
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QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Leia com atenção as frases abaixo e assinale a alternativa em que a sentença NÃO gera mais
de um significado.
A) Preciso da chave do cofre que está na sua casa.
B) A atendente mal-humorada dobrou os lençóis.
C) Felizes, as crianças correram para o parque.
D) Falei com meu amigo que estava com enjoos.
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde às escritas de maneira
INCORRETA.
I – Se você querer, posso buscar aqueles livros.
II – Faz duas horas que estou esperando o atendimento médico.
III – Eu gostaria de levar duzentos gramas de muçarela.
IV – Eu vou pedir apenas um omelete.
A) Apenas I e IV.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas I.

QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Num cofre estão depositadas apenas moedas de 25 centavos e de 50 centavos, num total de
31 moedas. Sabe-se ainda que o número de moedas de 25 centavos excede o de 50 centavos
em 5 unidades. Essas moedas totalizam a quantia de:
A) R$ 10,50
B) R$ 11,00
C) R$ 11,50
D) R$ 12,00
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
O casal Sandro e Marcia querem reformar o piso do seu apartamento, para tanto, contaram
todas as peças do piso atual, e chegaram ao número de 300 peças que mediam 20 cm por 20
cm cada uma. Para o novo piso escolheram peças que medem 30 cm por 25 cm. Nestas
condições e considerando perda zero, o número mínimo de peças que o casal vai precisar
comprar é:
A) 160
B) 170
C) 180
D) 190
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QUESTÃO 13 (Valor: 1)
No Supermercado “Compre Mais” o quilograma de uma certa marca de presunto custa R$
8,60. Vinício necessita comprar apenas 350 gramas desse presunto para servir no café da
manhã da sua família. Assinale o valor do troco se Vinício levar R$ 5,00:
A) R$ 2,91
B) R$ 2,09
C) R$ 1,91
D) R$ 1,99
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Para escoar completamente o conteúdo de uma caixa d’agua uma bomba leva 1hora,
37minutos e 42 segundos. Qual será o tempo para escoar completamente o mesmo conteúdo
se usarmos 2 bombas iguais a anterior?
A) 46 minutos e 21 segundos
B) 47 minutos e 21 segundos
C) 48 minutos e 51 segundos
D) 46 minutos e 51 segundos
QUESTÃO 15 (Valor: 1)
No quadro a seguir está representado o saldo da conta bancária de Bianca em três dias do
mês de abril. Em qual dos três dias a conta de Bianca apresentou o maior saldo? E o menor?

Dia 17 de abril: - R$ 117,00
Dia 23 de abril: - R$ 51,00
Dia 30 de abril: - R$ 84,00
Dia 17 de abril: - R$117,00
A) Maior saldo no dia 23 de abril e o menor saldo no dia 17 de abril
B) Maior saldo no dia 17 de abril e o menor saldo no dia 30 de abril
C) Maior saldo no dia 17 de abril e o menor saldo no dia 23 de abril
D) Maior saldo no dia 30 de abril e o menor saldo no dia 23 de abril
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
O saneamento básico de um município é um conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais mínimas para assegurar a qualidade do ambiente e de vida que
deve contemplar os serviços de universal acesso para toda população, composto por:
A) Abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos; drenagem e manejo das águas pluviais.
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B) Abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos; drenagem
das águas pluviais.
C) Abastecimento de água; tratamento de água e esgoto sanitário; limpeza urbana; manejo das
águas fluviais e pluviais.
D) Água potável; esgoto sanitário; gerenciamento de resíduos sólidos; drenagem e manejo das
águas pluviais.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Com a vida cada vez mais concentrada nas cidades e espaços urbanos, as preocupações
sanitárias se ampliaram, criando uma forte relação entre a produção da cidade, as condições
de saneamento e o nível de saúde da população. A relação entre saneamento e saúde está
na definição de saúde pública, apresentada em:
A) Saúde pública é a ciência e a arte de prevenir doença, prolongar a vida e promover saúde e
eficiência física e mental, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do
meio, o controle das doenças infectocontagiosas, a educação do indivíduo em princípios de higiene
pessoal de modo a assegurar a cada indivíduo da comunidade um padrão de vida adequado à
manutenção da saúde.
B) Saúde pública é a ciência e a arte de prevenir doença, prolongar a vida e promover saúde e
eficiência física e mental, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do
meio, o controle das doenças infectocontagiosas, a educação do indivíduo em princípios de higiene
pessoal, a organização dos serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e
tratamento preventivo das doenças e o desenvolvimento da maquinaria social de modo a assegurar
a cada indivíduo da comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde.
C) Saúde pública é a ciência de prevenir doença, prolongar a vida e promover saúde e eficiência
física e mental, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio, o
controle das doenças infectocontagiosas, a educação do indivíduo em princípios de higiene pessoal,
a organização dos serviços médicos e de enfermagem de modo a assegurar a cada indivíduo da
comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde.
D) Saúde pública é a ciência e a arte de prevenir doença, prolongar a vida e promover saúde e
eficiência física e mental, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do
meio, o controle das doenças infectocontagiosas e a educação do indivíduo de modo a assegurar
a cada indivíduo da comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
O filósofo fisiocrata francês, Antoine Lavoisier, no século XVIII, pronunciou a indelével
verdade química, que: “Na Natureza, nada se Cria, nada se Perde. Tudo se Transforma”. Com
base neste princípio, alguns municípios catarinenses de pequeno porte implementaram, em
final da década de 1990 e meados de 2000, um sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos
simultâneo, ao mesmo tempo, em três categorias de separação na fonte geradora:
A) Lixo comum; Lixo úmido; Sobras e rejeitos.
B) Lixo úmido; Lixo seco; Rejeitos.
C) Lixo reciclável; Lixo orgânico (úmido); Rejeitos.
D) Reciclável; Compostável; Descartável.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
A Política Municipal de Saneamento Ambiental deve ter como objetivos gerais:
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A) Universalizar o acesso aos serviços de saneamento ambiental e promover a efetividade das
ações de saneamento ambiental, executando as obras e serviços e realizando a gestão de forma
eficiente e eficaz para a garantia da sua função social.
B) Possibilitar o acesso restrito aos serviços de saneamento básico e promover a efetividade das
ações de saneamento ambiental, executando as obras e serviços e realizando a gestão de forma
eficiente e eficaz para a garantia da sua função social.
C) Possibilitar o acesso restrito aos serviços de saneamento básico e promover a efetividade das
ações de saneamento ambiental, executando as obras e serviços e realizando a gestão como
estratégia de política de governo para garantir a reeleição do gestor público;
D) Possibilitar o acesso parcial aos serviços de saneamento básico e promover a efetividade das
ações de gestão de resíduos sólidos, executando a coleta seletiva porta a porta e realizando a
gestão de forma eficiente e eficaz para a garantia da sua função da estratégia de governo local.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Em qualquer época, inúmeros fatores exercem influência sobre as características do lixo
produzido e sobre a forma como se lida com eles. Os fatores que influenciam as
características do lixo são:
I. Posição geográfica e clima.
II. Disponibilidade de água.
III. Tipo de solo.
IV. Modo de produção e distribuição de riquezas.
V. Religião e a concepção de vida e morte.
Assinale a alternativa que contêm os itens CORRETOS:
A) II, III e IV.
B) I, II, III e IV.
C) II, III, IV e V.
D) I, II, III, IV e V.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
A limpeza urbana, no Brasil, passou por modificações recentes de aspectos jurídicos, legais
e administrativos. As afirmativas seguintes reproduzem fatos e atos do dia a dia da limpeza
urbana, com EXCEÇÃO de:
A) Há dificuldades para se estabelecer um panorama amplo e sistemático da questão da limpeza
urbana.
B) Trata-se de um país continental que se desenvolveu de forma muito desigual.
C) O Brasil não dispõe de uma política nacional de resíduos sólidos
D) As cidades guardam profundas diferenças regionais, culturais e de renda.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Os catadores de lixo são de grande interesse para uma discussão sobre a limpeza urbana,
não apenas no Brasil. Presentes há séculos nas cidades, buscam o reaproveitamento daquilo
que é jogado fora e ainda pode ter valor. Sobre esse assunto, leia as alternativas abaixo:
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I. Hoje, no Brasil, o trabalho dos catadores, organizados ou não, tem grande significado para
as indústrias de reciclagem;
II. Alimentam a cadeia dos materiais recicláveis que chegam às indústrias a baixo custo e
sem encargos trabalhistas;
III. Em momentos de crise e baixa de preços, continuam com sua atividade de sobrevivência;
IV. O crescimento da reciclagem industrial, desde o início do século XX, tem tido grande peso
na economia de países ou regiões industrializadas.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Somente as alternativas II e III estão corretas.
B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
C) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
O lixo pode provocar efeitos maléficos, com EXCEÇÃO de:
A) Agentes físicos de quando o lixo é acumulado às margens de cursos d’agua ou de canais de
drenagem e em encostas, acabando por provocar o seu assoreamento e o deslizamento dos
taludes, respectivamente.
B) Aspectos estéticos e de bem-estar pela exposição devida do lixo que gera incômodos à
população, tanto pelo seu mau odor quanto pela poluição visual.
C) Agentes químicos por meio da poluição atmosférica causada pela queima de lixo a céu aberto.
D) Agentes químicos pela contaminação de lençóis d’água por substâncias químicas presentes na
massa de resíduos.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Com relação à adequação do acondicionamento à coleta, o recipiente apropriado para lixo
deverá:
I. Atender às condições sanitárias.
II. Não ser feio, repulsivo ou desagradável.
III. Ter capacidade para conter o lixo gerado durante o intervalo entre uma coleta e outra.
IV. Permitir uma coleta rápida, diminuindo, com isso, a produtividade do serviço.
V. Possibilitar uma manipulação segura por parte da equipe de coleta.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I, II, III e V.
B) II, III, IV e V.
C) I, II, III e IV
D) I, II, III, IV e V.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Na coleta de resíduos sólidos urbanos deve existir um relacionamento estreito entre
administração do serviço e população usuária. Todos devem saber como funciona a coleta
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na prática, mas parte da população jamais parou para pensar nas ações que exigem
envolvimentos e responsabilidades dos dois lados. São fatos que se observam no dia a dia
de uma cidade, EXCETO:
A) Os moradores de uma rua colocam os recipientes de lixo em um determinado lugar, prevendo
sua posterior remoção.
B) A coleta se faz a qualquer tempo, sem dias preestabelecidos, passando veículos e funcionários
recolhendo os resíduos sólidos dos recipientes.
C) Os usuários sabem a hora aproximada em que o serviço de coleta é executado.
D) É preciso um método que coordene todos os movimentos necessários durante a coleta,
buscando o máximo de rendimento com o menor esforço.
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
A coleta seletiva faz parte das estratégias de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e
pode ser definida como:
A) Coleta indiferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição
ou composição.
B) Coleta indiferenciada de resíduos que foram previamente agrupados segundo a sua constituição
ou composição.
C) Coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição
ou composição.
D) Coleta diferenciada de resíduos com características similares que são selecionados pelo gerador
e separados segundo a sua constituição ou composição.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é:
A) Uma obrigação dos municípios, e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo
mínimo que deve constar nos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS).
B) Uma ação e estratégia de governos dos municípios, e metas referentes à coleta seletiva fazem
parte do conteúdo mínimo que deve constar nos Planos Municipais de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PMGIRS).
C) Uma ação e estratégia de governos dos municípios, e metas referentes à coleta seletiva fazem
parte do conteúdo mínimo do plano de governo que deve constar nos Planos Municipais de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
D) Uma ação e estratégia de governo cujas metas referentes à coleta seletiva são definidas pelos
gestores públicos (prefeito e secretários municipais), fazendo parte do conteúdo mínimo que deve
constar nos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
Em relação aos resíduos sólidos urbanos com origem de construção ou demolição (RCD), é
INCORRETO afirmar que:
A) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é uma preocupação vinculada a área de
saneamento ambiental.
B) A destinação final do lixo e seu tratamento podem ser realizados pelos métodos a seguir: aterros
sanitários, aterros de construção, reciclagem energética e reciclagem orgânica.
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C) A resolução Conama nº 307 responsabiliza os grandes geradores e a administração pública pelo
gerenciamento de resíduos de construção.
D) A destinação final dos resíduos de construção, segundo a resolução Conama nº 307, poderá ser:
unidade de recebimento de RCD, usinas de reciclagem de RCD e aplicação em nivelamento de
terrenos baldios.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
A análise gravimétrica disposta na NBR 10004 ABNT traduz o percentual de cada
componente em relação ao peso total da amostra. Quais os componentes mais significativos
encontrados nos resíduos gerados no Brasil?
A) Alumínio, vidro, pet, entulho vegetal e metal.
B) Tecido, entulho construtivo, couro e metais.
C) Matéria orgânica, vidro, metal, plástico e papel.
D) Lata de cerveja, pilha, papelão, plástico e baterias.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Um dos principais entraves e problemas da gestão integrada de resíduos sólidos com a
adoção da coleta seletiva está relacionada com:
A) Separação na fonte gerador.
B) Mistura de materiais na fonte geradora.
C) Poucos materiais são recicláveis.
D) Muitos materiais são rejeitos descartáveis.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), definida e expressa na Lei nº 12305/2010 e
regulamentada pelo Decreto de Lei nº 7404/2010, estabeleceu que a coleta seletiva nos
municípios brasileiros deve permitir, no mínimo, a segregação entre resíduos em diferentes
categorias. Para um município de pequeno porte, como Maracajá, recomenda-se adotar a
seguinte separação para melhor eficiência do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos:
A) Em três frações: recicláveis secos, resíduos orgânicos e rejeitos.
B) Em duas frações: recicláveis secos e rejeitos.
C) Em quatro frações: recicláveis secos, resíduos orgânicos, rejeitos e descartáveis.
D) Em três frações: recicláveis secos, resíduos úmidos e rejeitos.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
As Resoluções Conama nº 307/2002, nº 348/2004 e nº 431/2011 estabelecem diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Sobre esse
assunto, assinale a alternativa CORRETA:
A) Os resíduos CLASSE D são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
de construções, de demolições, de reformas ou de reparos de edificações, de processos de
fabricação e/ou de demolição de peças pré-moldadas em concretos, produzidas no canteiro de
obras.
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B) Os resíduos CLASSE C são os resíduos perigosos oriundos do processo da construção, tais
como: tintas, solventes, óleos e aqueles contaminados provenientes de demolições, reformas ou
reparo de clinicas radiológicas, instalações industriais, entre outros.
C) Os resíduos CLASSE B são os resíduos recicláveis da construção civil que sirvam para outras
destinações, tais como: plásticos, papéis, papelões, metais, vidros, madeiras e gesso.
D) Os resíduos CLASSE A são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação.
QUESTÃO 33 (Valor: 1)
A rua é o local urbano onde tudo ocorre. É nesse espaço que nos locomovemos, nos
deslocamos, nos movimentamos e fazemos a vida na cidade acontecer. Em meio ao
cotidiano deste espaço público, existem:
I. Sociedade – responsável por alocar os resíduos da forma correta (principal causa dos
acidentes com coletores de resíduos é o acondicionamento errado de resíduos cortantes e
perfurante).
II. Governo – responsável pela fiscalização quanto às leis e normas trabalhistas.
III. Empresa – responsável pelo cumprimento das leis e normas trabalhistas em sua
totalidade; deve manter a integridade do trabalhador.
IV. Colaborador – responsável pela utilização correta de EPI (Equipamentos de Proteção
Individual); deve evitar erros humanos (brincadeiras, distração, entre outros).
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) II e III.
B) I, II e III.
C) I, II e IV.
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
A segurança dos coletores de resíduos é uma tarefa que não compete somente ao
empregador, ela também é uma tarefa que compete ao Estado, ao próprio trabalhador e a
sociedade. Muitos acidentes não perigosos de trabalho dos coletores de resíduos podem ser
evitados por meio da conscientização da população para essa atividade. A maioria dos
acidentes com coletores acontecem pelos seguintes motivos, EXCETO:
A) Acondicionamento irregular de resíduos cortantes e perfurantes.
B) Descarte irregular de lixo.
C) Acondicionamento regular de resíduos sólidos.
D) Descarte irregular de lâmpadas, vidros, agulhas, seringas e demais materiais cortantes e
perfurantes.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
O Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho relatam algumas irregularidades
trabalhistas na coleta de resíduos sólidos:
I. O transporte dos coletores em estribos na parte de trás dos caminhões, o que não é
previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
II. A lavagem do uniforme pelo próprio coletor.
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III. A falta de licença do Ministério do Trabalho para a prorrogação da jornada de trabalho.
IV. A não concessão de descanso de dez minutos a cada 90 trabalhados.
V. A falta de um local adequado para as refeições diárias.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I, II e III.
B) I, II, III, IV e V.
C) I, III, IV e V.
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Risco químico é o perigo a que determinado individuo está exposto ao manipular qualquer
tipo de produto químico que pode causar-lhe danos à saúde. São considerados riscos
químicos que os coletores estão expostos, com EXCEÇÃO de:
A) O coletor de lixo, na sua rotina diária, corre atrás do caminhão para depositar os resíduos
recolhidos, tornando possível a inalação de fumaça emanada pelo caminhão.
B) Os coletores estão expostos há alguns fatores, como o carregamento de peso excessivo com
uma postura inadequada e esforço repetitivo.
C) Os resíduos espalhados pelo chão ou revirado por animais colocam em risco o trabalhador que,
muitas vezes, os recolhe com as mãos, possibilitando a penetração e contaminação por algum
agente em sua pele, principalmente pelo fato de, nem sempre, utilizar-se as luvas (EPI obrigatório).
D) Pilhas e baterias, óleos e graxas, pesticidas/herbicidas, solventes, tintas, produtos de limpeza,
cosméticos e remédios são alguns dos produtos químicos que o coletor pode vir a ter contato, até
porque são de uso constante da população e, nem sempre (na maioria das vezes), são descartados
de forma correta.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
O risco mecânico é gerado por agentes que só manifestam sua agressividade à saúde por
meio de contato físico direto e, geralmente, atinge pontos específicos do ambiente, agindo
diretamente com esses agentes, podendo gerar lesões agudas e imediatas.
I. Para o motorista existe o risco de escoriações devido a quedas ou desequilíbrios nos
degraus do caminhão, na descida, principalmente, por ser um veículo alto.
II. Para os coletores, um dos principais riscos está em subir e descer do caminhão, pois
podem acontecer quedas, batidas no estribo do caminhão e, até mesmo, atropelamentos.
III. Os próprios colaboradores, ao improvisarem colocando cordas na caixa compactadora
para se equilibrarem enquanto há movimentação no trajeto. Essa prática é segura e aceita
pelas empresas de coleta de resíduos.
IV. Um fator que agrava o risco de queda é o odor dos resíduos, que pode causar náuseas,
dores de cabeça e mal estar.
Estão CORRETAS as alternativas:
A) I e II.
B) I, II e III.
C) I, II e IV.
D) I, III e IV.
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QUESTÃO 38 (Valor: 1)
As formas mais comuns de coleta seletiva hoje, existentes no Brasil, são:
A) Coleta porta-a-porta e a coleta por Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
B) Coleta diferenciada e coleta por Locais de Entrega Voluntária (LEVs)
C) Coleta porta-a-porta, realizada tanto pelo prestador do serviço público de limpeza e manejo dos
resíduos sólidos (público ou privado) quanto por associações ou cooperativas de catadores de
materiais recicláveis.
D) Coleta porta-a-porta, realizada apenas pelo prestador do serviço público de limpeza e manejo
dos resíduos sólidos.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
Em relação a coleta seletiva e a logística reversa, segundo a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei nº 12305/2010:
A) A coleta seletiva é obrigação dos serviços terceirizados de manejo de resíduos sólidos (poder
público), a logística reversa é uma obrigação, principalmente, do setor empresarial pois, em geral,
tratam-se de resíduos perigosos.
B) A coleta seletiva é uma obrigação dos titulares dos serviços de manejo de resíduos sólidos (poder
público), a logística reversa é uma obrigação, principalmente, do setor empresarial pois, em geral,
tratam-se de resíduos perigosos.
C) A coleta seletiva e a logística reversa de certos produtos com características potencialmente
perigosas são de responsabilidade exclusiva dos geradores de resíduos.
D) A coleta seletiva é uma obrigação restrita dos titulares dos serviços de manejo de resíduos
sólidos (poder público), a logística reversa é uma obrigação somente dos geradores de resíduos
perigosos.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Os planos de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) são
instrumentos exigidos pelas Leis Federais nº 11.445/2007 (regulamentada pelo Decreto
Federal nº 7.217/2010) e nº 12.305/2010 (regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404/2010)
que instituíram, respectivamente, as Políticas Nacionais de Saneamento Básico e de
Resíduos Sólidos. Em municípios de pequeno porte, como Maracajá, as leis determinam:
A) A possibilidade de elaborar o Plano de Saneamento e Resíduos de forma conjunta.
B) A necessidade de elaborar tanto o Plano de Saneamento como o de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.
C) Apenas o Plano de Saneamento Básico.
D) Apenas o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
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