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 Estado de Santa Catarina 

Município de Palma Sola – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“GARI” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. O símbolo abaixo encontrado em algumas embalagens representa: 

 

A) Alumínio reciclável. 

B) Papel reciclável. 

C) Alumínio reciclado. 

D) Papel reciclado. 

 

02. É um desengordurante e solvente de tintas: 

A) Água raz. 

B) Cândida. 

C) Sapólio. 

D) Removedor. 

 

03. Um dos sintomas de entupimento de ralo não é 

A) Água descendo lentamente. 

B) Vazão não natural. 

C) Mau cheio. 

D) Escoamento usual. 

 

04. Qual tipo de vassoura observamos abaixo? 

 

A) Vassoura para canto. 
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B) Vassoura de cerdas duras. 

C) Vassoura de cerdas naturais. 

D) Vassoura bruta. 

 

05. O primeiro passo para a realização do processo de reciclagem é: 

A) A separação seletiva. 

B) A coleta seletiva. 

C) A humanização da coleta. 

D) A separação eletiva.  

 

06. Em lixeiras de cor “amarela”, deve se descartar lixos de que tipo? 

A) Papel. 

B) Madeira. 

C) Metal. 

D) Vidro. 

 

07. Resíduos dos serviços de saúde, devem ser descartados em lixeiras de cor: 

A) Branca. 

B) Preta. 

C) Vermelha. 

D) Azul. 

 

08. Julgue as afirmações a seguir: 

I- A poda de árvores recém-plantadas deve ficar limitada à remoção de galhos mortos ou quebrados. 

Toda e qualquer poda deve ser adiada até o segundo ou terceiro ano, quando a árvore já terá se 

recuperado do estresse causado pelo plantio; 

II- Ao realizar a poda, não remova um número excessivo de galhos. Folhas e seus ramos são os principais 

locais de produção e armazenamento de alimentos. 

Essas afirmações: 

A) Ambas estão corretas. 

B) Ambas estão incorretas. 

C) Somente a afirmação I está correta. 

D) Somente a afirmação I está incorreta. 

 

09. Em geral, a alvenaria recebe três camadas de acabamento. São elas: 
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A) Chapisco, emboço e reboco.  

B) Massa fina, chapisco e reboco.  

C) Argamassa, massa fina e chapisco. 

D) Reboco, massa fina e pintura. 

 

10. A imagem abaixo representa: 

 

A) Lixo orgânico. 

B) Lixo comum. 

C) Descarte seletivo. 

D) Longa vida reciclável. 

 

11. São objetivos da Poda, exceto: 

A) Reduzir riscos de quedas. 

B) Aumentar o sombreamento da copa e a resistência ao vento. 

C) Influenciar na produção de flores ou frutos. 

D) Oferecer desobstrução. 

 

12. É um desinfetante e alvejante (mistura de hipoclorito de sódio (cloro) e água, na proporção de 

2% a 2,5% de cloro). Trata-se de: 

A) Removedor. 

B) Tíner. 

C) Água sanitária. 

D) Detergente líquido. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Assinale a alternativa em que será necessária a correção pelo uso de “ç”: 
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A) Expansão. 

B) Compreensão. 

C) Detensão. 

D) Inversão. 

 

14. Assinale a alternativa que preenche adequadamente a lacuna abaixo: 

Não entendo o ___________________ de tanto movimento. 

A) Porquê. 

B) Por que. 

C) Por quê. 

D) Porque. 

 

15. Preenchem adequadamente as lacunas abaixo as respectivas palavras: 

Hoje, o patrão chegou de __________________ humor. 

Sabe que ele não é ________________ sujeito. 

A) Mal – Mau. 

B) Mau – Mal. 

C) Mal – Mal. 

D) Mau – mau. 

 

16. Preenchem adequadamente as lacunas abaixo, respectivamente: 

Não ____________ Vagas. 

Inauguração daqui ____________ três semanas. 

A) A – Há. 

B) À – Há. 

C) Há – A. 

D) À – À. 

 

17. São palavras paroxítonas: 

A) Pegada – Sinonímia. 

B) Álibi – Alvíssaras. 

C) Âmago – Ruim. 

D) Sutil – Refém. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 
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18. O Brasil é o primeiro país classificado para a Copa do Mundo de 2018 via eliminatórias. A Seleção 

pentacampeã conseguiu garantir a vaga na 14ª rodada, sua classificação com maior antecedência desde a 

mudança no formato das eliminatórias para pontos corridos.  

(Fonte:http://globoesporte.globo.com/) 

O trecho acima relata a classificação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa de 2018, que terá como 

país sede: 

A) Catar. 

B) Rússia. 

C) China. 

D) Japão. 

 

19. São rios localizados no Estado de Santa Catarina, exceto: 

A) Canoas. 

B) Pelotas. 

C) Negro. 

D) Doce. 

 

20. São Artistas Brasileiros, exceto: 

A) Anita Malfatti. 

B) Cândido Portinari. 

C) Frida Kahlo. 

D) Di Cavalcanti. 

 

 

 


