
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: GARI 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 08 (oito) Português, 06 (seis) matemática, 

06 (seis) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 
i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 

podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 
j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 

CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 
k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 
 
 
 
 

  



  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (08 questões) 
 

QUESTÃO 01. Assinale a alternativa que não apresenta dígrafo:  
 

(A) Guerra 
(B) Trabalho  
(C) Desenho 
(D) Linguiça 
 

QUESTÃO 02. Na frase “Deixo meus lápis novos dentro da minha mochila”, encontra-se adjetivo:  
 

I. deixo 
II. lápis 
III. novos 
IV. dentro 
V. mochila 
 

(A) Apenas na afirmativa I. 
(B) Apenas na afirmativa II e V.  
(C) Apenas na afirmativa III.  
(D) Apenas na afirmativa IV.  
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 
(A) Comprei mortandela.  
(B) A moça foi pega roubando salchichas.  
(C) O criminoso foi pego em flagrante.  
(D) As lâmpadas florescentes são mais econômicas.  
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a sílaba tônica está na primeira sílaba: 
 

(A) anta 
(B) mosquito 
(C) camelo 
(D) borboleta 
 

QUESTÃO 05.  Preencha corretamente as lacunas, utilizando-se adequadamente as palavras “mal” e “mau”. 
 

I. A filha da professora foi ____________ educada com os demais alunos.  
II. Raquel sempre come em restaurante e se alimenta ___________.  
III. A diretora estava de ______________ humor.  
 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 
 

(A) mau – mal – mau 
(B) mal – mal – mau 
(C) mal – mau – mal 
(D) mau – mal – mal 
 

QUESTÃO 06. Na frase “Fred e Chiquinha ganharam um cachorro e estão felizes”, encontra-se substantivo:  
 

I. Fred 
II. Chiquinha 
III. ganharam 
IV. cachorro 
V. felizes 
 

(A) Apenas na afirmativa I e II. 
(B) Apenas na afirmativa I, II e IV.  
(C) Apenas na afirmativa III e V.  
(D) Apenas na afirmativa V.  



QUESTÃO 07. Indique a alternativa que apresenta grafia correta: 
 
(A) Churrasco.  
(B) Enchurrada.  
(C) Chícara.  
(D) Lagarticha. 
 
QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo e indique a alternativa correta:  
 
I. Silêncio! 
II. Esta manhã o mar está calmo.  
III. Atenção! 
IV. Agasalhe-se, pois está frio. 
 
(A) Há frases apenas nas afirmativas I e III.  
(B) Há frases apenas nas afirmativas II e IV.  
(C) Há frase apenas na afirmativa II.  
(D) Há frases em todas as afirmativas. 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (06 questões) 
 

QUESTÃO 09. É de manhã e num relógio analógico o ponteiro maior está parado no 7 e o ponteiro menor está 
parado no 6, então são:  

 
(A) 6 horas e 35 minutos. 
(B) 7 horas e 6 minutos. 
(C) 6 horas e 7 minutos.  
(D) 7 horas e 30 minutos.  
 
QUESTÃO 10.  De acordo com o coordenador de um vestibular, há uma média de 36 candidatos por vaga, 

oferecida para o curso de engenharia. Isso significa que:  
 
I. O coordenador poderia ter dito que a relação candidato por vaga está na razão de 36 para 1.  
II. No caso de haver 1.260 inscritos e sabendo que a relação candidato/vaga é de 36 para 1, o total de vagas é 

de 36.  
III. Há quantidade de vagas é igual a de candidatos por vaga.  
IV. Há mais candidatos que vagas. 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I e III. 
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 11. Ana vai à loja para comprar tapetes. Comprou um grande para a sala de sua casa, que custou 

R$351,00, um jogo de banheiro que custou R$113,00 e um tapete para a cozinha que custou R$55,00. 
Sabendo que Ana tinha R$800,00, quanto lhe sobrou? 

 
(A) 281,00 
(B) 381,00 
(C) 419,00 
(D) 519,00 
 
  



QUESTÃO 12. Sabendo que na floricultura um buquê de rosas custa R$62,00, uma cesta de girassóis custa 
R$65,50, um vaso de orquídea R$45,00 e um maço de flores do campo custa R$37,50. Assinale “V” para 
Verdadeiro e “F” para Falso:  

 
I. (    ) Comprando um buquê de rosas e um vaso de orquídea gastarei R$107,00. 
II. (    ) Comprando um maço de fores do campo e uma cesta de girassóis gastarei R$102,00.  
III. (    ) Comprando um vaso de orquídea e um maço de flores do campo gastarei R$82,50. 
IV. (    ) Comprando uma cesta de girassóis, um vaso de orquídea e um buquê de rosas gastarei R$ 171,50.  
 
Assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo: 
 
(A) V – F – V – V. 
(B) F – V – v – F.  
(C) V – F – V – F.  
(D) F – F – V – V.   
 
QUESTÃO 13. Considerando a tabela abaixo de altura dos alunos de uma turma de educação física, qual a 

estatura média da equipe:  
 

TABELA DE ALTURAS 

ALUNO ALTURA (cm) 

Antônio 185 

César 180 

Daniel 181 

Evandro 190 

Flávio 175 

Gustavo 179 

Henrique 181 

Mário 165 

Otávio 173 

Wilson 166 

Zelindo 172 

 
(A) 1,76 m.  
(B) 1,77 m. 
(C) 1,80 m.  
(D) 1,94 m.  
 
QUESTÃO 14. A partir da mesma tabela de altura dos alunos constante na questão anterior, assinale a alternativa 

incorreta:  
 

(A) Mário tem altura ≤ que Zelindo.  

(B) Henrique tem altura ≥ que Flávio.  
(C) Antonio tem a metade da soma da altura de César e Evandro.  

(D) Gustavo tem altura ≤ que Wilson.  
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (06 questões) 
 

QUESTÃO 15. Preencha corretamente a lacuna: “A dengue é uma doença ______________ transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, muito comuns em áreas tropicais.”  

 
(A) Viral. 
(B) Bacteriana. 
(C) Por via aérea. 
(D) Por toxina. 
 

  



QUESTÃO 16. Os pneus inservíveis descartados de forma errada: 
 
I. Contribuem para entupimentos de redes de esgoto e enchentes. 
II. Provocam a poluição de rios. 
III. Ocupam um enorme volume nos aterros sanitários. 
IV. Podem também ser foco para a reprodução do mosquito da dengue. 
 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 

QUESTÃO 17. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 
(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  

(C) Joaçaba.  

(D) Piratuba. 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

QUESTÃO 18. O Museu Entomológico Dr. Fritz Plaumann está instalado em Seara:  
 
(A) no Distrito de Nova Teutônia. 
(B) na Biblioteca Pública Municipal. 
(C) no Centro de Memória Antônio Zanuzzo.  
(D) na Linha São Brás.  
 
QUESTÃO 19. O Município de Seara tem instituído as fundações:  
 
I. cultural. 
II. de esportes. 
III. do meio ambiente. 
IV. da educação. 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.   
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 

considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 
(A) ao bullying. 
(B) a xenofobia. 
(C) a discriminação racial. 
(D) ao mosquito da dengue. 
  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. Sobre as atribuições do cargo de Gari, de acordo com o estabelecido no Edital de Concurso Público, 
analise as afirmativas abaixo, marcando “V” para Verdadeiro e “F” para Falso e indique a sequência correta:  

 
I. (    ) Varrer ruas, praças e jardins e outros próprios municipais; 
II. (    ) Efetuar pequenos serviços de reparo nos equipamentos de seu trabalho;  
III. (    ) substituir eventuais ausências de serventes internos, legalmente afastados; 
IV. (    ) utilizar os equipamentos de proteção individual compatíveis com o exercício do cargo; 
 
(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – V.  
(C) V – F – F – V.  
(D) V – F – V – F.  
 
QUESTÃO 22. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: “A exposição e o lançamento 

indevidos ______________ podem gerar transtornos e incômodos para a população, tanto pelo mau cheiro 
que produzem, como pela poluição visual e degradação do ambiente afetado e pela provável consequência 
disso, que é o entupimento de bueiros e a contaminação do solo. “ 

 
(A) do lixo. 
(B) do material técnico.  
(C) das ferramentas.   
(D) dos Equipamentos de Proteção Individual.  
  
QUESTÃO 23. O lixo pode provocar efeitos maléficos através de alguns agentes. Quando trata-se do lixo mal 

acondicionado ou depositado a céu aberto, que se constituem em foco de proliferação de vetores 
transmissores de doenças, tais como ratos, baratas, mosquitos e moscas, diz-se que é causado por:  

 

(A) agentes químicos.  
(B) agentes físicos.  
(C) agentes biológicos.  
(D) agentes orgânicos.  
 
QUESTÃO 24. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento é o controle de todos os 

fatores do meio físico habitado pelo homem, que exercem ou podem exercer efeitos prejudiciais ao seu 
bem estar físico, mental ou social. E ______________está entre as principais funções da administração 
pública no campo da engenharia sanitária.  

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:  
 
(A) a limpeza urbana.  
(B) a contratação de engenheiro sanitarista.  
(C) vistoriar a limpeza dos órgãos públicos. 
(D) mandar o lixo produzido para outro município.    
 
QUESTÃO 25. São objetivos das atividades de limpeza de logradouros públicos:  
 
I. evitar problemas sanitários para os munícipes;  
II. prevenir riscos de acidentes para os pedestres;  
III. evitar inundações de ruas pelo entupimento dos bueiros;  
IV. através da limpeza apresentar-se bonito e bem cuidado.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(D) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
 



QUESTÃO 26. As atividades de limpeza de logradouros públicos em que é uma das atribuições do cargo de Gari, 
não referem-se a limpar:  

 
(A) Sarjetas e bueiros.  
(B) Feiras. 
(C) Praças. 
(D) Instalações comerciais. 
 
QUESTÃO 27. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: “______________________ é a 

principal atividade do cargo de Gari. 
 
(A) Poda. 
(B) Ajardinamento de praças.  
(C) Combate a vetores.  
(D) Varrição. 
 
QUESTÃO 28. Equipamentos auxiliares para remoção de lixo são utilizados:  
 
I. para evitar que o lixo varrido fique à espera da passagem do veículo coletor.  
II. objetivando economizar sacos de lixo. 
III. para evitar que o lixo fique amontoado ao longo das ruas ou vias e sujeito ao espalhamento pelo vento. 
IV. pela água das chuvas, etc. 
V. para deixar para o caminhão de lixo somente galhos de árvores e entulhos. 
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(D) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
 
QUESTÃO 29. O fator que mais influencia a limpeza de uma cidade é:  

 
(A) o grau de educação sanitária da população. 
(B) a quantidade de lixeiros disponíveis nas ruas.  
(C) a quantidade de caminhões coletores.  
(D) a fiscalização municipal.  
 
QUESTÃO 30. Os equipamentos de remoção de lixo utilizados nas ruas são:  
 
I. Carinho de ferro com rodas de pneu.  
II. Carrinho de mão convencional.  
III. Carrocinha de madeira. 
IV. Caçamba estacionária.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 31. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: “Resíduos sólidos produzidos em 

hospitais e unidades de saúde requerem providências bastante ___________________, desde o seu 
acondicionamento até sua disposição final.” 

 
(A) comuns.  
(B) particularizadas.  
(C) gerais. 
(D) simples.  
 



QUESTÃO 32. O processo biológico que resulta da decomposição de material orgânico, onde os micro-
organismos, como fungos e bactérias são responsáveis pela degradação de matéria orgânica é conhecido 
como:  

 
(A) maturação.  
(B) minhocário.  
(C) Compostagem.  
(D) Silagem.  
 
QUESTÃO 33. São equipamentos de proteção individual para uso do gari:  
 
I. Luva,  
II. Boné,  
III. Bota,  
IV. Óculos. 
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Todas as afirmativas estão corretas.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(D) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  

 
QUESTÃO 34. Assinale a alternativa que indica lixo não reciclável:  
 
(A) Embalagens pet (refrigerante, óleo). 
(B) Jornais e revistas. 
(C) Vidros de conservas.  
(D) Isopor e bandejas de isopor.  
 
QUESTÃO 35. Relacione as colunas, indicando a cor da lixeira para cada tipo de lixo:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
( 1 ) Jornal (    ) Amarelo 
( 2 ) Restos de comida (    ) Azul 
( 3 ) Metal (    ) Verde 
( 4 ) Vidro (    ) Marrom 

 
(A) 1 – 3 – 2 – 4.  
(B) 3 – 1 – 4 – 2.  
(C) 2 – 3 – 1 – 4.  
(D) 4 – 2 – 3 – 1.  
 
QUESTÃO 36. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: “A coleta _____________________ 

de lixo é uma atitude simples, que ajuda a preservar o meio ambiente, evitando o acúmulo de lixo e 
possibilitando a reciclagem, que pode inclusive gerar renda.” 

 
(A) diária 
(B) semanal 
(C) seletiva 
(D) manual 
 
QUESTÃO 37. O servidor público que exerce a função de Gari, deve dar atenção especial às boas práticas de 

higiene e ao bom comportamento pessoal, devendo sempre:  
 
(A) transitar em todos os locais com o uniforme de trabalho.  
(B) usar uniformes limpos.  
(C) usar calçados abertos, em dias quentes.   
(D) usar os equipamentos de proteção individual, mesmo danificados.  
 



QUESTÃO 38. O tipo de equipamento utilizado para o recolhimento de lixo depende do sistema adotado pela 
prefeitura, sendo que o recolhimento mecânico é indicado:  

 
(A) para todas as ruas e vias.  
(B) somente em praças públicas. 
(C) somente para operar em ruas sem buracos ou ondulações.  
(D) somente para operar em calçadas. 
 
QUESTÃO 39. Atividade que tem por objetivo garantir o perfeito escoamento das águas das chuvas e impedir 

que os materiais sólidos e lixo, retido durante as chuvas, seja levado para os ramais e galerias:  
 
(A) limpeza de calhas e escadarias.  
(B) varrição das proximidades da prefeitura.  
(C) coleta do lixo interno da prefeitura.  
(D) limpeza de bocas de lobo ou caixas de ralo.  

 
QUESTÃO 40. Também são atividades muito importante a ser executada pelos serviços de limpeza pública, no 

próprio local:  
 
I. a capinação,  
II. a incineração,  
III. a roçada,  
IV. a compactação. 
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.  
(D) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.  
 
 


