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CARGO: GARI 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

CARLOTA, A PRIMEIRA DEPUTADA FEDERAL DO BRASIL 

A história que vamos contar aqui é sobre a primeira mulher do Brasil (e da América Latina) que foi 

eleita como deputada federal. Seu nome era Carlota Pereira de Queirós.  

Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou professora e, depois, 

médica. Em 1928, ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica da Faculdade de Medicina 

de São Paulo. Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista, em 1932. Esse movimento, organizado por São Paulo, lutava contra o governo do 

presidente Getúlio Vargas e defendia a elaboração de uma nova Constituição – o conjunto de leis que 

define os direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros. Carlota organizou um grupo de 700 mulheres 

para ajudar os feridos da Revolução Constitucionalista. 

Fonte: Adaptado de: http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/ 

1 - Após a leitura do texto responda: A primeira formação de Carlota foi: 

a) deputada federal 

b) médica 

c) professora 

d) política  

e) chefe de laboratório 

2 - Em qual alternativa ocorre a CORRETA divisão das sílabas? 

a) pe- diá-tri-ca 

b) cres-ceu 

c) pro-fe-sso-ra 

d) en-vol-ve-u  

http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/
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e) de-fe-ndi-a 

3 - Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, objetos, animais, etc. Nesse sentido, 

assinale a única alternativa na qual todas as palavras destacadas sejam SUBSTANTIVOS: 

a) Seu nome era Carlota Pereira de Queirós. 

b) Ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica. 

c) Se formou professora e, depois, médica. 

d) Carlota organizou um grupo de 700 mulheres. 

e) Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista. 

4 - Observe a frase: “Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou 

professora e, depois, médica.” A palavra sublinhada pode ser substituída sem alteração de sentido 

por:  

a) anteriormente 

b) antecipadamente 

c) adequadamente 

d) posteriormente 

e) raramente 

5 - A palavra PEDIÁTRICA se refere a: 

a) Especialidade médica dedicada à assistência ao idoso. 

b) Especialidade médica dedicada à crianças carentes. 

c) Especialidade à assistência de animais domésticos. 

d) Especialidade médica dedicada ao cuidado com os pés. 

e) Especialidade médica dedicada à assistência à criança e ao adolescente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolescente
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Carlos gastou  do dinheiro que dispunha para pagamento de um boleto cujo valor era de R$ 

48,00. O total de dinheiro que ele tinha era de: 

a) R$ 96,00 

b) R$ 80,00 

c) R$ 104,00 

d) R$ 120,00 

e) R$ 144,00 

7 - Determinada Loteria estava pagando um prêmio total de R$ 416.000,00. Sabendo que quatro 

apostadores acertaram este prêmio e que o valor deve ser repartido em partes iguais, então cada 

acertador levará a quantia de: 

a) R$ 140.000,00 

b) R$ 114.000,00 

c) R$ 108.000,00 

d) R$ 104.000,00 

e) R$ 94.000,00 

8 - O valor da expressão:  é: 

a) 4 

b) 8 

c) 10 

d) 20 

e) 30 

9 - Em uma consulta o médico receitou para um paciente um remédio que deve ser tomado a uma 

proporção de  por quilograma de pessoa. Sabendo que o paciente pesa 72 quilogramas e que 

cada gota desse remédio tem , a quantidade de gotas que o paciente deve ingerir para tomar a 

dose certa é: 

a) 9 gotas do remédio 

b) 10 gotas do remédio 

c) 12 gotas do remédio 

d) 14 gotas do remédio 

e) 18 gotas do remédio 
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10 - Um terreno retangular tem 40 metros de comprimento e 30 metros de largura. Sabendo que 40% 

da área desse terreno (é destinado) para horta e jardim, o restante da área mede: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O Hino Nacional Brasileiro é considerado um símbolo da nação. Assinale a alternativa que o 

trecho do hino foi escrito com troca de palavras: 

a) Brasil, um sonho intenso, um raio múltiplo / De amor e de esperança à terra desce / Se em 

teu formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro resplandece 

b) Brasil, de amor eterno, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro reaparece  

c) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido  / A imagem do Cruzeiro resplandece  

d) Brasil, de amor eterno, um raio fúlvido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e claro / A imagem do Cristo reaparece 

e) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cristo resplandece 

12 - A região Sul do Brasil é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais dos três estados citados acima: 

a) Florianópolis – Blumenau - Passo Fundo 

b) Porto Alegre – Toledo - Blumenau 

c) Porto Alegre – Curitiba - Erechim 

d) Porto Alegre – Curitiba - Florianópolis 
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e) Passo Fundo – Curitiba - Florianópolis 

13 - Vivemos numa era de muitas inovações tecnológicas. Todos os dias os noticiários divulgam 

novas invenções para melhorar e facilitar a vida do homem. Nesse sentido, qual das alternativas 

apresenta um objeto que não é uma invenção moderna: 

a) Impressora 3D 

b) Roda 

c) Telefone Celular 

d) Carros Autônomos  

e) Pendrive 

14 - Não é uma cidade que faz divisa com o município de Seara: 

a) Chapecó  

b) Concórdia 

c) Itá  

d) Arabutã 

e) Ipumirim 

15 - Quanto à população de Seara, é correto: 

a) Possui menos de 5.000 habitantes. 

b) Possui mais habitantes do que a cidade de Concórdia. 

c) Possui mais de 25.000 habitantes. 

d) Possui entre 15.000 e 20.000 habitantes. 

e) Possui menos habitantes do que Arabutã. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

GARI 

16 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico; e também 

do ___________ originário da __________ e limpeza de logradouros e vias __________.” 

a) lixo / varrição / particulares 

b) resto / lavagem / sujas 

c) lixo / varrição / públicas 

d) resto / varrição / particulares 

e) lixo / lavagem / rurais 

17 - Entre as tarefas do gari, assinale a alternativa correta. 

a) Ao gari compete a varrição urbana e a cobrança desta taxa no local. 

b) Ao gari compete a varrição urbana, ou seja, varrer as ruas e calçadas urbanas. 

c) É atribuição do gari: varrer ruas, praças e jardins e outros próprios municipais e também 

substituir eventuais ausências de serventes internos, legalmente afastados. 

d) É atribuição do gari: varrer ruas, praças e jardins. Não é atribuição do gari: substituir 

eventuais ausências de serventes internos, legalmente afastados. 

e) Ao gari compete os serviços de varrer ruas e prédios públicos e particulares. 

18 - Assinale a alternativa correta. 

a) EPI é um equipamento usado pelo gari com o objetivo de protegê-lo dos riscos capazes de 

ameaçar a sua segurança e a sua saúde. 

b) EPI é um equipamento usado coletivamente com o objetivo de proteger todos os 

funcionários de um determinado posto de trabalho dos riscos capazes de ameaçar a sua 

segurança e a sua saúde. 

c) EPI é um equipamento usado individualmente com o objetivo de proteger contra incêndios, 

sendo um exemplo o extintor. 

d) EPI é a sigla para Equipamento Para Incêndio. 

e) EPI é a sigla para Extintor Protetor Individual. 

19 - Assinale a alternativa correta quanto ao EPI. 

a) É de responsabilidade do Gari adquirir o seu EPI. 

b) O Município de Seara deve responsabilizar-se pela guarda e pela conservação do EPI. 
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c) O Gari não deve comunicar o Município de Seara qualquer alteração no EPI que o torne 

impróprio para o uso.  

d) Ao gari é permitido utilizar o EPI para qualquer finalidade, podendo inclusive usá-lo para 

suas atividades particulares. 

e) O Município de Seara deve fornecer, instruir, orientar e treinar o Gari para o uso do EPI. 

20 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“O gari está exposto a vários ___________, pois trabalha em contato direto com materiais 

contaminantes, cacos de vidro, lascas de madeira e diversos outros tipos de __________ que podem 

prejudicar sua __________ ou integridade física.” 

a) exercícios / vassouras / coluna 

b) riscos / lixo / saúde 

c) exercícios / lixo / vida 

d) riscos / pessoas / mente 

e) barulhos / ruídos / visão 

21 - O calçado adequado para uso do gari é: 

a) Chinelo de dedo. 

b) Sapato social. 

c) Tênis. 

d) Botina de segurança. 

e) Calçado fechado com solado de cortiça. 

22 - Assinale a alternativa correta: 

a) O serviço de limpeza urbana é importante, inclusive para reduzir os riscos de obstrução dos 

bueiros. 

b) O serviço de limpeza urbana é importante, porém é desnecessário manter esta limpeza 

regularmente. 

c) O serviço de limpeza urbana não contribui para manutenção do saneamento básico. 

d) O serviço de limpeza urbana não tem correlação nenhuma com a limpeza e desobstrução de 

bueiros.  

e) O serviço de limpeza urbana é importante para as ruas e praças do centro da cidade apenas. 

23 - Assinale a alternativa quanto a postura correta ao executar a varrição. 

I – O gari deve curvar a coluna para frente, utilizando uma vassoura com cabo curto. 
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II – O gari deve não se inclinar para frente, o correto é manter a coluna o mais reta possível e os 

pés afastados. 

III – O gari deve realizar os movimentos de varrer com o corpo todo, evitando os movimentos 

rotacionais da coluna. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Os itens I e III estão corretos. 

e) Os itens II e III estão corretos. 

24 - Assinale a alternativa que contém os utensílios e equipamentos normalmente usados para 

varrição de sarjetas e calçadas.  

a) Vassoura, pá e carrinho coletor. 

b) Vassoura, rodo e pano. 

c) Vassoura de cerdas macias, pazinha e borrifador. 

d) Cesto de lixo de 5 litros, vassoura e balde. 

e) Caminhão com mangueira da água. 

25 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“Dentre os equipamentos auxiliares de remoção de __________ mais usados estão: carrocinha de 

madeira, ___________ de ferro com rodas de pneus e carrinho de mão convencional.” 

a) lixo / trem 

b) entulho / retroescavadeira 

c) lixo / carrinho 

d) entulho / pá 

e) sarjetas / enxada 

26 - Assinale a alternativa correta. 

a) Como comumente o Gari efetua um serviço de limpeza de sarjetas e recolhimento do lixo, 

não é aconselhável que este esteja limpo e asseado. 

b) As unhas do Gari devem ser compridas e se for mulher deve ser pintada com esmalte de cor 

escura. 

c) Devido ao contato direto com sujeira o Gari deve evitar ser cordial e bem humorado com os 

munícipes. 
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d) O Gari deve procurar estar sempre limpo e asseado, lavar as mãos ao término da execução 

de uma tarefa e prestar um atendimento ao público de qualidade. 

e) É direito do gari que o Município de Seara forneça sabonete antisséptico e hidratante para 

tomar banho. 

27 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

(___) O Gari lida com o lixo, desta forma está exposto a agentes físicos (como ruído, frio, calor). 

(___) O Gari lida com o lixo, desta forma está exposto a agentes químicos (como a poeira). 

(___) O Gari lida com o lixo e devido aos riscos de se cortar ou perfurar com material 

contaminado descartado, também está exposto aos riscos ocasionados pelo agentes biológicos. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) V, V, F. 

28 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“O lixo exposto na cidade gera ____________ à toda população, tem cheio ____________, degrada o 

espaço onde é lançado e ainda é ____________ visualmente.” 

a) expectativa / desagradável / espalhado 

b) incômodos / forte / exposto 

c) expectativa / forte / espalhado 

d) incômodos / desagradável / feio 

e) renda / forte / feio 

29 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

(___) Lixo acumulado nas margens dos rios e córregos, na drenagem pluvial e nas encostas dos 

morros pode provocar cheias, inundações e deslizamentos. 

(___) Queimar o lixo à céu aberto é uma ótima solução, pois não gera poluição. 

(___) O descarte e depósito de lixo em locais inadequados contamina a água de rios, lagos e as 

águas subterrâneas. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 
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c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) V, V, F. 

30 - Assinale a alternativa correta. 

a) O lixo pode ser aproveitado, porém isto não contribui na redução do custo com sua coleta e 

disposição final. 

b) Uma forma de aproveitar o lixo é através da reciclagem (papéis, plásticos, metais, vidro, 

dentre outros). 

c) O lixo pode ser aproveitado através da reciclagem e não através da compostagem. 

d) A decomposição do lixo gera gás metano, infelizmente esse gás não pode ser aproveitado. 

e) O chorume gerado da decomposição do lixo orgânico possui cheiro forte, porém não é um 

líquido poluente. 

31 - Assinale a alternativa correta sobre os programas de coleta seletiva do lixo. 

a) Esses programas são uma forma de iludir os catadores de lixo, pois não geram condições 

adequadas de trabalho nem renda. 

b) As cooperativas de reciclagem devem ser banidas dos Municípios, pois não colaboram na 

valorização dos catadores de lixo. 

c) As cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis não 

podem atuar nas atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e 

comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, de forma a contribuir significativa 

para a cadeia produtiva da reciclagem. 

d) Infelizmente no Brasil a coleta seletiva é uma utopia e não funciona nos municípios de 

pequeno porte. 

e) O lixo reutilizável e reciclável é um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 

renda e promotor de cidadania. 

32 - Assinale a alternativa quanto a reciclagem do lixo. 

I – A coleta seletiva nos municípios brasileiros deve permitir, no mínimo, a segregação entre 

resíduos recicláveis secos e rejeitos. 

II – Os resíduos recicláveis secos são compostos, principalmente, por metais (como aço e 

alumínio), papel, papelão, tetrapak, diferentes tipos de plásticos e vidro. Já os rejeitos, que são os 

resíduos não recicláveis, são compostos principalmente por resíduos de banheiros (fraldas, 

absorventes, cotonetes...) e outros resíduos de limpeza. 
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III – Os resíduos orgânicos consistem em restos de alimentos e resíduos de jardim (folhas secas, 

podas...) e como não é aconselhável transformá-los em adubo, não há justificativa em adotar a 

separação do lixo em três frações: recicláveis secos, resíduos orgânicos e rejeitos. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

33 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“Normalmente não é preciso varrer a parte mais __________ de uma rua, pois o trânsito de veículos 

empurra a sujeira para as __________ e estas, sim, deverão ser __________.” 

a) lateral / calçadas / lavadas 

b) central / sarjetas / varridas 

c) suja / casas / limpas 

d) limpa / laterais / lavadas 

e) central / calçadas / reconstruídas 

34 - Assinale a alternativa correta. 

a) A limpeza por meio de jatos de água deve ser rotineira. 

b) A água, em geral, é muito barata, por isso a limpeza por meio de jatos de água deve ser 

adotado, no mínimo, uma vez por semana. 

c) A limpeza por meio de jatos de água, quando necessária, deve ser feita com água tratada. 

d) A limpeza por meio de jatos de água deve ser restrita a situações especiais, nesses casos é 

recomendável usar água de reuso ou de aproveitamento de chuvas. 

e) A água tratada deve ser usada para uma função tão nobre como a limpeza urbana. 

35 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“Os equipamentos auxiliares para remoção do lixo varrido são utilizados para evitar que esse material 

fique ____________ nas sarjetas ou mesmo ____________ na calçada de maneira _____________.” 

a) amontoado / depositado / inadequada 

b) limpo / desobstruído / adequada 

c) bonito / singelo / adequada 

d) amontoado / depositado / adequada 

e) limpo / depositado / uniforme 
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36 - Assinale a alternativa correta. 

a) As lixeiras das calçadas não devem nunca ser instaladas, pois cada morador deve ter a lixeira 

na sua casa. 

b) As lixeiras das calçadas devem ser instaladas sempre na frente de prédios e comércios para 

que estes não tenham lixo atrapalhando dentro do seu terreno ou edificação. 

c) As lixeiras das calçadas servem para o lixo de mão das pessoas que por ali transitam, desta 

forma recomenda-se que sejam instaladas sempre em locais onde houver maior concentração 

de pessoas (pontos de ônibus, escolas, praças, ...). 

d) Uma boa lixeira de calçada deve ser grande, com tampa e bonita. 

e) Uma lixeira de calçada deve ser instalada de forma a atrapalhar o trânsito de pedestre para 

que este veja facilmente a lixeira e não jogue o lixo no chão. 

37 - Assinale a alternativa correta sabendo que é o Plano de Varrição que deve definir a frequência e 

o nível de serviços necessários.  

I - Os varredores terão de efetuar tantas varrições quantas sejam exigidas para que o logradouro 

se mantenha limpo, definindo a frequência e intensidade do serviços. 

II – É fácil manter a rua limpa pelo tempo suficiente para que a população possa notar que a rua 

está limpa e falar que o serviço é ótimo. 

III – A varrição de conservação e deve ser implantada em locais com grande circulação de 

pessoas como nas áreas centrais das cidades, nos locais com comércio mais intenso, em pontos 

turísticos, dentre outros. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Os itens I e III estão corretos. 

e) Os itens II e III estão corretos. 

38 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“Para a determinação dos roteiros de varrição serão utilizados ____________, com as características 

das ruas, os pontos de acumulação do lixo e os locais de onde sairão os trabalhadores com seus 

____________ para iniciarem o serviço; também devem ser reunidas informações acerca da equipe 

de varredores, os utensílios e os equipamentos auxiliares utilizados e as estimativas dos tempos de 

varrição por trecho de ruas.” 

a) mapas / equipamentos 
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b) mapas / amigos 

c) placas / escovões 

d) placas / equipamentos 

e) planilhas / parceiros 

39 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

(___) A limpeza de bocas-de-lobo (bueiros) é uma atividade que deve ser executada regularmente 

junto com a varrição. 

(___) A limpeza de bocas-de-lobo (bueiros) tem por objetivo garantir o perfeito escoamento das 

águas pluviais e impedir que o material sólido, retido durante as chuvas, seja levado para os 

ramais e galerias de drenagem pluvial. 

(___) Uma enxada, uma pá, uma picareta e alavancas são os utensílios usados na limpeza manual 

de bocas-de-lobo (bueiros), é o sistema mais comumente utilizado e, se bem planejado, poderá 

atender eficientemente às necessidades do serviço de limpeza urbana. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) V, V, F. 

40 - Caso o gari encontre uma pessoa desacordada em uma sarjeta, como este deve agir. 

a) Deve verificar se a pessoa tem cheiro de álcool, em caso positivo deve deixa-la ali e varrer 

ao redor. 

b) Deve fazer de conta que não viu. 

c) Deve procurar sinais de que a pessoa está respirando e ao mesmo tempo pedir ajuda para 

chamar o corpo de bombeiros. 

d) Esta situação nunca irá acontecer. 

e) Deve levantar a pessoa e dar água pra ela beber. 

 


