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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 

CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO  

EDITAL N. 002/2019 

SAMAE 

 
 

Cargo: AGENTE DE COLETA E SELEÇÃO DE LIXO 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa corre-
ta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 

Timbó, 28 de abril de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 
As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Os pacientes do Hospital Santo Antônio tiveram uma visita que transformou a rotina hospitalar nesta quinta-feira, 
18. Professores do projeto Musicalização Infantil, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), espalharam mú-
sica e encanto pelos corredores e quartos, alegrando pacientes e familiares. 
Esta foi a primeira visita deste ano da ação Música nos Hospitais e Asilos, desenvolvida voluntariamente pelos 
profissionais que atuam na rede municipal de ensino. Todos os anos, a cada dois meses, o grupo leva repertório 
às instituições de Blumenau. [...] 

Disponível em: https://omunicipioblumenau.com.br. Acesso em 19/abr/2019. 

 
1- O objetivo do texto acima é: 

(A) dar instruções 
(B) convidar 
(C) informar 
(D) denunciar 
(E) criticar 

  
2- Sobre o texto, é correto afirmar: 

 

I- Os pacientes do Hospital Santo Antônio tiveram uma visita de Professores do projeto Musi-
calização Infantil, da Secretaria Municipal de Educação (Semed). 

II- Há uma ação, desenvolvida voluntariamente pelos profissionais que atuam na rede munici-
pal de ensino, chamada “Música nos Hospitais e Asilos". 

III- Todos os anos, a cada dois meses, os pacientes dos Asilos visitam os pacientes do Hospi-
tal Santo Antônio em Blumenau. 

 

Está(ão) de acordo com o texto a(s) afirmativa(s): 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II. 
(E) Apenas I. 

 
3- A exemplo de “pacientes”, palavra usada corretamente no texto, assinale a alternativa que também é escrita 

com C: 
(A) manuten__ão 
(B) a___inatura 
(C) vo__ê 
(D) compreen__ão 
(E) pró__imo 

 
4- Em “...uma visita que transformou a rotina hospitalar...”, a palavra destacada pode ser substituída pelo sinô-

nimo: 
(A) piorou 
(B) conservou 
(C) estragou 
(D) aumentou 
(E) modificou 

 
5- Ainda em “...uma visita que transformou a rotina hospitalar...”, a palavra destacada: 

(A) nomeia um ser 
(B) indica uma ação 
(C) indica uma característica 
(D) substituiu um nome 
(E) liga duas palavras 

 
6- O plural de instituição, usado corretamente no texto, é instituições. Assinale a alternativa em que a palavra 

forma plural em ÕES: 
(A) irmão 
(B) chão 
(C) pão 
(D) botão  
(E) capitão 
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7- Assinale a única palavra de gênero masculino:  
(A) rede 
(B) encanto 
(C) ação 
(D) música 
(E) rotina 

 
8- Assinale a alternativa que contém uma palavra polissílaba:  

(A) projeto 
(B) uma 
(C) hospitalar 
(D) que 
(E) foi 

 
9- Assinale a alternativa que contém um verbo conjugado no presente do indicativo: 

(A) tiveram 
(B) atuam  
(C) espalharam 
(D) foi 
(E) transformou 
 

10- Assinale a palavra que está separada em sílabas de maneira correta:  
(A) pro-fe-sso-res 
(B) co-rre-do-res 
(C) fe-i-ra 
(D) fa-mi-li-ar-es 
(E) pro-fis-si-o-nais 

 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Sobre Timbó, assinale a alternativa correta: 

(A) A população do Município é de aproximadamente 60.000 habitantes. 
(B) Timbó tem raízes na cultura germânica e austríaca. 
(C) Timbó foi fundada pelo imigrante alemão Frederico Donner, em 12 de outubro de 1869.  
(D) A cidade de Timbó é conhecida como a “Princesa do Vale”. 
(E) Timbó recebe anualmente muitos turistas e, por essa razão, tem a segunda maior rede hoteleira do Es-

tado. 
 
12- Segundo especialistas, a cebola catarinense tem diversidade de tamanho, cor da casca e sabor. Isso posto, 

assinale a alternativa que indica um município catarinense, grande produtor de cebola: 
(A) Angelina. 
(B) Leoberto Leal. 
(C) Rancho Queimado. 
(D) Ituporanga. 
(E) São Pedro de Alcântara. 

 
13- Sobre o Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa correta: 

(A) O último governador foi Luiz Henrique da Silveira. 
(B) Nas últimas eleições, o Estado elegeu três senadores. 
(C) A última vice-governadora de Santa Catarina foi Ada De Lucca. 
(D) Atualmente a Assembleia Legislativa catarinense é formada por 47% de mulheres. 
(E) O governador é Carlos Moisés e a vice é Daniela Reinehr. 

 
14- Assinale a alternativa que apresenta somente cidades que pertencem à Região do Vale do Itajaí: 

(A) Benedito Novo, Bom Retiro, Anita Garibaldi e Apiúna. 
(B) Indaial, Curitibanos, Barra Velha e Rodeio. 
(C) Timbó, Blumenau, Ascurra e Rio dos Cedros. 
(D) Gaspar, Brusque, Doutor Pedrinho e Paulo Lopes. 
(E) Pomerode, Garopaba, Rio do Sul e Guabiruba.  
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15- Qual é o aspecto mais forte da economia de Timbó? 

(A) A pecuária. 
(B) A agricultura. 
(C) A pesca. 
(D) A mineração. 
(E) A indústria. 

 
 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Analise as atribuições abaixo e identifique a(s) que compete(m) ao Prefeito Municipal: 
 

I- Nomear e exonerar os Secretários Municipais. 
II- Decretar calamidade pública ou estado de emergência, sempre que ocorrem fatos que justifiquem. 
III- Decretar a perda do mandato de Vereadores. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as atribuições II e III estão corretas. 
(B) As atribuições I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as atribuições I e II estão corretas. 
(D) Apenas a atribuição III está correta. 
(E) Apenas a atribuição I está correta. 

 
17- Sobre o Poder Legislativo do Município de Timbó, assinale a alternativa correta: 

(A) A Câmara Municipal de Timbó é composta de doze Vereadores, eleitos pelo voto direto e secreto. 
(B) A idade mínima, para que um cidadão possa ser eleito vereador, é de 16 anos. 
(C) Um Vereador pode ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo no Município. 
(D) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. 
(E) Não compete à Câmara Municipal autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do Mu-

nicípio por mais de quinze dias. 
 

18- Analise os objetivos abaixo e, diante de cada um, escreva V (verdadeiro), para os que pertencem ao Programa 
de Coleta e Seleção de Lixo Urbano de Timbó, e F (falso), para os que não pertencem: 

 

( ) Executar a coleta do lixo domiciliar urbano. 
( ) Executar a coleta e seleção do lixo reciclado. 
( ) Estimular a separação adequada do lixo orgânico e reciclável. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
(A) F – V – F. 
(B) F – V – V 
(C) F – F – V. 
(D) V – V – F.  
(E) V – V – V. 

 

19- O órgão municipal encarregado da manutenção, administração e execução do Programa de Coleta e Seleção 
de Lixo Urbano de Timbó é:  
(A) O Serviço Autônomo de Água e Esgoto.  
(B) O Departamento do Meio Ambiente. 
(C) A Fundação Cultural.  
(D) A Secretaria Municipal de Administração. 
(E) A Secretaria Municipal de Saúde. 

 
20- O Município de Timbó, segundo sua Lei Orgânica, assegurará condições morais, físicas e sociais indis-

pensáveis ao desenvolvimento, segurança e estabilidade da família. Sobre isso, assinale a alternativa que in-
dica uma medida adotada pelo Município, relacionada diretamente à família:  
(A) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
(B) Conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 
(C) Estímulo ao desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral. 
(D) Amparo às famílias numerosas e sem recursos. 
(E) Combate às moléstias contagiosas.  
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21- Qual das imagens abaixo está sendo representada pelo símbolo internacional de reciclagem? 
 
 
 
 
 

 
 

              Imagem 1                 Imagem 2                 Imagem 3                  Imagem 4               Imagem 5 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) A imagem 2. 
(B) A imagem 3. 
(C) A imagem 5. 
(D) A imagem 1. 
(E) A imagem 4. 

 
22- O tempo de decomposição do lixo varia de acordo com a natureza do material. Nesse contexto, qual é o tempo 

de decomposição da borracha? 
(A) 50 anos. 
(B) 30 anos. 
(C) Tempo indeterminado. 
(D) 10 anos. 
(E) 8 anos. 

 
23- Na atividade do Agente de Coleta e Seleção de Lixo, o risco de acidentes por materiais cortantes como vidros 

e latas é muito grande. Por essa razão, é indispensável o uso dos EPIs, mas, sem seu uso, qual das doenças 
relacionadas ele poderá contrair? 
(A) Cólera. 
(B) Febre amarela. 
(C) Dengue. 
(D) Tétano. 
(E) Hepatite. 

 
24- Qual é o equipamento de proteção individual que é indispensável ao Agente de Coleta Seletiva e Lixo durante 

o trabalho noturno, já que a visibilidade é reduzida? 
(A) Roupa ou colete com faixa refletiva. 
(B) Óculos para aumento da visão. 
(C) Capacete de segurança. 
(D) Calçado antiderrapante. 
(E) Luva de borracha nitrílica. 

 
25- Na coleta seletiva, qual é a cor da lixeira em que devem ser acondicionados materiais plásticos? 

(A) Azul. 
(B) Vermelha. 
(C) Verde. 
(D) Preta. 
(E) Amarela. 
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26- Observe a ilustração abaixo e responda o que ela está representando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Uma composteira. 
(B) Uma central de reciclagem. 
(C) Uma central de separação. 
(D) Uma central de separação de lixo hospitalar. 
(E) Um aterro sanitário. 

 
27- Um dos EPIs indispensáveis para o Agente de Coleta e Seleção de Lixo é a luva. Com qual tipo de material 

deve ser fabricada essa luva? 
(A) Em borracha. 
(B) Em malha de aço. 
(C) Em couro. 
(D) Em tecido resistente. 
(E) Em látex. 

 
28- Assinale a alternativa que indica apenas materiais não recicláveis: 

(A) Revistas e jornais, papelão, vidros. 
(B) Papel metalizado, cerâmica, peças de acrílico, papel carbono. 
(C) Garrafas PET, embalagens de iogurte. 
(D) Fotocopias, papéis de escritório, sacolas de supermercado. 
(E) Latas de refrigerante, embalagem de medicamentos. 

 
29- Analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as 

falsas: 
 

( ) Peças de cerâmicas e espelhos são materiais recicláveis e devem ser acondicionados em lixeiras de 
cor verde. 

( ) A sigla PPRA quer dizer (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). 
( ) Pilhas, baterias comuns e de celular também são separadas, já que, quando descartadas no meio am-

biente, provocam contaminação do solo.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – F – V. 
(B) V – V – F. 
(C) V – F – V. 
(D) F – V – V. 
(E) V – V – V. 
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30- Sobre a escolha do veículo coletor, analise as considerações abaixo e, diante de cada uma, escreva V, para 
as verdadeiras, e F, para as falsas: 

 
( ) Deve-se considerar o tipo e a quantidade do lixo. 
( ) Deve-se considerar os custos de operação e manutenção. 
( ) Deve-se considerar que as condições de tráfego da cidade não interferem na coleta. 
( ) Deve-se considerar as condições do equipamento. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
(A) V – V – F – V. 
(B) V – F – V – F. 
(C) F – V – V – V. 
(D) V – F – F – V. 
(E) V – V – V – V.  

 
31- A respeito do lixo e/ou da sua coleta, assinale a alternativa correta: 

(A) A coleta irregular do lixo não traz problemas de saúde para a comunidade. 
(B) O principal poluente do lixo que afeta a qualidade da água dos rios e ribeirões é o chorume. 
(C) A coleta e o transporte do lixo domiciliar não são efetuados pelo órgão municipal encarregado da limpeza 

urbana. 
(D) No Brasil, mais de 80% do lixo coletado têm o destino correto visando à proteção ambiental. 
(E) Somente poucas cidades no Brasil depositam o lixo coletado em lixões a céu aberto. 

 
32- Observe a imagem abaixo e responda o que ela está representando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Uma central de reciclagem. 
(B) Um aterro sanitário. 
(C) Uma composteira. 
(D) Uma central de reciclagem de material hospitalar. 
(E) Uma central de incineração. 

 
33- Sobre as lâmpadas fluorescentes, assinale a alternativa correta: 

(A) A coleta de lâmpadas fluorescentes é realizada somente nas pequenas cidades. 
(B) É preciso embalar as lâmpadas fluorescentes antes de colocá-las no lixo comum. 
(C) As lâmpadas fluorescentes não apresentam riscos para a saúde. 
(D) O fabricante deve recolher as lâmpadas fluorescentes inutilizadas. 
(E) As lâmpadas fluorescentes não devem ir para o lixo comum, porque contêm mercúrio, que é prejudicial à 

saúde.  
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34- Durante a coleta de lixo, o agente de coleta e seleção de lixo encontra uma embalagem ainda com líquido em 
seu interior, e, na embalagem, há um rótulo igual ao da imagem abaixo. Qual o significado deste rótulo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Líquido corrosivo. 
(B) Líquido inflamável. 
(C) Líquido para limpeza das mãos. 
(D) Líquido volátil. 
(E) Líquido com oleosidade. 

 
35- A reciclagem é um processo por meio do qual materiais que se tornariam lixo podem ser reutilizados como 

matéria-prima na manufatura de bens feitos anteriormente com matéria-prima virgem. Isso posto, analise os  
itens abaixo e identifique os que representam benefícios da reciclagem: 

 
I- Preservação dos recursos naturais. 
II- Diminuição da poluição do ar e das águas. 
III- Diminuição da quantidade de resíduos a serem aterrados. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa III está correta. 
(C) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Apenas a afirmativa II está correta. 

 
36- Sobre o lixo hospitalar, assinale a alternativa correta: 

(A) Após a coleta, todos os resíduos de serviços de saúde podem ser encaminhados para disposição final em 
aterros sanitários, chamados lixões. 

(B) É o lixo constituído de resíduos provenientes de hospitais, postos de saúde, serviços odontológicos,        
laboratoriais, farmacêuticos e veterinários. 

(C) O caminhão de transporte com lixo hospitalar precisa ser refrigerado, independentemente do trajeto a ser 
percorrido. 

(D) O veículo que transporta lixo comum e lixo hospitalar não precisa seguir roteiro definido anteriormente.  
(E) As sobras de amostras de laboratório, como sangue, urina e fezes, não são classificadas como lixo hospi-

talar. 
 
37- A coleta do lixo pode ser diurna ou noturna. Ambos horários apresentam vantagens e desvantagens. Sobre 

isso, assinale a alternativa que indica uma desvantagem da coleta noturna: 
(A) Excesso de ruído provocado pela manipulação dos recipientes de lixo e pelos veículos coletores. 
(B) É a mais econômica. 
(C) Possibilita melhor fiscalização do serviço. 
(D) Maior desgaste dos trabalhadores em dias quentes, com a consequente redução de produtividade. 
(E) Não interfere no trânsito em áreas de tráfego muito intenso durante o dia. 

 
38- Como se denomina a sobra ou resíduo sólido proveniente de construção, reforma, trabalho de conserto e 

demolição de edificação, pavimentação e outras obras, sendo predominantemente compostos de material    
inerte? 
(A) Aterro. 
(B) Compostagem. 
(C) Lixo. 
(D) Reciclagem. 
(E) Entulho. 
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39- O servidor público deve tratar bem as pessoas, ser gentil, solícito, fornecer informações precisas e seguras, 
cumprimentar as pessoas, oferecer apoio e agir desinteressadamente. Isso significa que o servidor deve agir 
com: 
(A) Interesse. 
(B) Cordialidade. 
(C) Pressa. 
(D) Criatividade. 
(E) Desconfiança. 

 
40- Assinale a alternativa que indica um dever ético do servidor público:    

(A) Solicitar ou receber qualquer tipo de ajuda financeira. 
(B) Buscar crescimento profissional sem prejudicar outros colegas de trabalho. 
(C) Pedir ou receber qualquer espécie de gratificação, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumpri-

mento da sua missão. 
(D) Tratar com frieza os usuários dos serviços públicos. 
(E) Faltar ao trabalho de forma injustificada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 

CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO  

EDITAL N. 002/2019 

SAMAE 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  
 
 

 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia 29 de 
abril de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal de 
Timbó - Concurso para Emprego Público - SAMAE - Edital N. 002/2019. 
 

 
 

Timbó, 28 de abril de 2019. 
 


