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INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertativa e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
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Concurso Público 01/2019
Cargo Ajudante Geral

A Prefeitura de Canas, através do Governo do Estado, das Secretarias de
Saúde e Infraestrutura e Meio-Ambiente, participa da semana estadual de
coleta de pneus usados, que teve início nesta segunda-feira (6) e segue até o
próximo dia 17. O objetivo da campanha intitulada “Pneu guardado só quem
usa é o Aedes” é eliminar das residências possíveis criadouros do mosquito
transmissor da Dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela.Sabe-se
que o pneu é um dos criadouros preferenciais do Aedes, podendo acumular
água, favorecendo focos e proliferação do mosquito. Os agentes envolvidos na
campanha estarão passando nos bairros a partir de hoje (10), para informar a
população.Os Munícipes podem participar da campanha e colaborar para a
garantia da segurança da saúde das famílias, entregando os pneus velhos aos
agentes da prefeitura no dia 15 de maio dia em que foi denominado o dia
“D”em nossa cidade.A Dengue Mata, vamos juntos Combater o Mosquito.
Prefeitura Municipal de Canas.

1- Esta campanha chama:
a) Fora Dengue
b) Pneu guardado só quem usa é o Aedes
c) Fora mosquito da cidade de Canas
d) A Dengue mata.
2- A campanha tem como meta, assinale a alternativa incorreta:
a) Eliminar das residências possíveis criadouros do mosquito
transmissor da Dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela.
b) Fazer levantamento social dos moradores de Canas.
c) Aconselhar os moradores de Canas para vender pneus velhos.
d) Verificar a proliferação de ratos no município de Canas.
3- Dia D foi denominado em:
a) 15 de maio
b) 10 de maio
c) 06 de maio
d) 17 de maio
4- Assinale a alternativa correta:
A propaganda de combate à dengue, chikungunya e Zika informa que:
a) Pneus sem uso guardados em casa, são os locais preferidos para o
Aedes aegypti
b) A dengue vive apenas em tonéis e pneus.
c) O Brasil reduziu em 91% os casos de dengue.
d) O mosquito da dengue aparece em caixas d’água.
5- A associação da imagem do homem com um pneu na cintura, com o texto
verbal “Livre-se daquele pneuzinho “pretende:
a) Convencer dos perigos da dengue no verão.
b) Estimular o esporte na cidade de Canas.
c) Incentivar as brincadeiras com pneus.
d) Mostrar que não existe vantagem em guardar pneus velhos.
6- Para colaborar com a Prefeitura de Canas, os moradores da cidade
deveriam:
a) Entregar os pneus velhos aos agente da Prefeitura.
b) Colocar fogo nos pneus velhos
c) Doar os pneus velhos para as Instituições de Caridade de Canas.
d) Lavar, enxugar os pneus velhos e guardar em locais cobertos.

7- Segundo a publicação, os agentes municipais envolvidos na campanha
passariam nos bairros, para informar a população, a partir de:
a) 15 de maio
b) 10 de maio
c) 06 de maio
d) 17 de maio
8- O mosquito com as trouxas nas costas significa:
a) Que viaja por várias cidades.
b) Que tem que ir embora de Canas
c) Que não gosta de Canas
d) Que vai morar em Canas.
9- A semana do recolhimento dos pneus, conforme o texto foi de :
a) De 1 a 30 maio
b) De 6 a 17 de maio
c) De 1 a 31 de maio
d) Todo os dias do ano 2019
10- Esta campanha para proteção da família contra o mosquito, foi:
a) Realizada só em Canas.
b) Realizada no Estado de São Paulo através do Governo do Estado, das
Secretarias de Saúde e Infraestrutura e Meio-Ambiente.
c) Realizada só no Vale Paraíba
d) Realizada somente
em Canas e cidades vizinhas: Canas e
Guaratinguetá
Conhecimentos Gerais:
11- O Poder legislativo em Canas é exercido pelo:
a) Prefeito Municipal
b) Pelo povo da cidade.
c) Pela Câmara da Cidade
d) Pelo estado de São Paulo
12- São símbolos da cidade de Canas:
a) A bandeira, o brasão de armas, o hino estabelecidos em Lei.
b) A bandeira, o brasão de armas estabelecidos em Lei
c) O hino e a bandeira estabelecidos em Lei
d) O hino, o selo e a bandeira estabelecidos em Lei
13- O Município de Canas terá como cores oficiais
a) O “branco” e o “azul”
b) O “branco” e o “verde”
c) O “branco, verde e o “vermelho”
d) O “azul” e o “verde”

14-A padroeira atual de Canas é:
a) Nossa Senhora Auxiliadora
b) Nossa Senhora de Lurdes
c) Nossa Senhora de Fatima
d) São Benedito
15) Canas é um município da:
a) Microrregião de Cachoeira Paulista
b) Microrregião de Guaratinguetá
c) Microrregião de Cruzeiro
d) Microrregião de Aparecida
16-Canas tem como cidades limítrofes:
a) Cachoeira Paulista e Lorena
b) Lorena, Aparecida do Norte, Campos do Jordão.
c) Cruzeiro, Silveiras, Lorena
d) Caraguatatuba, São Luiz do Paraitinga, Cruzeiro.
17- Canas tem atualmente:
a) 09 vereadores
b) 11 vereadores
c) 06 vereadores
d) 07 vereadores
18- Quem nasce em canas chama-se:
a) Canasense
b) Canense
c) Canaense
d) Caniense
19-O valor atual do salário mínimo, no Estado de São Paulo é:
a) R$ 954,00
b) R$ 998,00
c) R$1020,00
d) R$974,00
20-Poucos dias antes de começar a disputa da Copa América, uma bomba
atingiu a seleção brasileira de futebol que se prepara para o torneio. O atacante
está sendo acusado de estupro por uma mulher O suposto crime aconteceu em
Paris, em Maio de 2019. O texto refere-se a:
a) Neymar
b) Filipe Luís
c) Thiago Silva
d) Lucas Paquetá

Conhecimentos Específicos:
21- Ao se realizar uma atividade de capina, deve-se:
a) arrumar uma enxada de má qualidade.
b) usar um boné para se proteger do sol, botas para proteger os pés.
c) manter as costas bem curvadas.
d) não se alimentar antes de começar a capina.
22- Qual o procedimento correto caso o ajudante necessite carregar peso?
a) colocar sobre a cabeça o material a ser transportado.
b) se recusar a carregá-lo pois pode causar dor na coluna.
c) solicitar que um colega carregue o peso.
d) colocar o material pesado em carrinhos apropriados.
23- Ao se realizar a lavagem de um banheiro, pode-se afirmar que:
a) o uso de botas é opcional.
b) o vaso sanitário deve ser lavado apenas quando estiver visivelmente sujo.
c) deve-se sempre utilizar luvas.
d) todas afirmativas estão corretas.
24- A limpeza das calçadas e ruas não depende apenas da atuação da
administração municipal, e sim, principalmente:
a) da educação e conscientização da população.
b) das empresas terceirizadas.
c) da eliminação de animais de rua.
d) da retirada dos moradores de rua.
25-O serviço de limpeza de logradouros públicos tem por objetivo evitar:
I. problemas sanitários para a comunidade.
II. interferências perigosas no trânsito de veículos.
III. riscos de acidentes para pedestres.
IV. inundações das ruas pelo entupimento dos bueiros.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas.
26- Qual é a principal atividade de limpeza de logradouros públicos (vias
públicas)?
a) lavagem com caminhões pipa.
b) varrição ou varredura.
c) lavagem com enceradeiras.
d) pintura.

27- Sobre a roçagem, pode-se afirmar que:
a) A roçagem é muito utilizada, pois o mato e o capim são retirados sem
prejudicar o terreno, mantendo sempre sobre eles uma cobertura vegetal, de
proteção.
b) Pode ser manual, utilizando-se foices, aplicada a pequenas áreas, em locais
de difícil acesso, impossível ou inconveniente o uso de máquinas.
c) Para os serviços mais grosseiros, como limpeza de terrenos e encostas de
córregos, empregam-se foices de bico de gavião ou meia lua, forcas e
gadanhos.
d) Todas afirmativas estão corretas.
28-Sobre os equipamentos de proteção individual (EPI), assinale a alternativa
INCORRETA:
a) EPI é todo produto de uso individual, destinado à proteção do trabalhador,
minimizando riscos que ameaçam a segurança e a saúde no trabalho.
b) O uso de EPI é uma exigência da legislação trabalhista brasileira. O não
cumprimento poderá acarretar em ações de responsabilidade cível e penal,
além de multas aos infratores.
c) EPI não evita os acidentes em si, mas protege o trabalhador quando o risco
está ligado à função/cargo do trabalhador.
d) O trabalhador deve comprar seu próprio EPI e usá-lo de acordo com o que
julga necessário.
29- Como se chama
a) protetor auricular.
b) protetor nasal.
c) protetor de impacto.
d) protetor de odores.

30- Qual o nome dessa ferramenta?
a) gadanho.
b) picareta.
c) foice.
d) faca de corte.

esse EPI?

