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INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
reclame ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS, mais de uma letra
assinalada implicará anulação dessa questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do início
da mesma.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Língua Portuguesa

LEIA O TEXTO E A SEGUIR RESPONDA ÀS QUESTÕES

Feijão protegido¹
Grãos brasileiros ficarão guardados em um banco na Noruega por mais de mil anos

Figura certa no prato da maioria dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
Os grãos dos tipos de feijão mais consumidos no Brasil seguiram viagem até o Banco Global de
Sementes Svalbard, que fica no país europeu.
Agora… Por que um banco precisa de grãos de feijão? Bom, esse banco não guarda dinheiro,
como os tradicionais. Um banco de sementes reúne inúmeros tipos de grãos de todo o mundo. Lá,
eles são bem guardados, reservados em embalagens que ficam a uma temperatura de 20 graus
negativos para impedir que estraguem.
O Banco Global de Sementes Svalbard tem capacidade para armazenar cerca de 4,5 milhões de
amostras de sementes e é considerado o mais seguro do mundo – sementes guardadas lá podem
resistir por mais de mil anos. O local é protegido contra terremotos, enchentes e explosões
nucleares.
Tanta preocupação com as sementes tem um motivo. Se, por alguma razão, uma semente
importante para o homem (como o feijão) desaparecer, é só ir ao banco e resgatá-la, intacta e pronta
para germinar.
Por que o feijão?
Segundo o engenheiro agrônomo Paulo Hideo, da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, o feijão foi escolhido pela sua importância no país. “É um alimento muito popular,
todo mundo come”, explica. “Além disso, é barato, de fácil acesso, e oferece a quem o consome
nutrientes e proteínas essenciais. Junto com o arroz é um alimento completo!”
Se você só gosta de um tipo específico de feijão, não se preocupe. Segundo o pesquisador,
vários tipos do grão foram enviados para agradar a todos os gostos. “Enviamos feijão preto,
manteiga, carioca e muitos outros”, conta. E o parceiro principal do feijão, o arroz, também está a
salvo, bem como o milho.
¹Lucas Lucariny, estagiário do Instituto Ciência Hoje.
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01. O assunto do texto é:
A) Informar que existe um banco especial para guardar grãos, protegendo-os, e o Brasil enviou
grãos de feijão para serem guardados.
B) O feijão é o grão mais importante para o Brasil.
C) O Banco Global de Sementes Svalbard da Noruega.
D) Mostra que o feijão é a principal comida dos brasileiros.

02. A fala do agrônomo Paulo Hideo foi usada no texto para:
A) Dizer os tipos de feijão que foram enviados ao banco.
B) Justificar que foram mandados grãos de feijão porque é o principal alimento do Brasil e barato.
C) Informar que o feijão é rico em nutrientes.
D) Informar que o feijão é barato, por isso o principal alimento do brasileiro.

03. Os grãos foram mandados ao Banco Global de Sementes Svalbard por que:
A) Esse banco é europeu.
B) É o maior banco do mundo.
C) Só esse banco armazena grãos.
D) É o banco mais seguro do mundo para guardar grãos.

04. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
A) amorozo – rais – talvez – timidez – vizitar – avalisar.
B) amoroso – raiz – talves – timidez – visitar – avalisar.
C) amoroso – raiz – talvez – timidez – visitar – avalizar.
D) amoroso – raiz – talvez – timides – visitar – avalisar.

05. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:
A) juiz – raíz – cóla – alguém – ninguém – pezinho.
B) juiz – raiz – cola – alguém – ninguém – pezinho.
C) juíz – raíz – cola – alguem – ninguém – pezinho.
D) juíz – raíz – cóla – alguém – ninguém – pezinho.

06. Assinale a alternativa em que estão destacados os adjetivos:
A) O feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
B) O arroz também está a salvo, bem como o milho.
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C) O banco de sementes reúne de grãos de todo o mundo.
D) Se uma semente importante desaparecer, é só ir ao banco e resgatá-la, intacta.

07. Assinale a alternativa em que a frase NÃO está corretamente escrita, de acordo com a
concordância verbal/nominal:
A) O feijão e o arroz são alimentos muito popular.
B) Se o feijão desaparecer, muitos brasileiros sentirão sua falta.
C) Os grãos devem ser armazenados adequadamente para garantir a preservação.
D) Bastantes países enviam grãos ao Banco da Noruega.

08. Assinale a alternativa em que estão destacados os artigos:
A) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
B) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
C) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.
D) Figura certa no prato dos brasileiros, o feijão viajou de mala e cuia para a Noruega.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação da frase está correta:
A) Se, uma semente, desaparecer, é só ir ao banco e pegá-la.
B) Se uma semente desaparecer, é só ir ao banco e pegá-la.
C) Se, uma semente desaparecer. É só ir ao banco e pegá-la.
D) Se uma semente desaparece. É só ir ao banco, e pegá-la.

10. Assinale a alternativa em que está destacado o verbo:
A) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.
B) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.
C) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.
D) O parceiro principal do feijão, o arroz, também está a salvo.

Raciocínio Lógico

11. João Paulo de Oliveira é Motorista da empresa TR Transportes Ltda e sabe que se aumentar a
velocidade do seu caminhão poderá diminuir o tempo do percurso. Ele sabe que se mantiver uma
velocidade média de 80 Km/h levará 3 horas para ir da cidade A até a Cidade B. Mas se ele
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diminuísse a velocidade média para 60 Km/h, quanto tempo ele levaria para realizar o mesmo
trajeto da cidade A até a cidade B?
A) 2 horas.
B) 3 horas.
C) 4 horas.
D) 10 horas.

12. A Família Silva comprou uma casa pelo Programa Minha Casa Minha vida do Governo Federal
que é financiado pela Caixa Econômica Federal. Esta casa possui 7 metros de comprimento por 6
metros de largura. Então a área total da residência da família Silva será de?
A) 21 metros quadrados.
B) 40 metros quadrados.
C) 84 metros quadrados.
D) 42 metros quadrados.

13. A professora Luiza costuma elaborar joguinhos de português e de matemática com questões
misturadas para estimular os alunos a pensarem na sequência lógica das vogais, das consoantes e
dos números. Então ela montou a seguinte sequência (1ac 2df 3gi .....). Qual a próxima sequência
lógica deste jogo?
A) 4jk.
B) 4kl.
C) 4jl.
D) 4jkl.

14. Qual é o conjunto com 5 elementos que representa uma sequência somente com números
primos?
A) 2 – 3 – 5 – 7 – 11.
B) 2 – 4 – 6 – 8 – 10.
C) 1 – 3 – 5 – 7 – 9.
D) 5 – 10 – 15 – 20 – 25.

15. Vamos organizar um conjunto de números para ser trabalhado com alunos na escola Bom Jesus,
pela professora de Matemática. A relação é a apresentada a seguir: 2 – 5 – 7 – 8 – 10.
A) Estes são números ímpares.
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B) Essa é uma sequência de números irracionais.
C) Este é um conjunto de números inteiros.
D) Estes são números pares.

Conhecimentos gerais

16. Segundo dados históricos do município de Maravilha, o município foi governado, no período
de 01/01/1997 a 31/12/2000, por:
A) Celso Maldaner e Deolindo Biazussi.
B) Miguel Nemirski e Eloi José Ranzi.
C) Adelio Majolo e Ademir Albrecht.
D) Celso Maldaner e Juarez Domingos Vicari.

17. Conforme histórico de sinistros, o primeiro grande sinistro registrado no município de
Maravilha foi:
A) Incêndio no Moinho Nossa Senhora da Salete, em 1957.
B) Vendaval que atingiu o município em 1987.
C) Incêndio no Hotel Boa Vista, em 1965.
D) Incêndio no Moinho Frandoloso, em 1958.

18. De acordo com o artigo 3 da Lei Orgânica do Município de Maravilha, são objetivos
fundamentais dos cidadãos do município e de seus representantes:
I. Garantir o desenvolvimento local e regional.
II. Assegurar a construção de uma sociedade submissa, justa e solidária.
III. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional.
IV. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais somente na área
urbana.
V. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.

Estão corretas:
A) As afirmativas II, III e IV.
B) As afirmativas I, III e V.
C) As afirmativas I, IV e V.
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D) Todas estão corretas.

19. Em 05 de outubro de 2014 será realizado o 1º turno das eleições, e o povo, por meio do voto
secreto, irá eleger:
A) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Senadores, Governadores e
Vice-governadores, Deputados Estaduais, Governador e Vice-governador do Distrito Federal e
Deputados do Distrito Federal.
B) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Governadores e Vicegovernadores, Deputados Estaduais, Governador e Vice-governador do Distrito Federal.
C) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Governadores e Vicegovernadores e Deputados Estaduais.
D) Presidente e Vice-presidente da República, Deputados Federais, Senadores, Governadores e
Vice-governadores, Governador e Vice-governador do Distrito Federal.

20. A Copa do Mundo de Futebol acontecerá em 2014 no Brasil. Os jogos acontecerão em 12
(doze) cidades brasileiras. Sobre essa informação, assinale a alternativa que cita cidades onde não
acontecerão jogos da copa:
A) Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.
B) Brasília, Porto Alegre, Manaus e Fortaleza.
C) Florianópolis, Campo Grande, Aracaju e Goiânia.
D) Cuiabá, Salvador, Natal e Recife.

Conhecimentos específicos

21. Para que se possa viver em um ambiente sadio e sem doenças, devemos manter, diariamente,
hábitos de higiene saudáveis, que trarão diversos benefícios à nossa saúde e de nossos colegas. Por
isso se faz necessário:
A) Em dias quentes de verão, usar calça comprida, moletom, botas, boné e óculos de sol, não se
importando com o suor excessivo.
B) Higienizar as mãos sempre que necessário, e manter as unhas dos pés e das mãos compridas e
bem pintadas.
C) Escovar os dentes pelo menos uma vez na semana.
D) Tomar banho diariamente, lavar os cabelos, manter as unhas cortadas e limpas, e ter uma boa
higiene com nariz, ouvido e boca.
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22. Praticar exercícios físicos, cuidar com a alimentação e a higiene corporal são hábitos
necessários à manutenção da saúde. Tratando-se de higiene pessoal adequada, podemos afirmar:
I. Protege de bactérias e vírus.
II. Aumenta a autoestima.
III. É uma medida preventiva para melhorar a qualidade de vida.
IV. Na higiene corporal deve-se ter a maior atenção com as mãos, pois nelas encontra-se uma
grande fonte de contaminação.

Está correto o que se afirma em:
A) A alternativa do item II não está correta.
B) A alternativa correta é apenas a IV.
C) As alternativas corretas são os itens I e IV.
D) Todas as alternativas estão corretas.

23. O local de trabalho deve ser um ambiente adequado aonde todos se sintam bem. Para que seja
possível proporcionar esse bem estar, você enquanto profissional de serviços gerais deverá:
I. Encerar o chão diariamente, utilizando sempre a cera da marca Ingleza, pois é a melhor do
mercado.
II. Utilizar o produto correto para cada tipo de superfície.
III. Efetuar a limpeza dos ambientes, tendo cuidado com suas instalações, pois para cada local
poderá haver uma particularidade na limpeza.
IV. Realizar a limpeza das instalações sanitárias preferencialmente com o uso de água, sabão e
desinfetante, repor papéis toalhas e papéis higiênicos, e recolher o lixo em sacos apropriados.

Está correto o que se afirma em:
A) Todas as alternativas estão corretas;
B) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas;
C) Somente a alternativa I está correta;
D) Todas as alternativas estão incorretas.

24. Cada local possui um método de limpeza adequado, e é extremamente importante para um
profissional de serviços gerais saber conservá-los, diante disso:
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A) Para uma boa conservação e limpeza de vidros é necessário limpá-los diariamente com esponja,
sabão e água.
B) Para deixar os ambientes limpos e bem conservados, não é necessário utilizar produtos caros e
de marca, mas sim os produtos adequados.
C) Para a limpeza das calçadas é preciso utilizar sapólio.
D) Na limpeza de móveis deve-se fazer o uso de álcool, inclusive para retirar as manchas.

25. Com relação à limpeza de vidros e janelas, é incorreto afirmar:
A) Na limpeza de vidros, a técnica é limpar uma parte por vez. Passar o produto ou pano molhado e
o pano seco imediatamente, pois evita manchas.
B) Uma dica importante é limpar as janelas e vidros em fins de tarde e dias nublados, visto que
diminui a possibilidade de marcas e listras.
C) Os rodos com dupla face são práticos para limpeza de grandes áreas que estejam fora do alcance
das mãos de quem faz a limpeza.
D) Nas janelas que recebem a luz do Sol direta, o vidro seca rápido, assim é difícil o aparecimento
de manchas/listras, não precisando a utilização de pano seco para finalizar a limpeza.

26. No momento da limpeza é necessário ter certos cuidados com cacos de vidro. Alguns
procedimentos são importantes:
I. O vidro quebrado deve ser coletado e descartado imediatamente de uma maneira que seja segura
para todos.
II. O primeiro procedimento é pegar os pedaços grandes de vidro. Neste caso, não há necessidade
de usar luvas grossas uma vez que a possibilidade de ferimento é bem menor.
III. Os cacos de vidro devem ser colocados em uma caixa, pois uma sacola plástica pode rasgar e os
cacos machucarem quem está manuseando.
IV. Se houver derramamento de líquido no piso de madeira ou cerâmica, deve-se varrer os cacos e
em seguida limpar com papel absorvente, para que os cacos menores se agarrem ao papel.

Está correto o que se afirma em:
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) As alternativas I, III e IV estão corretas.
C) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão incorretas.
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CUIDADOS COM O LIXO!
O lixo que vai para lixões a céu aberto ou terrenos baldios produz bactérias e fungos. Também atrai
baratas, ratos, moscas, mosquitos etc. Esses animais podem transmitir doenças sérias, como dengue,
febre tifóide, cólera, disenteria, peste bubônica e leishmaniose (Texto retirado do site: se liga no
lixo).
27. De acordo com o texto acima, é incorreto afirmar:
A) Quando retiramos o lixo e acondicionamos em sacos plásticos apropriados, podemos descartá-lo
em qualquer local, inclusive terrenos baldios.
B) Descartar o lixo em lixões a céu aberto ou terrenos baldios poderá acarretar doenças sérias.
C) Lixo descartado em local inapropriado produz bactérias e fungos.
D) Devemos ter cuidado com o manuseio do lixo, e não descartá-lo em lixões a céu aberto, muito
menos em terrenos baldios.

28. A coleta seletiva e a reciclagem de lixo têm um papel muito importante para o meio ambiente.
Por meio delas recuperam-se matérias-primas que de outro modo seriam tiradas da natureza. São
muitas as vantagens da coleta seletiva, desta forma, marque a alternativa incorreta.
A) Reduz o consumo de energia.
B) Diminui os gastos com a limpeza urbana.
C) Aumenta a poluição do solo, da água e do ar.
D) Possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo.

29. Cuidar da segurança do trabalhador é um dever da empresa, e este dever está previsto inclusive
na Constituição Federal. Porém, o trabalhador também deve contribuir ficando atento no seu
trabalho, por essa razão assinale a alternativa incorreta:
A) Trabalhadores expostos a agentes nocivos, prejudiciais a saúde ou a integridade física, ou
trabalhadores exposto a atividades perigosas poderão receber adicional de insalubridade ou
periculosidade.
B) O empregado não tem obrigação de utilizar o EPI – Equipamento de Proteção Individual
fornecido pelo empregador caso não goste da cor.
C) O empregador além de fornecer o EPI – Equipamento de Proteção Individual deverá verificar e
exigir o seu uso.
D) Executar o trabalho com atenção para prevenir acidentes é uma forma de zelar pela segurança no
trabalho.
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30. Segurança no trabalho é o conjunto de ações aplicadas para prevenir acidentes, que procuram
eliminar condições inseguras do ambiente de trabalho. Desta forma, para realizar a limpeza de pisos
escorregadios, se torna indispensável o uso de:
A) Botas de borracha.
B) Luvas de borracha.
C) Protetor Auricular.
D) Cinto de segurança.

31. Os primeiros socorros são medidas iniciais e imediatas dedicadas à vítima, fora do ambiente
hospitalar. O socorrista deve agir com bom senso e calma. Em caso de desmaio, o procedimento
correto é:
A) Levantar a vítima para melhorar a circulação cerebral.
B) Colocar a vítima em local arejado. Afastar curiosos e encaminhar para atendimento médico.
C) Afastar objetos existentes ao redor da vítima.
D) Manter a vítima deitada com as pernas mais elevadas.

32. EPI (Equipamento de Proteção Individual) deve ser fornecido de forma gratuita pela empresa ao
trabalhador, e é destinado a proteção de riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho. Assinale a alternativa correta:
A) O EPI é um Equipamento de Proteção Individual que tem a função de proteção para o
empregado contra os riscos que possam ocorrer tanto em casa, quanto no seu local de trabalho.
B) Cada empregado deverá adquirir o seu EPI (Equipamento de Proteção Individual), e o valor será
descontado em folha de pagamento.
C) O capacete é um Equipamento de Proteção Individual destinado a proteção da cabeça.
D) As luvas não são Equipamentos de Proteção Individual.

33. Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual, é de responsabilidade do empregado:
I. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.
II. Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
III. Comunicar ao superior imediato qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.
IV. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

Está correto o que se afirma em:
A) Somente a alternativa IV está correta.
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B) Somente as alternativas III e IV estão corretas.
C) Todas as alternativas estão corretas.
D) Todas as alternativas estão incorretas.

34. O empregado, no seu dia a dia de trabalho está sujeito a riscos, de saúde e também de acidentes.
De acordo com o enunciado assinale a alternativa correta:
A) Empregados que fazem atividades insalubres ou perigosas terão direito de receber adicionais.
B) Não faz parte da segurança no trabalho o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual).
C) A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) tem como função instruir os
trabalhadores a se prevenirem contra acidentes, porém não deve instruí-los individualmente, para
ninguém se sentir ofendido.
D) Adicional de insalubridade é devido aos trabalhadores que executam atividades perigosas, e o
adicional de periculosidade é devido aos trabalhadores que executam atividades insalubres.

35. Ter um bom relacionamento com as pessoas do nosso local de trabalho é essencial para um bom
andamento das atividades desenvolvidas, por isso devemos saber trabalhar em grupo. Para que este
bom relacionamento não seja prejudicado deve-se:
A) Saber selecionar boas amizades, evitando andar com pessoas mal vestidas.
B) Ser educado com os colegas de trabalho, e também com os superiores.
C) Nunca cooperar com ninguém, pois no trabalho deve ser cada um por si.
D) Ser uma pessoa negativa, procurando desestimular os colegas de trabalho.

36. Como a maioria das pessoas passa mais tempo na empresa do que em casa, ter um bom
relacionamento com todos aqueles que nos cercam é essencial para a nossa vida. (Texto retirado da
Revista Istoé Dinheiro).
Sobre bom relacionamento no trabalho, marque a alternativa incorreta:
A) Aceitar que as pessoas são diferentes possuem histórias de vida, valores e culturas diferentes é
uma dica de bom relacionamento no trabalho.
B) No ambiente de trabalho pode-se utilizar de normas de boas maneiras, ser cordial e gentil.
C) Existem tarefas para cada colaborador de uma empresa, desta forma, fazer somente o que for de
sua responsabilidade e negar-se ao que for além de sua função melhora a convivência com os
colegas.
D) A fofoca contamina o ambiente de trabalho. Se a informação que receber não for ajudar, então
não há necessidade de passar adiante.
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37. Regras de boa convivência no local de trabalho devem ser aplicadas com superiores,
subordinados e com os colegas. Com relação à boa convivência, marque com V para verdadeiro e
com F para falso as afirmativas abaixo:
( ) Deve-se respeitar o chefe imediato e os colegas.
( ) Dar importância ao outro, por mais humilde que seja.
(

) Não há necessidade de cumprimentar as pessoas, apenas fazer o trabalho para que foi

contratado é o suficiente.
(

) Cuidar para

não ferir o outro com reações agressivas, principalmente quando não

concordar com a opinião do mesmo.

A sequência correta é:
A) V, V, F, F.
B) F, F, V, V.
C) V, V, F, V.
D) F, V, F, V.

38. Assinale a afirmação correta a respeito do Código de Postura do Município de Maravilha/SC:
A) Foi criado somente com a intenção de aplicar penas para aqueles que praticarem alguma ação
contrária as disposições do código.
B) No capítulo que dispõe sobre a Higiene Pública fica claro que a Fiscalização sanitária não
abrangerá a Higiene das Vias Públicas.
C) Instrui as necessárias relações entre o poder público local e os Munícipes, sendo que contêm as
medidas de polícia administrativa a cargo do Município em matéria de higiene, meio ambiente,
segurança, ordem pública, bem-estar público, localização e funcionamento dos estabelecimentos
comerciais, industriais e prestadores de serviços.
D) Quanto ao Sossego Público, é expressamente proibido antes das 07:00 horas e após às 24:00
horas, perturbar o sossego público com sons e ruídos excessivos, sendo que não há exceções para
estes casos.

39. Em relação à hierarquia no setor público:
I. Trata-se de um princípio.
II. Um servidor de maior capacidade pode livremente ofender um servidor de menor capacidade,
pois é hierarquicamente mais poderoso.
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III. Hierarquia significa uma distribuição de poderes, ocorre que no setor público todos os
funcionários tem a mesma importância, não sendo menos importantes em razão do cargo que
ocupam.

Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta:
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) As alternativas I e III estão corretas.
C) Somente a alternativa II está correta.
D) Todas as alternativas estão incorretas.
40. De acordo com o Capítulo II – Higiene nas vias Públicas, do Código de Postura do Município
de Maravilha/SC, marque a alternativa incorreta:
A) É expressamente proibido colocar lixo ou detritos de qualquer natureza em ralos de logradouros
públicos.
B) É possível aterrar vias públicas com materiais velhos e quaisquer detritos.
C) Em vias públicas é proibido lavar carros.
D) Não é permitido danificar as árvores plantadas em vias públicas.
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