
CONCURSO PUBLICO 
Edital nº 01/2019 

CODESG            bMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
G UARATI NG U ETÁ-SP 

PERÍODO: PROVA: 

TARDE TIPO- UNICO 

COLETOR DE 
LIXO 

CODESG 

INSTRUÇÕES NO VERSO DA PROVA 

fredericksouza
Typewritten Text

fredericksouza
Typewritten Text

fredericksouza
Typewritten Text
 

fredericksouza
Typewritten Text

fredericksouza
Typewritten Text



 

2 

CONCURSO PÚBLICO – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ-SP (CODESG) 

Cargo: Coletor de Lixo 

CARGO: COLETOR DE LIXO 

 
Entenda como o lixo chega até o Rio Tietê no trecho que 

passa por Salto 
 

Mais uma vez a cidade de Salto (SP) ficou coberta por 
um “mar de lixo” depois que uma forte chuva atingiu a 
capital paulista. 

O temporal que provocou estragos em São Paulo no fim 
de semana fez com que o volume de água do Rio Tietê 
aumentasse, carregando muito lixo que se acumulou na 
velha usina da cidade no interior de SP, mais 
especificamente no Memorial do Rio Tietê. 

O lixo, que ficou sobre a água, transformou a paisagem 
nos pontos turísticos do rio, cartão postal da cidade. 

Segundo ambientalistas, depois da grande São Paulo, o 
trecho que passa por Salto é o mais poluído. No período de 
chuva, a preocupação de quem monitora a qualidade da 
água do Tietê aumenta. É que quanto mais água, maior o 
impacto da poluição nas cidades ribeirinhas.  

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do 
Estado explicou que tem atuado para auxiliar na retirada do 
lixo e na despoluição das águas do Rio Tietê. De acordo com 
a secretaria, em 2018, a Empresa Metropolitana de Águas e 
Energia (EMAE) recolheu 1,8 tonelada de resíduos 
acumulados nas usinas hidrelétricas ao longo do rio. 

No mesmo período, o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) informou que desassoreou um 
volume de 500 mil metros cúbicos de resíduos, dos quais 7% 
correspondem ao lixo retirado do fundo do rio. 

A Prefeitura de Salto explicou que o alto volume de 
chuva faz com que o rio traga lixo e até outros materiais que 
vêm de cidades da grande São Paulo. 

A administração informou ainda que a Secretaria de 
Meio Ambiente realiza o monitoramento do rio no trecho 
que passa pela cidade e que está se reunindo com os órgãos 
responsáveis para minimizar a carga de lixo que o trecho de 
Salto recebe constantemente. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-
jundiai/noticia/2019/02/24/entenda-como-o-lixo-chega-ate-o-rio-tiete-

no-trecho-que-passa-por-salto.ghtml. Acesso em: 25/02/2019. 
 Com adaptações.) 

 

Questão 01 
O texto trata de um dos maiores problemas sociais da 
atualidade: o lixo. Assinale, a seguir, a única informação 
que NÃO está de acordo com o texto. 
A) O trecho mais poluído do Rio Tietê é o que passa por 

Salto. 
B) A preocupação de quem monitora a qualidade da água 

do Tietê aumenta nos períodos chuvosos. 
C) É fundamental minimizar a carga de lixo que o trecho do 

rio que passa por Salto recebe frequentemente. 
D) Depois que uma forte chuva atingiu a capital paulista, a 

cidade de Salto ficou coberta por um “mar de lixo”. 

 
 
 

Questão 02 
Segundo o texto, a expressão “mar de lixo” refere-se a: 
A) Um enorme depósito de lixo vindo de plataformas 

petrolíferas. 
B) Um extenso derramamento de lixo contaminado na 

grande São Paulo. 
C) Uma profunda corrente marinha com despejos de esgoto 

e resíduos tóxicos. 
D) Uma grande camada de objetos descartados e detritos 

que flutuou no Rio Tietê. 

 

Questão 03 
De acordo com o texto, um dos motivos que faz com que o 
Rio Tietê traga lixo e outros materiais da grande São Paulo 
para a cidade de Salto é: 
A) A falta de coleta de lixo. 
B) O alto volume de chuva. 
C) O aumento dos resíduos domésticos. 
D) A decomposição acentuada de matéria orgânica. 

 

Questão 04 
“No período de chuva, a preocupação de quem monitora a 
qualidade da água do Tietê aumenta.” Assinale o termo 
que expressa sentido contrário à palavra destacada no 
trecho anterior. 
A) Recebe. 
B) Diminui. 
C) Encoraja. 
D) Intensifica. 

 

Questão 05 
Em “O lixo, que ficou sobre a água, transformou a 
paisagem nos pontos turísticos do rio, cartão postal da 
cidade.” a expressão destacada pode ser substituída, sem 
causar alteração de sentido, por: 
A) Mudou. 
B) Recuperou. 
C) Contaminou. 
D) Interrompeu. 

 

Questão 06 
Das palavras transcritas do texto, assinale a única que NÃO 
se apresenta no masculino. 
A) Tietê. 
B) Cidade. 
C) Impacto. 
D) Ambiente. 

 

Questão 07 
Assinale a alternativa a seguir em que todas as palavras 
estão escritas corretamente.  
A) lixo – chuva – enchente. 
B) paisagem – rezíduo – usina. 
C) sujeira – barragem – protejer. 
D) explicou – despoluição – desaçoreou. 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/02/16/chuva-forte-derruba-arvores-destelha-imoveis-e-cancela-concurso-em-sao-caetano-do-sul.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/02/16/chuva-forte-derruba-arvores-destelha-imoveis-e-cancela-concurso-em-sao-caetano-do-sul.ghtml
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Cargo: Coletor de Lixo 

Leia a charge a seguir. 
 

 
(Disponível em: 

https://jogadacerta.files.wordpress.com/2011/07/lixopq.jpg. Acesso 
em: 09/04/2019.) 

 

Questão 08 
No trecho “Vamos ter que mudar?” o ponto de 
interrogação ( ? ) foi usado para: 
A) Indicar uma pergunta. 
B) Revelar um entusiasmo. 
C) Marcar uma pausa completa. 
D) Expressar sentimento de tranquilidade. 

 

Questão 09 
Em “Sim. Os nossos hábitos!”, a expressão “nossos” 
demonstra sentido de: 
A) Lugar. 
B) Posse. 
C) Dúvida. 
D) Escolha. 

 

Questão 10 
A palavra “hábitos”, transcrita da charge, é acentuada pela 
mesma razão que a seguinte palavra: 
A) Tietê. 
B) Egoísmo. 
C) Também. 
D) Hidrelétrica. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 
Um motorista foi multado com uma velocidade registrada 
em 140 km/h em um local onde a velocidade máxima 
permitida era de 90 km/h. O valor a ser pago pela multa é 
de R$ 120,00 por estar acima da velocidade máxima 
permitida e mais R$ 7,50 para cada 4 km/h acima da 
velocidade máxima. É correto afirmar que o valor da multa 
a ser pago pelo motorista está compreendido entre: 
A) R$ 120,00 e R$ 150,00. 
B) R$ 151,00 e R$ 200,00. 
C) R$ 201,00 e R$ 220,00. 
D) R$ 221,00 e R$ 250,00. 

 

Questão 12 
Qual das alternativas a seguir NÃO pertence ao grupo das 
demais? 
A) 04/06. 
B) 07/09. 
C) 09/11. 
D) 10/12. 

 

Questão 13 
Ana e Bia são nadadoras e estão treinando em uma piscina 
com 52 metros de comprimento. Para finalizar o treino elas 
deverão nadar o equivalente a 13 travessias desta piscina. 
Em determinado momento, fazem uma pausa no treino, 
sendo que: 

 Ana já percorreu 3/4 da distância total necessária para 
completar o treino; e, 

 Bia completou sua 8ª travessia. 
Qual é a diferença entre as distâncias que Ana e Bia ainda 
deverão percorrer para terminar o treino? 
A) 52 metros. 
B) 79 metros. 
C) 91 metros. 
D) 104 metros. 

 

Questão 14 
Qual das alternativas a seguir NÃO possui eixo de simetria? 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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Questão 15 
André nasceu no ano de 1990 e é primo de Andressa. No 
final do ano de 2016, quando os dois já haviam feito 
aniversário, a razão entre as idades de Andressa e André 
era de 7/13. Em que ano Andressa nasceu? 
A) 2000. 
B) 2001. 
C) 2002. 
D) 2003. 

 

Questão 16 
Qual alternativa completa o diagrama apresentado? 
 

 
 

A) 
 

B) 

 

C) 
 

D) 

 
 

Questão 17 
Considere a seguinte sequência: 
 

(?, 216, 319, 424, 531, 640) 
 

Qual alternativa substitui a interrogação apresentada na 
sequência? 
A) 105. 
B) 115. 
C) 125. 
D) 136. 

 

Questão 18 
Lucas está fazendo uma prova de matemática na faculdade 
com 17 questões que teve início às 13 horas e 20 minutos 
e deve ser entregue às 15 horas e 53 minutos. 
Considerando que todas as questões levam o mesmo 
tempo para serem resolvidas, quanto tempo Lucas dispõe 
para resolver cada questão? 
A) 7 minutos. 
B) 8 minutos. 
C) 9 minutos. 
D) 10 minutos. 

Questão 19 
Seja a soma de dois números, cada um formado por dois 
algarismos: 

+
WZ

XY
 

 

Se todos os algarismos são distintos, qual é o maior 
resultado possível para esta soma? 
A) 173. 
B) 174. 
C) 183. 
D) 197. 

 

Questão 20 
Diego está planejando ir ao show de sua banda favorita, 
que acontecerá no dia 25 de outubro. O ingresso deste 
show será vendido no dia do evento e custará R$ 364,00, 
com todas as taxas inclusas. Sendo assim, Diego pretende 
economizar R$ 6,50 por dia para ter o valor do ingresso no 
dia do show. Em que dia Diego deverá começar a fazer suas 
economias para adquirir o valor exato do ingresso no dia 
do show? 
A) 29 de agosto. 
B) 30 de agosto. 
C) 31 de agosto. 
D) 1º de setembro. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 21 
Sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, que 
causou a morte de moradores, turistas e funcionários da 
Vale (mineradora multinacional brasileira), em janeiro 
deste ano, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Deixou um extenso rastro de destruição. 
B) Representou problemas graves ao meio ambiente. 
C) Liberou uma grande quantidade de rejeitos de 

mineração. 
D) Chegou ao rio Doce e o efeito dos rejeitos no mar 

continuará por muitos anos. 

 

Questão 22 
“A grande maioria da energia gerada e consumida no Brasil 
é hidrelétrica, ou seja, aquela que é gerada em uma usina 
hidrelétrica e tem como fonte de produção a força da 
____________ em movimento.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) água 
B) luz solar 
C) ventania 
D) poluição 
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Questão 23 
O lixo reciclável é todo lixo material que pode ser utilizado 
no processo de transformação de outros materiais ou na 
fabricação de matéria-prima. É gerado em residências, 
comércios e indústrias e deve ser separado e destinado à 
coleta seletiva. São considerados lixo reciclável, EXCETO: 
A) Papelão. 
B) Curativo. 
C) Garrafa PET. 
D) Pote de vidro. 

 

Questão 24 
“Conhecido como savana brasileira, apresenta grande 
biodiversidade e compreende uma área de elevado 
potencial aquífero. Seus principais representantes da 
fauna são o tucano, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a 
onça-parda e o veado-campeiro.” Trata-se do seguinte 
bioma brasileiro: 
A) Cerrado. 
B) Caatinga. 
C) Amazônia. 
D) Mata Atlântica. 

 

Questão 25 
“Considerado por muitos como um dos maiores vilões da 
história, tinha um reforçado ódio pela classe média, 
principalmente por pessoas de descendência judaica. Foi 
nomeado chanceler da Alemanha. Seus planos eram 
expandir o III Reich pela Europa, racialmente puro, e, 
assim, criou uma rede de crematórios para a execução em 
massa de judeus, ciganos e outros povos considerados por 
ele ‘indesejáveis’.” Trata-se do ditador: 
A) Adolf Hitler. 
B) Saddam Hussein. 
C) Benito Mussolini. 
D) Augusto Pinochet. 

 

Questão 26 
Todas as pessoas têm o direito de ir à escola e de receber 
educação básica gratuita e de qualidade. O órgão responsá-
vel pelo sistema educacional brasileiro denomina-se: 
A) IDE. 
B) MEC. 
C) INEP. 
D) ENEM. 
 

Questão 27 
O voo da companhia Lamia, que transportava a equipe da 
Chapecoense, em 2016, foi considerado um dos mais 
trágicos relacionados ao esporte no país e no mundo. A 
aeronave que saiu do Brasil caiu na: 
A) Bolívia. 
B) Colômbia. 
C) Venezuela. 
D) Guatemala. 

 
 

Questão 28 
“O universo musical brasileiro estava saindo dos embalos 
da Bossa Nova, quando mergulhou num movimento 
cultural contestador e vanguardista, em plena década de 
60. A Tropicália pretendia revolucionar as convenções, 
transgredir as regras vigentes, tanto nos aspectos 
sociopolíticos quanto nas dimensões da cultura e do 
comportamento.” NÃO participou desta corrente cultural: 
A) Gilberto Gil. 
B) João Gilberto. 
C) Glauber Rocha. 
D) Torquato Neto. 

 

Questão 29 
A região Sudeste é a mais populosa e economicamente 
mais desenvolvida do Brasil, com grande concentração 
industrial, financeira e comercial. O estado da região 
Sudeste que contribui com a maior parcela do PIB (Produto 
Interno Bruto) brasileiro e dispõe a maior parte da 
economia centrada na indústria de transformação é: 
A) São Paulo. 
B) Minas Gerais. 
C) Espírito Santo. 
D) Rio de Janeiro. 

 

Questão 30 
Os alimentos orgânicos são aqueles que utilizam, em todos 
os seus processos de produção, técnicas que respeitam o 
meio ambiente e visam a qualidade do alimento. São 
benefícios e vantagens dos alimentos orgânicos, EXCETO: 
A) São ambientalmente corretos e mais nutritivos. 
B) Em relação aos alimentos convencionais são mais baratos 

e acessíveis. 
C) Sua produção respeita o meio ambiente, evitando a 

contaminação do solo, da água e da vegetação. 
D) Sua produção usa sistemas de responsabilidade social, 

principalmente na valorização da mão de obra. 

 



 



 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 3 (três) horas e abrange a assinatura e a transcrição 

das respostas para o Cartão de Respostas. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização das 

provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões previsto, se 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas que lhe foi 

fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou, ainda, tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. 

6. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h do dia subsequente ao da realização da prova objetiva de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva disporá de 2 (dois) dias 

úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 

correspondente ao Concurso Público. 




