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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

GARI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: GARI 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(Adaptado de Exame, 21/05/2016) 

 

 

 

 

 

(TEXTO) 

Pesquisadores da Argentina encontraram nas cercanias da Base Marambio, na 1 

Antártida, um fóssil de um exemplar de uma ave correspondente ao período Eoceno (de 34 2 

milhões a 56 milhões de anos atrás): o pelagornitídio, que garante ser a maior e mais antiga 3 

das aves que são conhecidas, segundo o governo do país. “Trata-se de uma ave de mais de 4 

seis metros de envergadura de asa, a maior e a mais antiga da qual se têm registro”, afirmou 5 

neste sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. 6 

Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se espalhar por todo o mundo 7 

pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, tinha asas que lhe permitia atravessar 8 

grandes distâncias, e seus leves ossos possibilitavam que pegasse altura aproveitando as 9 

correntes de ar. 10 

Há 50 milhões de anos, segundo as mais recentes pesquisas, começou um período 11 

de aquecimento da temperatura dos oceanos que provocou uma grande produtividade 12 

biológica dos mares antárticos. Portanto, os pelagornitídios e os pinguins teriam tido 13 

alimento suficiente para poder desenvolver tamanhos tão grandes. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01. De acordo com as ideias do Texto, julgue os itens 

abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das 

respostas, de cima para baixo: 

 

(__) O Pelagornitídio é a maior ave que já existiu na 

história da humanidade. 

(__) De acordo com os estudos, o Pelagornitídio não 

conviveu com os dinossauros. 

(__) O grande aquecimento das temperaturas do oceano 

causou a extinção dos Pelagornitídios. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

 

02. Assinale a alternativa em que a locução verbal 

sublinhada está no mesmo tempo e modo verbal que 

“teriam tido” (linha 13), retirada do Texto: 

 

(A) Tenho estado ocupado ultimamente. 

(B) Eu poderia ter avisado sobre o novo prazo. 

(C) Nós esperávamos estudar no final de semana. 

(D) Essas pessoas devem estar perdidas.  

 

03. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos 

uma vírgula imediatamente após a palavra “sábado” 

(linha 6). 

II. A vírgula imediatamente após a palavra “dinossauros” 

(linha 8) é utilizada para separar, em uma 

enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. Os dois pontos após “atrás” (linha 3) são utilizados 

para explicitar termo anteriormente citado pelo autor. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) Apenas I e II estão corretos. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa 

correta do acento da palavra destacada do Texto: 

 

(A) “Antártida” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras 

proparoxítonas. 

(B) “fóssil” (linha 2): Acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não 

de “s”. 

(C) “atrás” (linha 3): Acentuam-se os monossílabos 

tônicos terminados em “a” (s). 

(D) “período” (linha 2): Acentuam-se as vogais tônicas 

dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra “mais” 

pertence à mesma classe gramatical que em “... 

garante ser a maior e mais antiga das aves (...)” 

(linhas 3 e 4): 

 

(A) Mais vezes de treinamento serão necessárias. 

(B) Precisamos de mais oportunidades imediatamente. 

(C) A indústria vendeu mais produtos neste mês. 

(D) Os produtos foram vendidos mais caro. 

 

06.  Quanto à classificação fonética, em “aquecimento da 

temperatura dos oceanos” (linha 12), há exatamente: 

 

(A) 3 (três) dígrafos e 1 (um) hiato. 

(B) 2 (dois) hiatos. 

(C) 1 (um) hiato e 1 (um) ditongo. 

(D) 2 (dois) ditongos e 1 (um) hiato. 

 

07.  Analise os trechos abaixo retirados do Texto. Em 

seguida, assinale a alternativa que compreende os 

que desrespeitaram as regras de concordância 

verbal da Língua Portuguesa: 

 

I. “... que garante ser a maior e mais antiga das aves que 

são conhecidas (...)” (linhas 3 e 4) 

II. “...a maior e a mais antiga da qual se têm registro. (...)” 

(linha 5) 

III. “...tinha asas que lhe permitia atravessar grandes 

distâncias (...)” (linhas 8 e 9) 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

08.  Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em 

vogais, semivogais e consoantes. Podemos afirmar 

que existe semivogal na seguinte palavra retirada do 

Texto: 

 

(A) “Pesquisadores” (linha 1) 

(B) “exemplar” (linha 2) 

(C) “período” (linha 2) 

(D) “maior” (linha 3) 

 

09.  Dentre as alternativas, a melhor palavra sinônima 

para a expressão “cercanias” (linha 1) no contexto do 

Texto é: 

 

(A) Entranhas 

(B) Adjacências  

(C) Altitudes 

(D) Profundidades 
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ÁREA LIVRE 

10.  Levando-se em consideração a concordância verbal, 

assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna da frase abaixo: 

 

“Se não _______ a carteira, passaríamos por 

problemas.” 

 

(A) Tivesse trazido 

(B) Estivesse trazido 

(C) Tivesse trago 

(D) Estivesse trago 

 

11.  Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo, 

derivadas do verbo “lembrar”. Assinale a alternativa 

em que a palavra sublinhada é classificada como 

substantivo: 

 

(A) O rapaz estava lembrando os momentos bons. 

(B) A lembrança permaneceu mesmo após anos. 

(C) A história foi lembrada diversas vezes. 

(D) Quando me lembro da viagem, rio sozinha. 

 

12.  No trecho abaixo, também adaptado de Exame, 

conclui-se que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

“O Ministério destacou que a descoberta de um número 

incompleto durante a campanha antártica de 2014 facilitou 

a revisão de todos os pelagornítidos antárticos conhecidos 

até então, o que permitiu um avanço "considerável" no 

conhecimento da diversidade e da evolução deste grupo 

de aves, cuja estinção ocorreu há 3 milhões de anos.” 

 

(A) “antártica” 

(B) “revisão” 

(C) “considerável” 

(D) “estinção”  

 

13. As sílabas são grupos fônicos emitidos em única 

pronúncia. Dessa forma, há sílaba formada por uma 

vogal sozinha – desacompanhada de outros fonemas 

- na seguinte palavra: 

 

(A) Trouxe 

(B) Juízes 

(C) Mais 

(D) Investigador 

 

14.  A palavra “coordenadoria” possui a seguinte 

separação silábica: 

 

(A) Coor-de-na-do-ri-a 

(B) Co-or-de-na-do-ria 

(C) Co-or-de-na-do-ri-a 

(D) Coor-de-na-do-ria 

 

15.  Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, 

ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As 

vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte 

regra gramatical: 

 

(A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

(B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

(C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

(D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) O valor da expressão  , para A = 3 e B = -2, 

é um número compreendido entre. 

 

A) -3  e -2. 

B) -2 e -1. 

C) -4 e -3. 

D) -1 e 0. 

 

17) A soma dos divisores naturais do número 40 é: 

 

A) ZERO 

B) 80 

C) 100 

D) 90 

 

18) Dois irmãos têm diferença de idade de 5 anos entre 

eles. Se o irmão mais novo tem 16 anos, qual a idade 

do irmão mais velho? 

 

A) 11 anos 

B) 14 anos 

C) 19 anos 

D) 21 anos 

 

19) Dividindo-se 50
50

 por 25
25

, obtém-se: 

 

A) 2
25

 

B) 2
50

 

C) 10
25

 

D) 10
50

 

 

20) Em um grupo de 60 pessoas, 40% são homens e 

75% das mulheres são solteiras. O número de 

mulheres casadas é: 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A coletiva seletiva do lixo é: 
 
A) O conjunto de atividades para remoção dos resíduos 

devidamente acondicionados e ofertados, mediante o 
uso de veículos apropriados para tal. 

B) A retirada de material sólido resultante de atividades 
domiciliares, comerciais, públicas, industriais, de 
unidades de saúde etc., acondicionado em sacos 
plásticos e/ou recipientes, ou colocados nas calçadas 
ou logradouros e destinados a vazadouro, aterro etc.  

C) A separação e acondicionamento de materiais 
recicláveis em sacos ou nos locais onde o lixo é 
produzido, objetivando, inicialmente, separar os 
resíduos orgânicos (restos de alimentos, cascas de 
frutas, legumes etc.) dos resíduos inorgânicos 
(papéis, vidros, plásticos, metais etc.). Esta prática 
facilita a reciclagem porque os materiais, estando 
mais limpos, têm maior potencial de 
reaproveitamento e comercialização. 

D) Conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou 
montados junto a um manancial, para suprir um 
serviço de abastecimento público de água destinada 
ao consumo humano. 

 
22) O lixo (resíduo sólido) também pode ser classificado 

de acordo com sua origem em: 
 

I. Domiciliar: é aquele originário na vida diária das 
residências, na própria vivência das pessoas. O lixo 
domiciliar pode conter qualquer material descartado, 
de natureza química ou biológica, que possa por em 
risco a saúde da população e o ambiente. Dentre os 
vários tipos de resíduos, os domiciliares representam 
sério problema, tanto pela sua quantidade gerada 
diariamente quanto pelo crescimento urbano 
desordenado e acelerado. Ele é constituído 
principalmente por restos de alimentos, produtos 
deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens 
em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma 
grande diversidade de outros itens. 

II. Industrial: oriundos das atividades agropecuárias, 
como embalagens de adubos, defensivos e rações, 
tais resíduos recebem destaque pelo alto número em 
que são gerados, destacando-se, as enormes 
quantidades de esterco animais gerados nas 
fazendas de pecuária extensiva. 

III. Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e 
Ferroviários: resíduos que podem potencialmente 
conter germes patogênicos oriundos de outras 
localidades (cidades, estados, países) e que são 
trazidos a estes através de materiais utilizados para 
higiene e restos de alimentação que podem 
ocasionar doenças.  

IV. Comercial: é oriundo dos estabelecimentos 
comerciais, tais como, supermercados, 
estabelecimentos bancários, lojas, bares, 
restaurantes etc. O lixo destes estabelecimentos tem 
forte componente de papel, plásticos, embalagens 
diversas e resíduos resultantes dos processos de 
higiene dos funcionários, tais como, papéis toalha, 
papel higiênico etc. 

 
 
 
 
A quantidade de itens corretos é: 
 
A) 2 

B) 1 

C) 3 

D) 4 

 

23) Estação de compostagem é: 

 

A) Uma instalação especializada onde se processa a 

transformação de resíduos orgânicos presentes no 

lixo em compostos para uso agrícola. 

B) Um conjunto de instalações, dispositivos e 

equipamentos destinados ao tratamento de esgotos.  

C) O conjunto de dispositivos e equipamentos que 

recebem as águas do esgoto e as recalcam ao 

destino adequado. 

D) O conjunto de bombas e acessórios que possibilitam 

a elevação da cota piezométrica da água 

transportada nos serviços de abastecimento público. 

 

24) Todos os funcionários devem apresentar hábitos de 

limpeza adequados, como: 
 

I. Conservar as unhas curtas e limpas. 

II. Ao chegar ao trabalho, deve-se lavar as mãos. 

III. Lavar a cabeça com frequência e escovar bem os 

cabelos. 

IV. Ter a carteira de vacinação atualizada. 

 

É certo o que se diz em: 

 

A) IV 

B) I, II e III 

C) I, II, III e IV 

D) II 

 

25) A varrição normal pode ser executada diariamente, 

duas ou três vezes por semana, ou em intervalos 

maiores. A frequência da varrição dependerá, dentre 

outras: 
 

I. Das características do logradouro. 

II. Da disponibilidade de equipamentos. 

III. Da mão-de-obra existente. 
 

É certo o que se indica em: 

 

A) II 

B) I, II e III 

C) I e III 

D) I 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Para a desinfecção, normalmente usa-se o cloro 

inorgânico (hipoclorito de sódio). A respeito 

hipoclorito de sódio, observe os itens a seguir: 

 

I. Possui ação bactericida (contra bactérias), 

tuberculicida (contra o bacilo da tuberculose) e 

fungicida (contra fungos). 

II. É um desinfetante de alta toxidade oral, característica 

importante quando se considera que a criança 

freqüentemente leva objetos à boca. 

III. Deve ser aplicado em superfícies previamente 

limpas, pois não age na presença de matéria 

orgânica, mesmo em concentrações muito elevadas. 

IV. O tempo de exposição para ter a ação germicida 

deve ser respeitado, lembrando que o hipoclorito 

possui ação corrosiva em metais, quando excedido o 

tempo de exposição. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

A) 4 

B) 3 

C) 1 

D) 2 

 

27)  A saúde e a segurança no trabalho não consistem 

em:  

 

A) Na promoção e a manutenção dos mais elevados 

níveis de bem-estar físico, mental e social dos 

trabalhadores de todos os sectores de atividade. 

B) Na prevenção para os trabalhadores de efeitos 

adversos para a saúde decorrentes das suas 

condições de trabalho. 

C) A proteção dos trabalhadores no seu emprego 

perante os riscos resultantes de condições 

prejudiciais à saúde. 

D) A colocação e a manutenção de trabalhadores num 

ambiente de trabalho desajustado às suas 

necessidades físicas e mentais. 

 

28)  As diversas formas de energia a que possam estar 

expostos os trabalhadores representa qual tipo de 

risco? 

 

A) Risco químico 

B) Risco biológico 

C) Risco físico 

D) Risco de acidente 

 

29)  Qual das alternativas abaixo não representa um 

risco ergonômico? 

 

A) Repetitividade de uma determinada atividade 

B) Ritmo excessivo de trabalho 

C) Levantamento de peso 

D) Armazenamento inadequado de materiais 

30)  Qual tipo de varrição pode ser executada 

diariamente, duas ou três vezes por semana, ou em 

intervalos maiores, dependendo da mão-de-obra 

existente, da disponibilidade de equipamentos e das 

características do logradouro? 

 

A) Varrição normal 

B) Varrição de conservação 

C) Varrição de preservação 

D) Varrição turística 

 

31)  Qual alternativa está incorreta com relação às regras 

de capina química? 

 

A) Evite aplicar quando estiver ventando. 

B) Não aplique em ladeiras. 

C) Não aplique próximo das raízes das árvores, 

respeitando uma distância correspondente à projeção 

da copa da árvore somada a um anel de 10m. 

D) Troque a roupa de aplicação semanalmente, 

lavando-a com água e sabão. 

 

32)  Analise a imagem abaixo: 
 

 
http://www.meioambienteonline.ufu.br/cartilha07.htm 

 

Qual alternativa apresenta o correto nome deste 

equipamento auxiliar de remoção? 

 

A) Entornador de tambor 

B) Girica 

C) Lutocar 

D) transportador de tambor 

 

33)  Para a limpeza seca de estacionamentos, é 

recomendável a utilização de: 

 

A) Rodo 

B) Pano 

C) Vassoura 

D) Aspirador 

 

34)  São EPIs fundamentais para os garis, exceto: 

 

A) Luva de proteção 

B) Botinas de segurança 

C) Barreiras de proteção e de proteção contra 

luminosidade e radiação 

D) Máscaras de proteção 
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35)  Os equipamentos de proteção coletiva (EPC) são 

dispositivos que eliminam ou minimizam a exposição 

a riscos associados a uma atividade. Como o próprio 

nome diz, são utilizados com o objetivo de proteger o 

coletivo, mas podem também ser equipamentos de 

uso individual compartilhados pelo grupo, como kits 

de primeiros socorros. São exemplos de EPC, 

exceto: 

 

A) Extintores de incêndio, hidrantes e mangueiras. 

B) Detectores de fumaça. 

C) Abafadores de ruídos e protetores auriculares. 

D) Antiderrapantes em degraus de escada. 

 

36)  São ferramentas utilizadas nos serviços de 

conservação e limpeza: 

 

I. Gadanho  

II. Vassoura  

III. Enxada  

IV. Britadeira 

 

Qual alternativa apresenta somente as informações 

verdadeiras? 

 

A) I e II 

B) II e IV 

C) I, II e III  

D) II, III e IV 

 

37)  A remoção de entulho é um tipo de serviço que 

demanda investimento em equipamentos devido à 

grande quantidade de materiais descartados nos 

mais diferentes locais da cidade. Embora a cidade 

disponha de alguns pontos para descarte apropriado 

de pequenas quantidades de materiais inservíveis, 

chamados PEV, é comum o despejo em praças, 

canteiros e outras áreas públicas seja pelo morador 

local, carrinheiros, catadores ou mesmo por meio de 

caminhões basculantes. 

 

A sigla PEV significa:  

 

A) PEV - Ponto de Entrega Voluntária 

B) PEV – Praça de Entrega Voluntária 

C) PEV - Ponto de Entulho Voluntário 

D) PEV - Praça de Entulho Voluntária 

 

 

38) Varrição ou varredura é a principal atividade de 

limpeza de logradouros públicos (vias públicas). O 

conjunto de resíduos como areia, folhas carregadas 

pelo vento, papéis, pontas de cigarro, por exemplo, 

constitui o chamado lixo público, cuja composição, 

em cada local, é função de: 

 

I. Arborização existente. 

II. Intensidade de trânsito de veículos. 

III. Uso dominante (residencial, comercial, etc.). 

IV. Circulação de pedestres. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) I e III 

B) I e IV 

C) I, III e IV 

D) I, II, III e IV 

 

39)  Quando das atividades de limpeza, alguns dos 

cuidados que temos que tomar para não prejudicar 

nosso sistema respiratórios são os seguintes, com 

exceção de: 

 

A) Nunca misturar produtos diferentes, como por 

exemplo, água sanitária e amoníaco, uma vez que a 

mistura libera vapores tóxicos. 

B) Não utilizar concentrado o produto que tem em suas 

instruções a diluição em água. 

C) Manter fechadas as janelas e portas no momento da 

limpeza, de modo que não suje novamente o que 

acabou de ser limpo. 

D) Quando trabalhar em espaços pequenos, fechados e 

com pouca ventilação, redobrar os cuidados e utilizar 

máscara. 

 

40) Dos materiais abaixo listados, qual deles pode ser 

encaminhado para reciclagem?   

 

A) Espelhos 

B) Baterias automotivas 

C) Garrafas do tipo pet  

D) Latas de tinta, verniz, inseticida e solvente 

 

 

 


