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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

GARI 

 

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 FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 09 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

PÍLULA DO BARULHO  

 

A religião certamente é um dos motores das expectativas positivas. 1 

Pesquisador das relações entre saúde e religiosidade há mais de trinta anos, o 2 

psiquiatra Harold      Koening, da Universidade Duke, na Carolina do Norte, 3 

concluiu, em uma de suas       muitas análises, que a fé aumentava a sobrevida das 4 

pessoas em 29 %. Isso ajuda na   5compreensão de fenômenos como o das “pílulas 5 

de Frei Galvão”, muito conhecidas   6entre os católicos. [...] A diferença das “pílulas 6 

de Frei Galvão” é que ninguém as toma como remédio, mas como amuleto de sorte, 7 

uma crença. É fé, não é ciência. [...] 8 

“O ser humano nasce profundamente dependente e é acostumado a 9 

esperar a      providência, que o outro dê aquilo que lhe falta”, explica o psicanalista 10 

e médico   Jorge Forbes. “A religião é parte desse ciclo; ela é a renovação de uma 11 

esperança que cessa quando as dúvidas do indivíduo não podem ser respondidas 12 

pela razão.” Indevido, e mesmo inaceitável, é um ministro da Saúde achar que a 13 

ciência pode ser irrelevante ou substituída pela fé, como fez Ricardo Barros. [...] Só 14 

a ciência dirá, ao seu tempo e ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 15 

câncer. Se for, tanto melhor para os pacientes, as famílias, os médicos, os cidadãos, 16 

o Brasil, o mundo. Mas, mesmo com toda essa esperança, é preciso agir com 17 

prudência. Talvez a resposta só apareça em cinco anos. Até lá haverá muita dor. 18 

Mas também se evitará muita dor. Alcilena, a mãe do advogado que foi à justiça 19 

pedir a fosfo, chegou a tomá-la por vinte dias, mas morreu vítima do câncer que 20 

vinha sofrendo. 21 

 

Adaptado de ALEGRETTI, Fernanda e THOMAS, Jennifer Ann. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 

maio, 2016, p.77-83. 

 

 

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) Considerando as ideias do texto, marque a 

alternativa correta:  

 

A) A fé é suficiente para curar qualquer doença. 

B) As “pílulas de Frei Galvão” e a pílula do câncer têm 

comprovação científica quanto à cura das doenças. 

C) No texto há uma crítica ao ministro da Saúde por 

valorizar mais a fé do que a ciência.  

D) O exemplo de Alcilena, apresentado no final do texto, 

comprova que a pílula do câncer tem efeito curativo.  

 

02) A expressão “agir com prudência” (L. 17/18) aparece, 

no texto, com o sentido de: 

 

A) Agir com intolerância 

B) Agir com ironia 

C) Agir com determinação 

D) Agir com moderação   

 

03) Assinale a alternativa que apresenta palavras com 

ditongo, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

A) Relações (L. 2) – religião (L.1) – expectativas (L.1) 

B) Mais (L.2) – saúde (L.2) – pessoas ( L.5)   

C) Muita (L18) – positivas (L.1) – chegou (L.20) 

D) Esperança (L.17) – essa (L.17) –nasce (L.9)  

 

04) A alternativa que contém APENAS palavras com 

encontro consonantal é: 

 

A) Sobrevida (L.4) – pessoas (L.5) – muitas (L.4) 

B) Conhecidas (L.6) - entre (L.6) – ninguém (L.7) 

C) Crença (L.8) – profundamente (L.9) – ciclo (L.11)   

D) Outro (L.10) – resposta (L.18) – vítima (L.20) 

 

05) As palavras chegou (L.20) – câncer (L.16) e pílula 

(L.15), quanto ao acento tônico, podem ser 

classificadas, respectivamente, como: 

 

A) Oxítona – paroxítona – proparoxítona   

B) Paroxítona – oxítona – proparoxítona  

C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona  

D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

06) Marque a alternativa que justifica o emprego das 

vírgulas na frase: “Só a ciência dirá, ao seu tempo e 

ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 

câncer” (L. 14/16): 

 

A) Separam vocativo 

B) Separam aposto 

C) Separam adjunto adverbial  

D) Separam oração coordenada 

 

07) A alternativa em que todas as palavras mudariam de 

sentido, caso estivessem sem acento, é: 

 

A) Católicos (L.6) – haverá (L.18) –  ciência (L.8) 

B) Indivíduo (L.12)– até (L.18) –  vítima (L.20) 

C) Médico (L.11) – providência (L.10) – dúvidas (L.12)  

D) Inaceitável (L.13) – saúde (L.13) – remédio (L.7)  

 

08) Marque a sequência cuja divisão silábica está 

correta: 

 

A) Com-pre-en-são (L.5) /  pru-dên-cia (L.18)  

B) In-a-cei-tá-vel (L.13) / ad-vo-ga-do (L.19) 

C) P-si-ca-na-lis-ta (L.10) / fa-mí-li-a (L.16) 

D) Subs-ti-tu-í-da (L.14) / mo-rreu (L.20) 

 

09) Na frase “Até lá, haverá muita dor.” (L.18), o vocábulo 

destacado é: 

 

A) Substantivo 

B) Advérbio   

C) Adjetivo 

D) Conjunção 

 

10) Assinale a alternativa que contenha uma palavra 

com sílaba tônica: 

 

A) Caderno 

B) Barata 

C) Máquina 

D) Sozinho 
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ÁREA LIVRE 

11) 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. 

 

12) Analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Aparatoso é antônimo de humilde. 

II- Portanto é sinônimo de consequentemente. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II são corretas. 

D) As afirmativas I e II são falsas. 

 

13) Nas alternativas abaixo, marque as que só contém 

dígrafos? 

 

A) Chave – cheque – mala - xadrez 

B) Ponta – malha – calha – nascer 

C) Crescer – abraçar – almoço – dança 

D) Dedo – molho – quero – queijo 

 

14) Assinale a alternativa que só contém substantivos 

próprios. 

 

A) mandioca – papagaio - carnaval 

B) leitão – Adidas - Diniz 

C) Paula – Curitiba - Tietê 

D) João – celular - planeta 

 

15) Com relação ao emprego das letras S e Z analise as 

palavras abaixo: 

 

I- Rigidez 

II- Deslisante 

III- Conseder. 

 

O emprego está correto nos itens: 

 

A) I e II 

B) II e III 

C) Apenas no item I 

D) Todos estão incorretos. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) Em um grupo de 50 pessoas, 40% são homens e 60% 

das mulheres são solteiras. O número de mulheres 

casadas é: 

 
A) 30 

B) 18 

C) 12 

D) 20 

 
17) Numa maratona o primeiro colocado está a 60 

metros do segundo colocado. Após um dado instante, 

observa-se que enquanto o primeiro anda 13 metros 

o segundo anda 16 metros. Quantos metros deverá 

andar o segundo colocado para alcançar o primeiro? 

 
A) 220m 

B) 260 m 

C) 270 m 

D) 320 m 

 
18) Uma pessoa levou 1 hora, 30 minutos e 40 segundos 

para realizar determinada tarefa. O tempo total de 

trabalho dessa pessoa, em segundos, vale: 

 
A) 580 

B) 5440 

C) 4680 

D) 130 

 
19) Vitor tem 39 anos e seu filho tem 11 anos. Qual era a 

idade de Vítor quando seu filho nasceu? 

 
A) 24 anos 

B) 26 anos 

C) 28 anos 

D) 30 anos 

 

20) O dono de uma papelaria compra cada três 

envelopes, de um mesmo tipo por R$ 0,10 e revende 

cada cinco deles por R$ 0,20. Quantos desses 

envelopes deve vender para obter um lucro de R$ 

20,00? 

 
A) 3000 

B) 2000 

C) 2500 

D) 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Acerca da utilização de cores para a sinalização de 

segurança no trabalho, assinale a opção ERRADA. 

 

A) Devem ser adotadas cores para segurança em 
estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar 
e advertir acerca dos riscos existentes. 

B) A classificação de substâncias perigosas deve ser 
baseada em lista de classificação harmonizada ou com a 
realização de ensaios exigidos pelo processo de 
classificação 

C) As cores utilizadas nos locais de trabalho para 
identificar os equipamentos de segurança, delimitar 
áreas, identificar tubulações empregadas para a 
condução de líquidos e gases e advertir contra riscos, 
devem atender ao disposto nas normas técnicas oficiais 

D) A rotulagem preventiva do produto químico 
classificado como perigoso a segurança e saúde dos 
trabalhadores não deve utilizar procedimentos 
definidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), 
da Organização das Nações Unidas. 

 

22) Aparelho sanitário é o equipamento ou as peças 
destinadas ao uso de água para fins higiênicos ou a 
receber águas servidas, como: 

 
I. Banheira. 

II. Mictório. 
III. Bebedouro. 
IV. Lavatório. 

 
A quantidade de itens corretos é: 
 
A) 2 
B) 4 
C) 3 
D) 1 
 

23) A respeito das instalações sanitárias, marque a opção 
INCORRETA. 

 
A) Os vasos sanitários deverão ser sifonados e possuir 

caixa de descarga automática externa de ferro fundido, 
material plástico ou fibrocimento. 

B) Os locais onde se encontrarem instalações sanitárias 
deverão ser submetidos a processo permanente de 
higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e 
desprovidos de quaisquer odores, durante toda a 
jornada de trabalho. 

C) O mictório deverá ser de porcelana vitrificada ou de 
outro material equivalente, liso e impermeável, provido 
de aparelho de descarga provocada ou automática, de 
fácil escoamento e limpeza, podendo apresentar a 
conformação do tipo calha ou cuba. 

D) Os lavatórios poderão ser formados por calhas 
revestidas com materiais impermeáveis e laváveis, 
possuindo torneiras de metal, tipo comum, espaçadas 
de 0,60m, devendo haver disposição de 1 (uma) 
torneira para cada grupo de 30 (trinta) trabalhadores. 

 
 
 

 

24) Os banheiros dos locais de trabalho deverão, EXCETO: 

 

A) Ter portas de acesso que impeçam o devassamento, ou 

ser construídos de modo a manter o resguardo 

conveniente. 

B) Ser mantidos em estado de conservação, asseio e 

higiene. 

C) Dispor de água quente, a critério da autoridade 

competente em matéria de Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

D) Ter piso e paredes revestidos de material resistente, 

liso, permeável e lavável. 

 

25) “É o local utilizado para disposição final do lixo, onde 

são aplicados critérios de engenharia e normas 

operacionais específicas para confinar os resíduos com 

segurança, do ponto de vista do controle da poluição 

ambiental e proteção à saúde pública”. 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

 

A) Aterro de segurança.  

B) Aterro sanitário. 

C) Coleta de esgoto sanitário. 

D) Aterro controlado.  

 

26) O serviço de limpeza de logradouros públicos tem por 

objetivo evitar, dentre outros: 

 

A) Prejuízos ao turismo. 

B) Problemas sanitários para a comunidade. 

C) Inundações das ruas pelo entupimento dos ralos. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

27) O recolhimento do lixo utilizando equipamento por 

aspiração tem como vantagem: 

 

A) Somente ser indicado para operar em ruas sem buracos 

ou ondulações. 

B) Custo de manutenção mais baixo. 

C) São mais eficientes.  

D) Alto custo de manutenção. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Os gabinetes sanitários dos locais de trabalho deverão, 

dentre outros: 

 

I. Ser instalados em compartimentos coletivos. 

II. Ter paredes divisórias com altura mínima de 2,10m e 

seu bordo inferior não poderá situar-se a mais de 0,65 

m acima do pavimento. 

III. Ser dotados de portas independentes, providas de fecho 

que impeçam o devassamento. 

IV. Possuir recipientes com tampa, para guarda de papéis 

servidos, quando não ligados diretamente à rede ou 

quando sejam destinados às mulheres. 

 

É certo o que se indica em: 

 

A) III e IV 

B) I, II e III 

C) I, II, III e IV 

D) II e IV 

 

29) Cabe ao empregado quanto ao Equipamento de 

Proteção Individual - EPI:  

 

I. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o 

torne impróprio para uso. 

II. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se 

destina. 

III. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

IV. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 

 

É correto o que se indica em: 

 

A) I, II e IV 

B) I, II, III e IV 

C) I, II e III 

D) III e IV 

 

30) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem 

atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto: 

 

I. Altura ajustável estritamente à estatura do trabalhador. 

II. Características de pouca ou nenhuma conformação na 

base do assento. 

III. Borda frontal arredondada. 

IV. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para 

proteção da região lombar. 

 

É INCORRETO o que se afirma em: 

 

A) II e IV 

B) I 

C) I, II, III e IV 

D) III 

31) Para a determinação dos itinerários ou roteiros de 

varredura serão utilizados mapas, onde deverão estar 

indicados as características dos logradouros, os pontos 

de acumulação do lixo e os locais de onde sairão os 

trabalhadores com seus instrumentos para iniciarem o 

serviço. Deverão ser reunidas informações 

características do método adotado (equipe de 

varredores, utensílios e equipamentos auxiliares 

utilizados), como também ser consideradas as 

estimativas dos tempos produtivos e improdutivos, 

dentro da jornada de trabalho, tais como: 

 

1. Tempo gasto nos deslocamentos até os pontos de 

acumulação do lixo. 

2. Tempo que o trabalhador leva para se deslocar do local 

de término do serviço até o lugar de guarda dos 

equipamentos e ferramentas. 

3. Intervalo necessário ao almoço dos trabalhadores. 

4. Tempo real de varredura. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

A) 7 

B) 10 

C) 8 

D) 5 

 

32) Observe os itens a seguir em relação à proteção contra 

incêndios. 
 

I. Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à 

chave ou presa durante a jornada de trabalho. 

II. As saídas de emergência podem ser equipadas com 

dispositivos de travamento que permitam fácil abertura 

do interior do estabelecimento. 

III. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em 

número suficiente e dispostas de modo que aqueles que 

se encontrem nesses locais possam abandoná-los com 

rapidez e segurança, em caso de emergência. 

 

É correto o que se diz em: 

 

A) I e III 

B) I, II e III 

C) II 

D) I 
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33) A Segurança do Trabalho é definida por algumas 
normas e leis, entre elas: 

 
I. Na Constituição Federal; 

II. Na Consolidação das Leis do Trabalho; 
III. Nas Normas Regulamentadoras. 

 
Qual alternativa apresenta todas as informações corretas? 
 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e III 
 
34)  Com relação à varredura mecanizada, dependendo do 

sistema de recolhimento do lixo, os equipamentos 
podem ser de dois tipos; dentre as vantagens e 
desvantagens que apresentam podemos listar, 
respectivamente: 

 
I. Maior eficiência; 

II. Indicado para operar em ruas sem buracos e ondulações. 
 
Dentre as alternativas abaixo, qual aquela que apresenta 
informação verdadeira a respeito do equipamento do tipo 
recolhimento mecânico? 
 
A) Apenas I está correta 
B) Apenas II está correta 
C) I e II estão corretas 
D) I e II estão incorretas 
 
35)  A velocidade de varrição depende de alguns fatores: 
 

I. Tipo de pavimentação e de calçada; 
II. Existência ou não de estacionamentos; 

III. Circulação de pedestres; 
IV. Trânsito de veículos.  

 
Qual alternativa apresenta todas as informações 
verdadeiras? 
 
A) I e II 
B) I, III e IV 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 
 
36)  Qual das alternativas abaixo não representa um tipo de 

capinação em áreas públicas? 
 
A) Capinação química 
B) Capinação manual 
C) Capinação mecanizada 
D) Capinação biológica 
 
37) Em relação aos cuidados de limpeza e manutenção de 

materiais, não devemos: 
 
A) Reutilizar sacos de lixo quando estes estiverem com 

lixo seco. 
B) Guardar luvas de borracha limpas e secas. 
C) Limpar os carrinhos após o término da jornada. 
D) Guardar vassouras penduradas ou de cabeça para 

baixo, a fim de não deformar suas cerdas. 

38)  Analise as informações abaixo: 
 
I. "Consiste na limpeza preventiva, corretiva e emergencial 

das bocas-de-lobo com atenção especial nos repasses 
destes serviços em pontos cadastrados e previamente 
definidos tais como logradouros com obras em 
desenvolvimento ou praças e ruas com eventos tipo 
feiras, etc."; 

II. "Compreende a inspeção tanto dos conjuntos de captação 
como escoamento feito através de circuito fechado de 
televisão, objetivando identificar a situação estrutural 
dos conjuntos de modo a recomendar à municipalidade 
as intervenções necessárias tanto preventivas quanto 
corretivas"; 

III. "Consiste na limpeza preventiva, corretiva e emergencial 
das galerias e ramais"; 

IV. "Consiste na limpeza preventiva, corretiva e emergencial 
das bocas-de-lobo, poços de visita e ramais". 

 
Qual das alternativas abaixo apresenta informação 
verdadeira a respeito da limpeza dos conjuntos de 
escoamento? 

 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
 
39)  As escovas e vassouras devem ser guardadas: 
 
I. Com as cerdas para baixo; 
II. Com as cerdas para cima. 
 
Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 
 
A) Apenas I está correta 
B) Apenas II está correta 
C) I e II estão corretas 
D) I e II estão incorretas 
 
40)  O lixo pode provocar efeitos maléficos através de: 
 
I. Agentes físicos, como o lixo acumulado às margens de 

cursos d’agua ou de canais de drenagem e em encostas, 
que pode provocar seu assoreamento. 

II. Agentes químicos, como a contaminação de lençóis 
freáticos em razão da presença de substâncias químicas 
presentes na massa de resíduos. 

III. Agentes biológicos, como quando do mal 
acondicionamento ou depósito de lixo em céu aberto, 
tornando-o foco de proliferação de vetores transmissores 
de doenças. 

 
Qual alternativa apresenta todas as informações corretas? 
 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e III 
 
 


