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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

(121,153..237) - ZELADOR 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (Trinta) 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 10 
     
 

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 Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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 Teste 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 Teste Seletivo. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.uniao2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

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

 

          

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

 

 

O BOM EXEMPLO VEM DE CIMA 

 
Há uma tendência natural, por parte do empregado, de copiar os exemplos que vêm de cima – 1 

sejam bons ou maus – positivos ou negativos. Nenhum diretor de empresa acostumado a tratar os clientes 2 

sem respeito, ou com grosseria, deve imaginar que seu pessoal vai agir ao contrário, e se desdobrar em 3 

gentilezas, sorrisos e reverências. 4 

Quem atua nesta fascinante área de treinamento voltado para a Qualidade Total, ali no ambiente 5 

de trabalho, já se deparou várias vezes com reações e questionamentos deste tipo: 6 

1 - Parabéns, o senhor falou muito bonito, deu seu recado com competência. Mas quem devia estar 7 

aqui na sala, para ouvir tudo isso, é o nosso patrão e a família dele. 8 

2 - Tudo o que o senhor nos disse, aqui o nosso presidente ou diretor faz exatamente ao contrário. 9 

Esta empresa não tem solução.  10 

3 - Se eu fosse o senhor, ia agora lá na sala da diretoria e repetia tudo para “os homens”, porque 11 

eles são cabeça dura e não querem entender. 12 

4 - O senhor falou tanto em conciliação, diálogo, entendimento. Fique sabendo que aqui, nesta 13 

companhia, isso não existe. 14 

5 - Meu patrão só se digna a me cumprimentar uma vez por ano, na nossa festa de Natal. Nos 15 

outros dias, ele passa por mim como se fosse um poste, uma porta. 16 

Os empregados estão sempre ligados e atentos ao comportamento das chefias, em todos os níveis 17 

hierárquicos. Então, dessas pessoas que integram a cúpula só podem vir atitudes corretas, boas, positivas, 18 

encorajadoras. 19 

Se o mecânico ouviu o diretor da revenda de veículo gritando com o cliente, ele vai agir no mesmo 20 

tom e se julga nesse direito. 21 

Se este mesmo mecânico recebeu do patrão a ordem para cobrar uma peça que não foi trocada na 22 

revisão, vai tentar tirar uma vantagem para ele também. 23 

Ah, se alguns patrões parassem um momento para pensar nisso, iam encontrar a razão para 24 

muitas falhas na sua indústria ou comércio. Peças quebradas de propósito, desperdício generalizado, brigas 25 

de empregados na frente dos clientes, discussões por dinheiro e comissões em plena loja. 26 

Ora, tudo é tão elementar: os empregados não assistem ao patrão gritar com a mulher e os filhos, 27 

esbravejar ao telefone, tratar todos os subordinados como escravos, agir como se fosse o único dono da 28 

verdade, e impor sempre “sua” lei no grito e na marra? 29 

 

HÉLIO FRAGA, Hoje em dia..  
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01) Em todas as alternativas o significado das 

palavras destacadas está adequado ao texto, 

EXCETO em: 

 

(A) “...e se desdobrar em gentilezas, sorrisos...” (= 

LIMITAR). 

(B) “...gentilezas, sorrisos e reverências...” (= 

CORTESIAS). 

(C) “...falou tanto em conciliação, diálogo...” (= 

ACORDO). 

(D) ”... dessas pessoas que integram a cúpula...” (= 

COMPÕEM) 

 

02) As afirmações abaixo estão de acordo com o 

texto, EXCETO: 

 

(A) verifica-se nas empresas, uma incoerência 

entre o discurso e a prática. 

(B) os diretores dispensam um tratamento cordial 

aos seus funcionários. 

(C) espera-se que venham da cúpula atitudes 

adequadas e encorajadoras. 

(D) as atividades de chefia são, normalmente, 

imitadas pelos subordinados. 

 

03) Todos os problemas listados abaixo podem 

surgir quando as atitudes da chefia não são 

exemplares, EXCETO: 

 

(A) conflitos. 

(B) desperdício. 

(C) autoritarismo. 

(D) conciliação. 

 

04) De acordo com as ideias do texto: 

 

(A) os empregados não querem levar vantagem em 

nada. 

(B) os patrões tratam os empregados com muita 

atenção. 

(C) os empregados repetem o mesmo tipo de 

atitude dos patrões. 

(D) os patrões confiam nas atitudes positivas de 

seus empregados. 

 

05) A ideia introduzida pela palavra destacada está 

incorretamente identificada em: 

 

(A) “Mas quem devia estar aqui na sala…”, (= 

OPOSIÇÃO). 

(B) “Se eu fosse o senhor...”, (= CONDIÇÃO). 

(C) “... passa por mim como se fosse um poste...”, (= 

COMPARAÇÃO). 

(D) “...parassem um momento para pensar nisso...”, 

(= CONSEQÜÊNCIA). 

 

06) Marque a frase em que todas as palavras 

estejam corretamente grafadas: 

 

(A) A acessoria do presidente da empresa não 

atendeu aos pedidos dos funcionários 

subauternos. 

(B) O concerto musical beneficente contou com um 

público educado que teve o bom senso de 

permanecer em silêncio durante o espetáculo. 

(C) A política de contensão de gastos fez com que 

paralizassem os trabalhos de pesquiza em 

muitas universidades brasileiras. 

(D) A análize do documento foi feita apartir dos 

dados fornecidos pelos diretores. 

 

07) Assinale a alternativa que completa 

corretamente as frases: 

 

I – Não sabíamos onde _______ as revistas. 

II – Ele tem _________ quando viaja de ônibus. 

 

(A) pôr - enjôo. 

(B) pôr - enjoo. 

(C) por - enjôo. 

(D) por - enjoô. 

 

08) A sequência de palavras cujas sílabas estão 

separadas corretamente é: 

 

(A) in-di-gno / au-to-no-mia. 

(B) sub-es-pé-cie / mi-ni-sai-a. 

(C) at-mos-fe-ra / de-ses-pe-rar. 

(D) bo-be-i-ra / pa-cto.  
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09) Marque a alternativa cuja pontuação é um 

ponto de interrogação: 

 

(A) Que dia vamos viajar? 

(B) O dia está lindo! 

(C) Tenha um bom dia! 

(D) Bom dia. 

 

10) Coloque V para os sinônimos verdadeiros e F 

para os sinônimos falsos. 

 

( ) começo – início 

( ) triste – melancólico 

( ) lindo - brilhante 

 

A sequência correta é: 

 

(A) F, V, F. 

(B) F, F ,V. 

(C) V, F, V. 

(D) V, V, F. 

 

11) Marque a alternativa que corresponde a um 

substantivo derivado: 

 

(A) Limoeiro 

(B) Pedra 

(C) Motocicleta 

(D) Flor 

 

12) Marque a alternativa em que o adjetivo está 

sublinhado corretamente. 

 

(A) Alice gosta de vestidos vermelhos. 

(B) Dona Alzira ficou fraca após a cirurgia. 

(C) O homem é romântico. 

(D) Todos gostaram do bolo arredondado. 

 

13) Marque a alternativa que apresenta artigo 

indefinido: 

 

(A) A mulher encontrou o que procurava. 

(B) Estou procurando um professor de 

matemática. 

(C) O Brasil vendeu seu petróleo. 

(D) O menino correu da chuva. 

14) Marque a alternativa que apresenta verbo 

intransitivo: 

 

(A) Felipe derrubou a estante. 

(B) Ontem choveu. 

(C) Os filhos obedecem aos pais. 

(D) Todos bebem água. 

 

15) Marque a alternativa em que o verbo está no 

gerúndio: 

 

(A) Crescer 

(B) Vendido 

(C) Fluindo 

(D) Vivido 
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16) O tanque do carro de Sr. Antônio tem 

capacidade máxima para 75 litros, ele colocou 

30 litros de gasolina. Se a gasolina custa R$ 

4,60, quanto deverá gastar para completar o 

tanque? 

 

(A) R$ 200,00 

(B) R$ 207,00 

(C) R$ 185,00 

(D) R$ 165,00 

 

 

17) Joana está lendo um livro de 250 páginas, em 

2 dias, leu 100 páginas. Se continuar sempre 

no mesmo ritmo de leitura, em quantos dias 

ela lerá o livro todo? 

 

(A) 4 dias 

(B) 5 dias 

(C) 10 dias 

(D) 12 dias 

 

 

18) A fração   1480   pode ser representada pelo 

número decimal: 

                             25   

 

(A) 50,00 

(B) 50,222... 

(C) 59 

(D) 59,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Giulia fez o seguinte desafio para a sua irmã: 

“Se dividirmos 540 por 𝑥 e 315 por 𝑦, iremos 

obter o mesmo quociente nas duas divisões. Se 

𝑥 e 𝑦são os menores valores possíveis e 

cumprem a proposta do desafio feito por Giulia, 

é correto afirmar que a soma desses valores 

será? 

 

(A) 17 

(B) 18 

(C) 19 

(D) 21 

 

20) Marque qual desenho corresponde a sequencia 

correta: 

 

 
 

(A) (B) (C) (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

MATEMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre os equipamentos e utensílios para 

limpeza, suas características, usos e cuidados, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Antes de subir na escada de 5 degraus, deve-se 

verificar se ela está em desnível. 

(B) O espanador é um tipo de vassoura pequena 

feita de penas, tiras de panos, fios sintéticos ou 

outros materiais macios. Pode ser utilizado 

tanto em lugares secos como lugares 

molhados. 

(C) Nunca se deve utilizar a escova usada nos 

sanitários em outros lugares. 

(D) Em lixeiras pequenas com pedal, deve-se usar 

sacos plásticos dentro da lixeira, e elas devem 

ser lavadas regularmente com água, sabão e 

escova. 

 

22)  Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Ao recolher cacos de vidro, embrulhar em 

muitas folhas de jornal e depois colocar em 

saco plástico amarrado, ou colocar em garrafa 

de plástico tampada. 

II. Evitar o uso de calçados de borracha, 

especialmente nos cômodos onde se usa sabão 

para a lavagem do piso. 

III. Guardar os objetos cortantes com o fio (local 

de corte) ou a lâmina sempre virada para cima 

em suportes específicos ou em gaveta, virada 

para cima. 

 

(A) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(C) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

 

23)  Dos materiais de limpeza relacionados abaixo, 

todos devem ser mantidos longe do fogo por 

que são inflamáveis, exceto: 

 

 

 

 

(A) Lustra móveis 

(B) Solventes 

(C) Detergentes 

(D) Inseticidas 

 

24) Sobre noções de primeiros socorros, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Choque Anafilático é uma reação de 

hipersensibilidade sistêmica, que ocorre 

quando um indivíduo é exposto a uma 

substância à qual é extremamente alérgico. 

(B) Quando estiver prestando socorro a uma 

vítima de convulsão, você não deve interferir 

nos movimentos convulsivos, mas apenas 

assegurar-se que a vítima não está se 

machucando. 

(C) Em casos de suspeita de hemorragia interna, 

dê um pouco de água, açúcar e sal (soro 

caseiro) à vítima, e leve-o imediatamente para 

o hospital. 

(D) Os sinais vitais do paciente são: temperatura, 

pulso, respiração e a pressão arterial. 

 

25) Sobre a segurança aplicada do trabalhador e o 

uso de EPIs, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Protetores de máquinas e equipamentos, 

guarda-corpos, escoramentos e equipamentos 

de sinalização são alguns EPCs - Equipamentos 

de proteção coletiva. 

(B) Luva, mangas de proteção e creme protetor 

solar são alguns tipos de EPIs - Equipamento 

de Proteção Individual. 

(C) A função do EPI – Equipamento de Proteção 

Individual é evitar o acidente e lesões no corpo 

do trabalhador. 

(D) Equipamentos de proteção coletiva (EPCs) são 

equipamentos utilizados quando o risco de 

acidente afeta a mais de uma pessoa. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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26)   Os jardins embelezam, trazem tranquilidade 

e são uma forma de o homem se reconciliar 

com a natureza. A respeito dos serviços de 

jardinagem assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Para a implantação de um jardim, 

primeiramente deve-se preparar o terreno: 

realizar capina de limpeza, fazer a drenagem 

ou aeração e, também, o nivelamento das 

áreas. 

(B) Plantar corretamente as mudas determina seu 

bom desenvolvimento, pois essas precisam de 

espaço e de estarem bem enraizadas para 

crescerem saudáveis. O plantio pode ser 

realizado em linha, canteiros, ou em vaso, 

dependendo da espécie plantada e do 

propósito do jardim. 

(C) Para a boa manutenção dos jardins, a 

fertilização deve ser cíclica e feita aplicando-se 

os macros e micronutrientes por meio de 

adubação. 

(D) O corte de ramos em uma poda deve seguir 

duas regras básicas: primeiro, a escolha do 

local, no ramo; e a segunda regra é o corte, que 

não pode ser em bisel, ou seja, o corte do ramo 

não deve ser inclinado. 

 

27) Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna do texto abaixo: 

 

“Ser _____________ é ter atitudes que não 

prejudiquem deliberadamente os outros, não 

quebrem regras ou acordos estabelecidos e 

não contrariem o que se considera certo e 

justo.” 

 

(A) simpático 

(B) ético 

(C) empático 

(D) assertivo 

 

 

 

 

 

 

28)  Entre os relacionamentos que temos na vida, 

os de trabalho são diferenciados por dois 

motivos: um é que não escolhemos nossos 

colegas, chefes, clientes ou parceiros; o outro é 

que, independentemente do grau de afinidade 

que temos com essas pessoas, precisamos nos 

dar bem com elas para realizar algo juntos. 

Dos pilares para que temos que nos basear 

nossos relacionamentos interpessoais, 

assinale a alternativa abaixo que diz respeito a 

empatia: 

 

(A) Significa reconhecer nossos traços de 

comportamento, o impacto que causamos nos 

outros e que comportamentos dos outros nos 

incomodam. E isso é fundamental para 

administrar bem os relacionamentos. 

(B) Cada um de nós tem seus valores e conceitos 

do que é bom ou mau, certo ou errado, 

adequado ou não e por aí vai. O sistema de 

valores e conceitos é como uma lente pela qual 

enxergamos o outro, e, quando vemos nele 

algo que não bate com o nosso sistema, surge 

o julgamento. 

(C) Não basta ouvir, é preciso também falar, 

expressar nossas opiniões, vontades, 

dificuldades. É a habilidade para nos expressar 

de forma franca, direta, clara, serena e 

respeitosa.  

(D) É considerar os outros, suas opiniões, 

sentimentos e motivações. Sem isso, não há 

como chegar a uma relação equilibrada. Ela 

também nos torna capazes de enxergar além 

do próprio umbigo e ampliar nossa percepção 

da realidade com os pontos de vista dos 

outros. Entre as várias coisas que se pode fazer 

para praticá-la, a mais básica é escutar com 

atenção plena, estando verdadeiramente 

presente em suas conversas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vocemaiscentrado.com.br/single-post/mindfulnessnacomunicacao
https://www.vocemaiscentrado.com.br/single-post/mindfulnessnacomunicacao
https://www.vocemaiscentrado.com.br/single-post/mindfulnessnacomunicacao


 
 

 CARGO: ZELADOR (121,153,158,165,205,210,219,237)  Página 9 de 9   
 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

29) Assinale a alternativa a que se refere o cuidado 

com os produtos de limpeza indicados abaixo: 

 

I. Deve se evitar contato com os olhos e a pele. 

II. Pode causar queimaduras. 

 

(A) I. Álcool em gel; II. Água sanitária 

(B) II. Detergente; II. Desengordurante 

(C) I. Água Sanitária; II. Soda cáustica 

(D) I. Sabão; II. Soda cáustica 

 

30) Assinale a afirmação falsa no que diz respeito 

a limpeza de banheiros: 

 

(A) Sabão em pó é caro e precisa de muita água 

para ser enxaguado. Detergente é mais barato 

e é um desengordurante. 

(B) Em uma limpeza de banheiro com frequência 

diária, deve se retirar os excessos, manter 

limpo e organizado, usar produtos 

desinfetantes e efetuar a limpeza do teto. 

(C) Há alguns itens que não podem faltar e que 

serão usados na limpeza: luvas, dois panos 

(um precisa estar seco), rodo, saponáceo, 

desinfetante, álcool, escovinha para o vaso e 

uma bucha. 

(D) Para limpar a parte externa do vaso, use uma 

esponja e um detergente ou álcool. O mesmo 

deve ser feito na tampa e no assento, seque 

tudo com um pano seco. 

 

 


