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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

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- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

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

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

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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. 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.joaquimpires2019@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-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.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 
Uma das imagens marcantes de minha infância é a do meu pai sentado em sua bancada de trabalho, tarde da noite, 1 

com uma lente de aumento acoplada ao olho esquerdo para ampliar as microscópicas peças dos relógios que ele consertava. 2 
Não raro, ele continuava a trabalhar durante a hora e meia em que todas as lojas fechavam para almoço na nossa pequena 3 
cidade - espécie de adaptação caipira da siesta espanhola. Esse ritual de trabalho só não ocorria aos domingos e dias santos de 4 
guarda, em cumprimento à lei cristã. De resto, serões eram necessários numa fase em que, religiosamente, a cada três anos 5 
nascia um novo filho. 6 

Ao longo dos anos, meu pai conseguiu se autoimpor uma divisão mais equilibrada do tempo de trabalho e de 7 
descanso. Meu irmão mais velho, que herdou a paciência de artesão e o negócio do meu pai, era uma versão "aperfeiçoada" 8 
dele, de forma que sempre manteve rígida separação entre trabalho e lazer, tornando-se quase uma caricatura, uma dualidade 9 
sempre apontada por nós, os irmãos, em nossas brincadeiras. 10 

A pessoa séria e circunspecta, que não se desconcentrava um minuto a partir das oito da manhã, transformava-se 11 
num ser doce e brincalhão ao soarem as badaladas das 18 horas, como se fosse uma Gata Borralheira ao contrário. Em nossas 12 
conversas de fim de semana, o grupo de irmãos fantasiava atos teatrais para a relojoaria: durante o expediente, um cenário 13 
quase sacro, vozes baixas, ar solene. Mas no segundo ato, ao soar da primeira badalada libertadora, o tampo de sua mesa de 14 
trabalho automaticamente viraria ao contrário, e copos de bebida já cheios apareceriam acoplados a ele; nuvens de confete e 15 
serpentina cairiam do teto, e mulheres seminuas sairiam dançando das vitrines. Obviamente, conversávamos sobre isso quando 16 
ele, o "ator principal", já estava em horário de rir da brincadeira... 17 

A questão do equilíbrio entre o tempo de trabalho e o de ócio é sempre discutida e nunca resolvida. Há os modelos 18 
tradicionais de rigidez de horários e cartões de pontos, e as modernidades dos horários flexíveis e trabalho em casa, amparados 19 
pela tecnologia digital, que permite conexão permanente entre empregador e empregado. 20 

Judith Mair, em seu livro "Chega de Oba-oba!", sustenta tratar-se de engodo a suposta maior liberdade trazida pelos 21 
modelos flexíveis para os trabalhadores. Segundo ela, constatou-se que a "liberdade" levou a um aumento no tempo médio de 22 
trabalho, em contraposição ao período anterior com limite de horas, por haver um silencioso preconceito contra aqueles que, 23 
sendo aproveitadores, ou então mais eficientes e rápidos, usam a tal flexibilidade para permanecer menos tempo na empresa. 24 
Conclusão: não há como sair mais cedo, por conta dessa "vigilância informal", e a tal flexibilidade torna-se uma armadilha, 25 
apenas uma forma de estímulo aos workaholics. 26 

De um lado, o modelo tradicional rezava uma separação rígida entre trabalho e lazer, à la Henry Ford: "Quando 27 
trabalhamos, devemos trabalhar. Quando nos divertimos, devemos nos divertir. Não serve a ninguém tentar misturar as duas 28 
coisas". De outro lado estão as propostas recentes de misturar as instâncias, como o "ócio criativo" de Domenico de Masi: 29 
"quando trabalhamos, devemos nos divertir e, quando nos divertimos, devemos aprender". 30 

Longe da semiescravidão dos tempos da revolução industrial, talvez agora estejamos nos escravizando 31 
voluntariamente à obsessão profissional pela via digital. Muitos não aguentam se imaginar desplugados do mundo, mesmo que 32 
por poucos minutos. Afinal, tudo pode acontecer - e virar notícia - a qualquer momento, e na competição pela informação, 33 
outros estarão antenados. 34 

Mas, se a vida profissional também pode ser comparada a um jogo "sério", pode haver diversão em jogar o tempo 35 
todo. Enfim, agora, com os recursos disponíveis, mais do que nunca a questão está posta; mas não haverá decisão definitiva - 36 
até porque, em alguma medida, trata-se de equação individual, sob o pano de fundo da regra em voga no mercado ou em prática 37 
nas corporações. 38 

POR JUDITH BRITO, FONTE: https://empregocerto.uol.com.br/info/dicas 
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01) Da leitura do texto, extrai-se 

 

(A) Uma crítica ao acúmulo de dinheiro. 

(B) A humanidade, com o avanço da tecnologia, está 

fadada conviver com o fantasma do desemprego. 

(C) Uma reflexão sobre a importância do trabalho e lazer 

na sociedade sem solução aparente para a relação entre 

ambos. 

(D) Um protesto contra os que consideram o ócio como um 

vilão. 

 

02) Nos três primeiros parágrafos do texto, há 

 

(A) Ênfase no discurso argumentativo. 

(B) Linguagem descontraída com predomínio do processo 

narrativo. 

(C) Estilo marcado por períodos curtos. 

(D) Linguagem poética-argumentativa, porém pobre de 

imaginação. 

  

03) Com relação às formas verbais do texto, pode-se 

afirmar 

 

(A) Todas as ações são presentes. 

(B) Há predomínio de verbos que indicam estado. 

(C) Predominam o presente histórico e o futuro nas ações 

verbais. 

(D) As ações verbais estão expressas no presente no 

passado, numa tentativa de totalizar o tempo.  

 

04) Exerce a mesma função sintática da expressão “de 

trabalho” (L.1) o termo 

 

(A) “dos relógios” (L.2). 

(B) “da siesta espanhola” (L.4). 

(C) “do tempo” (L.7). 

(D) “do mundo” (L.32). 

 

05) A palavra ‘"liberdade"’ (L.22), sob o ponto de vista da 

intenção comunicativa da enunciadora, notadamente 

pelo uso das aspas, expressa  

 

(A) Crítica. 

(B) Contestação. 

(C) Intolerância. 

(D) Ironia 

 

 

 

06) Há correspondência entre a forma verbal simples 

“levou” (L.22) e a composta 

 

(A) Tinha levado. 

(B) Teria levado. 

(C) Tem levado. 

(D) Terá levado. 

 

07) Há a ocorrência de dígrafo e ditongo, respectivamente, 

na alternativa 

 

(A) “microscópicas” (L.2) e “relojoaria” (L.13). 

(B) “santos” (L.4) e “eram” (L.5). 

(C) “equilibrada” (L.7) e “seminuas” (L.16). 

(D) “Trabalhadores” (L.22) e “período” (L.23). 

 

08) A substituição proposta à direita mantém o significado 

do contexto em que o termo transcrito aparece em 

 

(A) “só” (L.4) - apenas 

(B) “todas” (L.3) – quaisquer. 

(C) “alguma” (L.37) – poucas. 

(D) “consertava” (L.2) – concertava. 

 

09) Com referência ao texto, é correto afirmar 

 

(A) A palavra “quase” (L.9) indica limite. 

(B) O vocábulo “porque” (L.37) dá ideia de consequência. 

(C) O vocábulo “se”, em “, constatou-se” (L.22) expressa 

condição. 

(D) O termo “como” (L.25) expressa modo. 

 

10) Sobre os elementos linguísticos presentes no texto, é 

correto o que se afirma em 

 

(A) A palavra “preconceito”, em “por haver um silencioso 

preconceito” (L.23), se houver a substituição do verbo  

haver pelo verbo existir não sofrerá mudança de 

função sintática. 

(B) A expressão ‘”Chega de Oba-Oba”’ (L.21) é um 

exemplo de polissemia da palavra. 

(C) A frase “a vida profissional também pode ser 

comparada a um jogo "sério",” (L.35) tem predicado 

verbal. 

(D) O vocábulo “até” (L.37) expressa ideia de limite. 
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11) Exerce função predicativa o termo na alternativa 

 

(A) “equilibrada” (L.7). 

(B) “ser” (L.12). 

(C) “teatrais” (L.13). 

(D) “médio” (L.22). 

 

12) Há a ocorrência de adjetivo com valor temporal em 

 

(A) “conexão permanente” (L. 20). 

(B) “trabalho automaticamente” (L.15). 

(C) “sempre discutida” (L.18). 

(D) “longe da semiescravidão” (L.31). 

 

13) Completa o sentido do verbo o termo transcrito em 

 

(A) “as badaladas das 18 horas,” (L.12). 

(B) “liberdade” (L.22). 

(C) “uma armadilha” (L.25). 

(D) “a um jogo "sério",” (L. 35). 

 

14) As expressões “mesmo que” (L.32) e “Afinal” (L.33) 

expressam 

 

(A) condição e adição. 

(B) Explicação e conclusão. 

(C) concessão e conclusão. 

(D) Alternância e explicação. 

 

15) A palavra “circunspecta” (L.11), no texto, significa 

 

(A) Severa. 

(B) Atenta. 

(C) Imprudente. 

(D) Distante. 
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16) Sobre múltiplos e divisores marque a alternativa 

incorreta: 

 

(A) O número 1 sempre é o menor divisor de qualquer 

número natural. 

(B) O conjunto dos múltiplos de um número natural é 

finito. 

(C) O maior divisor de um número é o próprio número. 

(D) Um número é divisor de outro quando o resto da 

divisão for igual a zero. 

 

17) Maria está realizando uma viagem, sabe-se que a 

distância total a ser percorrida é de 600 km e que ela 

já percorreu 480 km. Que fração do percurso falta para 

Maria chegar a seu destino? 

 

(A) 
1

2
 

(B) 
1

4
 

(C) 
1

5
 

(D) 
1

6
 

 

18) Para a realização de uma gincana os alunos 

participantes serão divididos em grupos com a mesma 

quantidade de alunos em cada um. Sabendo que do 

número total de alunos é possível formar grupos de 4, 

5 ou com 8 alunos de modo que todos os alunos fiquem 

em algum grupo, qual a quantidade mínima de alunos 

que irão participar da gincana? 
 

(A) 30 

(B) 40 

(C) 50 

(D) 60 

 

19) Uma costureira possui 3 pedaços de fita sendo um 

preto, um verde e outro amarelo. Sabendo que a fita 

amarela mede 40 cm, que a preta tem 20 cm a mais que 

a verde e que a fita verde tem 10  cm a menos que a 

amarela, qual é a soma das medidas dos 3 pedaços de 

fita: 
 

(A) 50 cm 

(B) 80 cm 

(C) 100 cm 

(D) 120 cm 

 

20) Para o transporte de 30 paletes com frutas são 

necessários 2 caminhões. Quantos caminhões serão 

necessários para transportar 90 paletes com frutas? 

 

(A) 6 

(B) 4 

(C) 2 

(D) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                      QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) “É o lixo derivado dos resíduos orgânicos. São gerados 

principalmente nas residências, restaurantes e 

estabelecimentos comerciais que atuam na área de 

alimentação. Devem ser separados dos outros tipos de 

lixo, pois são destinados, principalmente, aos aterros 

sanitários das cidades”. 
 

O enunciado acima se refere ao: 

(A) lixo nuclear. 

(B) lixo químico. 

(C) lixo orgânico. 

(D) lixo hospitalar. 

 

22) São exemplos de lixo reciclável: 

 

I. potes de vidro. 

II. papelão. 

III. garrafas PET. 

IV. embalagens de plástico. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) II, III e IV 
 

23) O _________________ é aquele que é gerado, 

principalmente, pelas usinas nucleares. É um lixo 

altamente perigoso por se tratar de elemento 

radioativo. Devem tratados seguindo padrões 

rigorosos de segurança. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) lixo nuclear. 

(B) lixo verde. 

(C) lixo eletrônico. 

(D) lixo comercial. 
 

24) “É um destino muito interessante, do ponto de vista 

ambiental e econômico, para o lixo orgânico 

(principalmente restos de frutas, verduras e legumes). 

Neste processo, o lixo orgânico é transformado em 

adubo para ser utilizado na agricultura”. 
 

O trecho acima se refere ao processo de: 

(A) transformação. 

(B) oxidação. 

(C) compostagem 

(D) solidificação. 

 
 

 

25) Observe os itens a seguir sobre a utilização de aterros 

sanitários para tratamento do lixo. 

 

I. É o sistema de tratamento de lixo mais utilizado no 

Brasil hodiernamente. 

II. Nestes locais, o solo é preparado (impermeabilizado) 

para receber o lixo orgânico. Este é colocado em 

camadas intercaladas com terra, evitando assim o mau 

cheiro, contaminação e a proliferação de insetos e 

ratos.  

III. Este sistema é utilizado nos casos de lixo hospitalar ou 

lixos que possuem algum tipo de contaminação 

perigosa.  

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II e III 

(B) I, II e III 

(C) III 

(D) I e II 

 

26) Marque a alternativa que apresenta um material que 

NÃO pode ser encaminhado para a reciclagem. 

 

(A) papel 

(B) Antenas de televisão quebradas 

(C) Pneus carecas 

(D) alimentos vencidos 

 

27) O líquido produzido pela compressão e decomposição 

do lixo é denominado de: 

 

(A) chorume 

(B) inflamável 

(C) oxidante 

(D) quimioterápico 
 

28) São materiais de limpeza utilizados na higienização de 

pisos e rodapés: 
 

1. balde. 

2. detergente. 

3. vassoura. 

4. rodo 
 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 6 

(B) 10 

(C) 7 

(D) 5 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                       QUESTÕES DE 21 A 40 
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29) A limpeza de móveis de fórmica deve ser realizada 

com os seguintes produtos: 

 

(A) Pano macio e solução de água e sabão neutro. 

(B) detergente e água sanitária. 

(C) palha de aço e esponja. 

(D) Desinfetante e palha de aço. 

 

30) Os produtos de limpeza NÃO devem ser 

armazenados em 

 

(A) armários embaixo de tanques. 

(B) armários, de preferência, fechados à chave. 

(C) locais fora do alcance de crianças. 

(D) locais afastados de aparelhos eletrônicos. 

 

31) O conjunto de medidas utilizadas para impedir a 

penetração de microorganismos (contaminação) em 

local que não os tenha é denominado de: 

 

(A) sanitização. 

(B) asseio. 

(C) assepsia. 

(D) antissepsia. 

 

32) É considerado um material dispensável para a 

realização da varredura úmida: 

 

(A) vassoura. 

(B) rodos. 

(C) panos. 

(D) água. 

 

33) Sobre práticas relacionadas à higiene e à saúde no 

ambiente de trabalho, observe as assertivas a seguir. 

 

I. O auxiliar de serviços gerais deve manipular 

alimentos caso apresente pequena ferida nas mãos 

ou unhas. 

II. Deve-se manter no corpo aventais e toucas quando 

for ao sanitário.  

III. Deve-se lavar as mãos antes de tocar em qualquer 

utensílio ou equipamento de copa e cozinha. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) III 

(C) I, II e III 

(D) II e III 

34) Assinale a alternativa que apresenta uma função 

desempenhada pelo Auxiliar de Serviços Gerais. 

 

(A) Recolher o veículo à garagem ou local destinado 

quando concluída a jornada do dia, comunicando 

qualquer defeito porventura existente. 

(B) Assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que indica ou do qual participa. 

(C) Recepcionar as pessoas no consultório dentário, 

procurando identificá-las e averiguar suas 

necessidades, para prestar informações, receber 

recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista e 

executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião 

dentista, visando a agilização dos serviços. 

(D) Limpar e arrumar as dependências e instalações do 

estabelecimento de trabalho, a fim de mantê‐lo em 

condições de asseio requeridas. 

 

35) As escovas e vassouras devem ser dependuradas: 

 

(A) no varal. 

(B) pelo cabo, no suporte. 

(C) com as cerdas para cima, no suporte. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

36) “É composto pelos resíduos que podem conter agentes 

biológicos, que tiveram contato com substância 

radioativa e que possam trazer riscos à saúde humana, 

aos animais e ao ambiente”. 

 

O trecho acima se refere ao: 

(A) rejeito biológico radioativo. 

(B) resíduo biológico.  

(C) rejeito inorgânico. 

(D) rejeito químico. 

 

37) Quanto à higiene pessoal, NÃO se deve 

 

(A) usar desodorante. 

(B) lavar as mãos após utilizar o sanitário. 

(C) ter sempre as unhas cortadas e limpas. 

(D) lavar as mãos somente ao chegar e ao sair do local de 

trabalho. 
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38) São atitudes comportamentais adequadas no 

ambiente de trabalho: 

 

(A) Uso de vestimenta adequada à atividade profissional e 

pontualidade.  

(B) Apatia em relação ao público interno e externo. 

(C) Deselegância no tratamento interpessoal. 

(D) Publicidade em relação aos assuntos confidenciais. 

 

39) São Equipamentos de Proteção Individual – EPI que 

devem ser utilizados na higienização de bancadas, pias 

e torneiras: 

 

I. luvas de borracha. 

II. hipoclorito de sódio. 

III. avental. 

IV. botas. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

 

40) Assinale a alternativa que apresenta um material de 

limpeza muito utilizado em processos de 

esterilização pessoal e ambiental. 

 

(A) amaciante. 

(B) alvejante. 

(C) soda cáustica. 

(D) álcool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


