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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

MERENDEIRA 

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: MERENDEIRA 

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) 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 

 

22) 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 

 

23) Todos os colaboradores da cozinha devem ser 

instruídos a manter as mãos muito bem limpas, 

fazendo uso regular das estações exclusivas para a 

lavagem de mãos: 

 

I. Ao trocar de atividades, principalmente quando estiver 

manipulando alimento cru e for trabalhar com alimento 

cozido. 

II. Antes de iniciar o trabalho. 

III. Após recolher lixo e outros resíduos. 

IV. Antes de usar luvas e após tirá-las. 

 

A quantidade de itens corretos é: 
 

A) 2 

B) 1 

C) 4 

D) 3 

 

 

 
 

24) A rotulagem preventiva é um conjunto de elementos 

com informações escritas, impressas ou gráficas, 

relativas a um produto químico, que deve ser afixada, 

impressa ou anexada à embalagem que contém o 

produto. A rotulagem preventiva deve conter os 

seguintes elementos: 

 

1. Identificação e composição do produto químico. 

2. Pictograma(s) de perigo. 

3. Palavra de advertência. 

4. Frase(s) de perigo. 

5. Frase(s) de precaução. 

6. Informações suplementares. 
 

A soma dos números corretos é: 

 

A) 13 

B) 15 

C) 21 

D) 10 

 

25) 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. 

 

26) 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 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Assinale a alternativa que descreve corretamente o 

termo “cozimento”: 

 

A) Refere-se ao aquecimento simples do produto 

anteriormente preparado em recipientes 

hermeticamente fechados, em ausência relativa de ar 

até determinada temperatura e tempo suficiente para 

destruição dos microrganismos sem que altere de 

modo sensível o alimento. 

B) Refere-se ao uso de temperaturas próximas a 0ºC 

com o propósito de aumentar a conservação dos 

alimentos por apenas alguns dias. 

C) Processo em que ocorre a morte de microrganismos 

devido aos cristais de gelos formados nas células, a 

desnaturação de enzimas e a perda de gases nas 

células. 

D) Processo que tem por finalidade a eliminação de 

microrganismos patogênicos específicos, porém não 

capaz de eliminar toxinas de determinados 

microrganismos. 

 

28) Associe os tipos de limpeza e suas definições a 

seguir: 

 

I. Limpeza úmida. 

II. Limpeza seca. 

III. Limpeza molhada. 

 

(__) Procedimento indicado para a limpeza de paredes, 

divisórias, mobiliários e de equipamentos de grande 

porte. É realizada com a utilização de rodos, 

esfregões, panos ou esponjas embebidas em 

solução detergente, com enxágue posterior com 

pano umedecido em água limpa. Este procedimento 

requer muito esforço do profissional e o submete ao 

risco de contaminação. 

(__) O procedimento consiste em espalhar uma solução 

detergente no piso e esfregar com escova ou 

esfregão, empurrar com rodo a solução suja para o 

ralo, enxaguar várias vezes com água limpa em 

sucessivas operações de empurrar com o rodo para 

o ralo. 

(__) Consiste-se na retirada de sujidade, pó ou poeira, 

mediante a utilização de vassoura e/ou aspirador. 

Vale ressaltar que a limpeza com vassouras é 

recomendável em áreas descobertas e nas áreas 

cobertas, recomenda-se o uso do aspirador.  

 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 

 

A) III, II, I. 

B) III, I, II. 

C) II, I, III. 

D) I, III, II. 

 

29)  As sentenças a seguir descrevem as áreas 

presentes em um setor hospitalar. Em cada sentença 

assinale: (S) para semanal, (Q) para quinzenal ou 

(M) para mensal, para descrever a frequência com 

que deverá ser realizada a limpeza terminal em cada 

uma delas: 

 

(__) Área semicrítica    

(__) Área não-crítica    

(__) Área externa    

(__) Área crítica 

(__) Área comum.    

 

Assinale a alternativa com a sequência anterior: 

 

A) Q, S, M, S, Q. 

B) Q, M, S, S, M. 

C) S, M, M, S, Q. 

D) M, S, M, M, S. 

 

30) Dentre as alternativas a seguir, identifique aquela 

que está correta em relação ao estoque seco de 

alimentos: 

 

A) O estoque de alimentos é o local de armazenamento 

das matérias-primas e dos produtos de limpeza que 

são utilizados na elaboração das refeições e na 

higienização das instalações.  

B) Os alimentos que serão armazenados não 

necessitam possuir rótulo de identificação, data de 

fabricação e data de validade.  

C) Os alimentos deverão ser estocados em caixas de 

madeira e estas deverão ser colocadas diretamente 

no chão e encostadas na parede.  

D) Os alimentos são armazenados de acordo com as 

suas características organolépticas. O local deve ter 

estrados e estantes apropriados para armazenar os 

alimentos não perecíveis, geladeira e freezer para 

armazenar os alimentos perecíveis e os semi-

perecíveis. 

 

31) O que são alimentos perecíveis? 
 

A) São alimentos que podem ser armazenados em 

temperatura ambiente, apresentam estabilidade na 

sua conservação e possui baixa ou nenhuma 

umidade.  

B) São alimentos que apresentam rápida multiplicação 

microbiana. Têm características microbiológicas, 

sensoriais, nutricionais e físico-químicas com prazo 

de validade menor que os demais produtos. 

C) São produtos com umidade baixa e que devem ser 

mantidos sob-refrigeração em temperaturas em torno 

-12ºC. 

D) São alimentos que são submetidos a processos de 

conservação para aumentar a vida útil por meio de 

técnicas de conservação e das embalagens. 
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32) Assinale a alternativa que contenha dois alimentos 

não perecíveis: 

 

A) Arroz e alface. 

B) Farinha de trigo e carne vermelha. 

C) Feijão e farinha de mandioca. 

D) Laranja e filé de merluza 

 

33) Qual dos nutrientes a seguir é classificado como um 

micronutriente? 

 

A) Proteínas. 

B) Carboidratos. 

C) Lipídios. 

D) Minerais. 

 

34) Pisos, rodapés e ralos; lavatórios (pias); sanitários; 

cadeiras e mesas (refeitório); monoblocos e 

recipientes de lixo devem ser limpos com qual 

frequência? 

 

A) Diariamente. 

B) Semanalmente. 

C) Quinzenalmente. 

D) Mensalmente. 

 

35) Tábuas de madeira não devem existir na Cozinha. 

Deve haver tábuas de plástico coloridas. A indicada 

para corte de carne crua é: 

 

A) Placa bege. 

B) Placa vermelha. 

C) Placa verde. 

D) Placa azul. 

 

36)  Em relação à higienização dos utensílios utilizados 

na cozinha, assinale a alternativa correta: 

 

A) Não se deve lavar em água corrente. 
B) Depois de lavados devem secar naturalmente. 
C) Para lavar, deve-se utilizar somente palha de aço. 
D) Para amolecer as incrustações, deve-se imergir os 

utensílios em água gelada. 
 

37)  Na higienização dos utensílios da cozinha ou similar, 
podemos fazer uso da desinfecção pelo calor, nesse 
caso devemos seguir as seguintes regras: 

 
I. Não há necessidade de enxágue; 

II. Imergir por 15 minutos em água fervente ou no 
mínimo a 80ºC. 

 
Essas regras estão: 
 
A) Ambas corretas. 

B) Ambas incorretas. 

C) Somente a regra I está correta. 

D) Somente a regra I está incorreta. 

 

38)  Não está correto em relação ao preparo do café: 

 

A) Deve-se ferver a água. 

B) Colocar em garrafa térmica, após coar. 

C) Deve-se misturar o pó do café com o açúcar. 

D) Deve-se coar o café. 

 

39)  Paredes; portas e janelas; coifa; geladeiras; câmaras 

e "freezers" devem ser limpos com qual frequência? 

 

A) Diariamente. 

B) Semanalmente. 

C) Quinzenalmente. 

D) Mensalmente. 

 

40) Durante a manipulação dos alimentos é errado: 

 

A) Guardar sempre com bastante cuidado os alimentos 

crus e cozidos nos locais adequados e a 

temperaturas adequadas. 

B) Aumentar ao máximo o tempo de espera do alimento 

entre o preparo e a distribuição. 

C) Escolher produtos de boa qualidade, higienizados, 

isentos de muita contaminação e corpos estranhos. 

D) Cozinhar bem os alimentos, de acordo com os 

critérios adequados de tempo e temperatura. 

 
 


