
  

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS 

EDITAL N.° 001/2011 

DATA: 14/08/2011 - HORÁRIO: 15h às 18h - DURAÇÃO: 03 horas - NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite do fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 

MATEMÁTICA .............................................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS LOCAIS ............................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS..................................................................................................... 20 

Concurso Público 

N.º INSCRIÇÃO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 
A MULHER COM O BALDE DE LEITE 
                                                              Esopo 
 
Uma jovem Leiteira, que acabara de coletar o leite 

das vacas, voltava do campo com um balde cheio balançando 

graciosamente à sua cabeça. 

E enquanto caminhava, feliz da vida, dentro de sua 

cabeça, os pensamentos não paravam de chegar. E consigo 

mesma, alheia a tudo, planejava as atividades e os eventos 

que imaginava para os dias vindouros.  

"Este bom e rico leite, ela pensava, me dará um 

formidável creme para manteiga. A manteiga eu levarei ao 

mercado, e com o dinheiro comprarei uma porção de ovos 

para chocar. E como serão graciosos todos os pintinhos ao 

nascerem. Até já posso vê-los correndo e ciscando pelo quintal. 

Quando o dia primeiro de maio chegar, eu venderei a todos e 

com o dinheiro comprarei um adorável e belo vestido novo. 

Com ele, quando for ao mercado, decerto serei o centro das 

atenções. Todos os rapazes olharão para mim. Eles então virão 

e tentarão flertar comigo, mas eu imediatamente mandarei 

todos cuidarem de suas vidas!" 

Enquanto ela pensava em como seria sua nova vida a 

partir daqueles desejados acontecimentos, desdenhosamente 

jogou para trás a cabeça, e sem querer deixou cair no chão o 

balde com o leite. E todo leite foi derramado e absorvido pela 

terra, e com ele, se desfez a manteiga, e os ovos, e os 

pintinhos, e o vestido novo, e todo seu orgulho de leiteira.  

 
1. De acordo com o planejamento das atividades e eventos 

na imaginação da jovem Leiteira, percebe-se a seguinte 
ordem: 
 
a) Leite – ovos – manteiga – pintinhos – vestido;  
b) Pintinhos – leite – manteiga – ovos – vestido; 
c) Leite – manteiga – ovos – pintinhos – vestido; 
d) Manteiga – ovos – leite – vestido – pintinhos. 

 
2. O texto é uma fábula e apresenta como moral da história: 
 

a) De grão em grão é que a galinha enche o papo; 
b) Não conte seus pintos, quando sequer saíram das 

cascas; 
c) Não se deve chorar pelo leite derramado; 
d) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

 
3. Sobre a jovem Leiteira, pode-se afirmar que:  
 

a) É sonhadora e, sem querer, deixou o balde de leite 
cair; 

b) É deficiente visual e, por isso, tropeçou e deixou o 
balde de leite cair; 

c) Apresenta claro retardamento mental, ficou 
sonhando com coisas impossíveis e deixou o leite 
derramar; 

d) É sonhadora e deixou o leite derramar de propósito, 
porque não queria mais viver naquela vida de leiteira. 

 

4. A palavra “flertar” (terceiro parágrafo), no contexto, pode 

significar: 

 

a) Esnobar; 

b) Mangar; 

c) Paquerar; 

d) Xingar. 

 

5. A expressão “dias vindouros” (segundo parágrafo) 

significa: 

 

a) Dias que já passaram; 

b) Dias que ainda virão; 

c) Dias que nunca virão; 

d) Dias de azar. 

 

6. As formas verbais “acabara” (primeiro parágrafo), 

“levarei” (terceiro parágrafo) e “seria” (último parágrafo), 

respectivamente, estão no: 

 

a) Pretérito mais-que-perfeito, futuro do presente, 

futuro do pretérito; 

b) Pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do 

pretérito; 

c) Pretérito mais-que-perfeito, futuro do pretérito, 

futuro do presente; 

d) Futuro do presente, futuro do presente, futuro do 

pretérito. 

 

7. As palavras “graciosamente” (primeiro parágrafo) e 

“graciosos” (terceiro parágrafo), respectivamente, 

classificam-se como: 

 

a) Advérbio e substantivo; 

b) Substantivo e adjetivo; 

c) Advérbio e adjetivo; 

d) Adjetivo e advérbio. 

 

8. Comparando a palavra “absorvido” (último parágrafo) 

com a palavra “absolvido”, tem-se, especificamente, um 

caso de: 

 

a) Homônimos homófonos; 

b) Homônimos homógrafos; 

c) Sinônimos; 

d) Parônimos. 

 
9. Analise a passagem “Enquanto ela pensava em como seria 

sua nova vida” (último parágrafo) e marque a opção 
correta: 
 
a) Há apenas uma oração; 
b) Há um caso de sujeito simples e um caso de sujeito 

oculto; 
c) Há dois casos de sujeito simples; 
d) Há dois verbos de ligação. 



 
 

 

  3  Prefeitura Municipal de Barras-PI 

10. Observa-se que a palavra destacada na oração “...jogou 

para trás a cabeça...” (último parágrafo) está escrita 
corretamente. Assim, sobre a utilização das palavras 
“trás” e “traz”, marque a opção incorreta: 

 
a) Dinheiro não trás felicidade; 
b) Ele mora por trás da delegacia; 
c) Quando ele olhou para trás, o bandido atacou; 
d) Todo trabalho traz dignidade. 

 
 

MATEMÁTICA 
 
 
11. Victor trabalha em uma banca de jornal. De segunda-feira 

a sábado, vende 160 jornais por dia. Nos dias de domingo 
vende 80 jornais a mais que em outros dias. Portanto, o 
número de jornais vendidos por Victor, semanalmente, é: 

 

a) 1.060 
b) 1.040 
c) 1.200 
d) 1.300 

 

12. Neto, ao dividir um número x por 136, obteve o 

quociente igual a 12 e o resto igual a 5. Portanto, x é igual 

a: 

 

a) 1.537 
b) 1.577 
c) 1.620 
d) 1.637 

 

13. Lúcia possui a quantia de R$ 1.060,00 e precisa comprar 
para o seu filho livros e cadernos. Sabendo-se que um 
livro custa R$ 150,00 e um caderno custa R$ 20,00 e que 
Lucia terá que comprar 8 cadernos, o número  máximo de 
livros  que Lúcia poderá comprar, sem que haja restos, é: 
 
a) 6 
b) 10 
c) 8 
d) 5 

 

14. Lúcia comprou 120 figurinhas para serem distribuídas 
com Victor, Neto e Igor, nessa ordem. Sabendo-se que 

Neto recebeu  
5

4  do que recebeu o Victor e Igor recebeu 

4

3
 do que o Neto recebeu, a quantidade de figurinhas 

que o Victor recebeu foi: 
 
a) 50 
b) 40 
c) 30 
d) 25 

 

15. Maiana participou de um jogo de bingo. Ao conferir a sua 
cartela, constatou que havia perdido por três números e 
que a soma do primeiro número com o segundo era 30; 
do primeiro com o terceiro era 42 e do segundo com o 
terceira era 50. Portanto, os três números que não 
constavam em sua cartela eram, respectivamente: 
 
a) 16 , 26 e 46 

b) 5, 25   e 45 

c) 64 , 22 e 21 

d) 121 , 19 e 31 
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CONHECIMENTOS LOCAIS 

 
Leia o trecho a seguir e responda às questões 16 e 17. 

 

“A 16-3-1804 Manuel José da Cunha, em testamento, legou a 

[...], padroeira de sua capela das Barras, do então termo de 

Campo Maior, a posse de terra que possuía na fazenda 

Buritizinho, do mesmo distrito, com o gado vacum e cavalos de 

fábrica que nela se achassem situados de seu ferro e sinal, os 

quais logo que ele testador falecesse, o que ocorreu a 2-4-

1804, seriam ferrados e deles tomariam conta o procurador e 

administrador que tinha nomeado, Francisco Borges Leal 

Castelo Branco; e mais ainda uma casa de taipa, coberta de 

telhas, que possuía na mesma povoação”. 
Fonte: Bastos, Cláudio. Dicionário Histórico e Geográfico do Estado do Piauí. Teresina: 

Fundação Cultural Monsenhor Chaves. 1994, p. 66. 

 
16. A instalação do município de Barras teve sua origem 

ligada: 
 

a) À criação de um açude. 
b) Ao desenvolvimento da atividade da piscicultura.   
c) À criação de uma capela e a instalação de fazenda. 
d) À sua proximidade com o rio Parnaíba. 

 
17. Podemos analisar que no crescimento do povoado e no 

surgimento da cidade de Barras houve, além da ação do 
poder político, a participação da (o):  

 
a) Poder imperial para desenvolver a cidade de 

Buritizinho. 
b) Atuação religiosa na congregação da população local 

e vizinha; o exemplo desse poder é a construção de 
templo religioso.  

c) Poder Colonial na tentativa de ocupar regiões do 
sertão de dentro. 

d) Atividade econômica da cana-de-açúcar pela riqueza 
do solo da região. 

 
18. Assinale alternativa que contém um rio que não faz parte 

dos recursos hídricos do município de Barras: 
 

a) Curimatá.  
b) Maratoã. 
c) Longá. 
d) Corrente. 

 
19. Analise os dados abaixo referentes aos indicadores 

demográficos de Barras e assinale a alternativa correta: 
 
 População residente por situação do domicílio 
 
 ANO URBANA RURAL TOTAL 
 
 2000 18.809 22.082 40.891 
 2007 20.999 22.329 43.328 
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000 – Contagem da População – 2007. In: 
http://www.cepro.pi.gov.br/download/201012/CEPRO20_83b24651cd.pdf.  

Acesso em 02/02/2011. 

  

a) Os dados informam que a população urbana e rural 
do município permaneceu com os mesmos valores de 
2000. 

b) Os dados permitem afirmar que os residentes no 
meio rural estão em crescimento acelerado. 

c) O poder público precisa desenvolver políticas 
públicas para atender principalmente à população 
urbana. 

d) Podemos perceber que a população urbana teve um 
crescimento maior em relação à população rural. 

 

20. O município de Barras, além de seus atrativos propiciados 
pelos seus rios e pelo seu famoso carnaval, possui em seu 
festejo um momento de união da população em 
homenagem a sua padroeira: 
 

a) Nossa Senhora da Vitória. 
b) Nossa Senhora Aparecida.  
c) Nossa Senhora da Conceição. 
d) Nossa Senhora do Livramento. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
21. É atribuição do Auxiliar de Serviços Gerais: 

 
a) Preparar e servir o cafezinho, bem como comprá-lo; 
b) Varrer logradouros públicos; 
c) Executar serviços e atividades relativas à limpeza, 

manutenção e conservação de prédios públicos; 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

22. Aponte dentre as alternativas abaixo a qualidade mais 

importante do Auxiliar de Serviços Gerais para o 

desempenho de suas funções: 

 

a) Elegante; 

b) Hiperativo; 

c) Espírito de liderança; 

d) Proativo. 

 
23. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a sequência 

correta: 

 

(    )  Gari e auxiliar de serviços gerais desempenham a 

mesma função e possuem o mesmo significado; 

(    )  O auxiliar de serviços gerais é responsável pela 

limpeza, bem como, carregamento e 

descarregamento de materiais nos prédios públicos; 

( ) O auxiliar de serviços gerais, pela própria 

nomenclatura, ajuda os demais funcionários 

públicos na realização de suas tarefas. 

 

a) V – V – V; 

b) F – F – F; 

c) V – F – V; 

d)  F – V – F. 
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24. “Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós 

juntos”. (Warren Bennis, autor Norte-Americano.) 
 

Essa frase ressalta a importância de: 
 

a) Trabalho em equipe; 
b) Inteligência das pessoas; 
c) Rivalidade; 
d) Liderança. 

 
25. Sobre a limpeza dos carpetes, marque a alternativa 

incorreta: 
 
a) Os carpetes precisam ser aspirados uma vez por 

semana e com mais frequência em áreas de muito 
tráfego. A aspiração frequente prolonga a vida útil do 
carpete, evitando o acúmulo de partículas sólidas que 
podem romper suas fibras. 

b) Deve-se acrescentar bicarbonato de sódio ao saco do 
aspirador para combater os odores. 

c) Ao aplicar um limpador de manchas, faça-o de dentro 
para fora da mancha para evitar que ela se espalhe. 
Depois de aplicar uma solução de limpeza, seque 
toda a umidade.  

d) Se estiver sujo de manteiga, raspe-a o máximo 
possível e depois aplique um fluido de limpeza para 
secar e deixe o carpete secar. Se a mancha não sair, 
repita o procedimento e aspire completamente. 
 

26. Marque a alternativa que traz a importância da coleta 
seletiva de lixo: 
 
a) Serve apenas para que o Município seja bem visto 

pelas ONG’s. 
b) Serve para separar os materiais que podem ser 

reciclados do lixo orgânico, diminuindo a poluição 
dos solos e rios, gerando renda para muitas pessoas. 

c) Não tem qualquer importância atualmente, pois nem 
é mais utilizada no Brasil. 

d) É de extrema importância para o desenvolvimento 
sustentável do planeta, embora seja muito cara sua 
implantação, tornando-se inviável para os cofres 
públicos. 

 
27. São exemplos de cuidados com a higiene, exceto: 

 
a) Banhos diários; 
b) Escovar os dentes após as refeições; 
c) Roer unhas; 
d) Lavar as mãos antes das refeições. 

 
28. Ainda sobre higiene, marque a resposta incorreta: 

 
a) São cuidados que toda pessoa deve ter com a saúde 

para deixar o seu corpo longe de bactérias e vírus que 
podem estar em diversos atos feitos ao longo do dia. 

b) Além de nos proteger contra muitas doenças, a 
higiene pessoal também tem a capacidade de 
aumentar a autoestima, pois as pessoas se sentem 
mais confortáveis e confiantes para enfrentar as 
situações do dia a dia. 

c) A higiene pessoal envolve toda a higiene corporal, 
higiene genital e higiene bucal. Por isso, atitudes 
simples como tomar banho de vez em quando, 
escovar os dentes apenas ao acordar, lavar as mãos e 
usar certos tipos de roupas são extremamente 
importantes para que a saúde continue estável, livre 
de bactérias e o corpo limpo. 

d) Escolher o sapato certo faz toda a diferença para o 
cheiro dos pés, pois sapatos fechados que não 
deixam o suor sair fazem com que o mau cheiro fique 
impregnado nos pés, causando o famoso chulé, por 
isso, prefira sapatos abertos e não use os mesmos 
sapatos por vários dias seguidos, pois podem até 
causar micoses. 

 
29. Das alternativas abaixo, marque a que expressa a melhor 

forma de conservação do lixo orgânico: 
 
a) Em sacos plásticos; 
b) Em terrenos baldios; 
c) A céu aberto; 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

30. A preservação do meio ambiente é importante porque: 
 

a) Evita o desequilíbrio ecológico; 
b) Auxilia o aquecimento global; 
c) Aumenta os desmatamentos; 
d) Acelera o processo de desertificação. 

 
31. Sobre trabalho em equipe, marque V (verdadeiro) ou F 

(falso) e assinale a sequência correta: 
 

(    )  É quando um manda e os outros obedecem; 
(    )  É quando um grupo ou uma sociedade resolve criar 

um esforço coletivo para resolver um problema; 
(    )  Exemplos de trabalho em equipe são os esportes ou 

atividades, em que times ou seleções jogam umas 
contras as outras. 

 

a) V – V – V; 
b) F – V – V; 
c) V – F – V; 
d)  F – V – F. 
 

32. A coleta seletiva pode ser feita também pela própria 
população que deposita o lixo em locais apropriados. 
Cada tipo de lixo é colocado em um recipiente de cor 
específica. Marque a alternativa que contenha os tipos de 
lixo com as suas respectivas cores: 
 

a) Vidros: recipiente verde. Papel: recipiente azul. 
Plásticos: recipiente vermelho. Metais: recipiente 
amarelo.  

b) Vidros: recipiente vermelho. Papel: recipiente 
amarelo. Plásticos: recipiente verde. Metais: 
recipiente azul. 

c) Vidros: recipiente amarelo. Papel: recipiente 
vermelho. Plásticos: recipiente azul. Metais: 
recipiente verde. 

d) Vidros: recipiente azul. Papel: recipiente verde. 
Plásticos: recipiente amarelo. Metais: recipiente 
vermelho. 
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33. Após utilizar os equipamentos de trabalho, o Auxiliar de 
Serviços Gerais deve: 
 

a) Deixá-los no local pois poderá precisar novamente; 
b) Guardar em local apropriado, mesmo que tenha que 

utilizá-los no dia seguinte; 
c) Levá-los para casa, assim vai poder guardá-los bem; 
d) Guardar atrás do prédio. 
 

34. Com relação à varrição, marque a alternativa incorreta: 
 
a) Consiste na eliminação das sujidades, principalmente, 

dos pisos; 
b) Não deve ser executada varrição seca em áreas de 

manipulação de alimentos; 
c) Compreende a retirada de resíduos sólidos, além 

daqueles materiais depositados pelas pessoas nas 
lixeiras dos prédios públicos; 

d) Compreende a coleta seletiva, bem como a 
reciclagem. 
 

35. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a opção 
correta: 
 
(    ) O Auxiliar de serviços gerais é responsável pela 

limpeza e conservação dos jardins dos prédios 
públicos e das praças; 

(    ) Durante o trabalho, é proibido que o Auxiliar de 
serviços gerais atenda seu celular pessoal, sob pena 
de ser demitido; 

(    )  O Auxiliar de serviços gerais é responsável pela 
limpeza e conservação das cozinhas dos prédios 
públicos. 

 

a) Se todas as alternativas acima forem verdadeiras; 
b) Se todas as alternativas acima forem falsas; 
c) Se apenas uma alternativa for verdadeira; 
d) Se apenas uma alternativa for falsa. 
 

36. Para limpezas em geral, o Auxiliar de Serviços Gerais não 
necessita de: 
 
a) Água, vassouras, borrifadores e baldes; 
b) Esfregões, fibras, escovas e esponjas;  
c) Mangueiras, rodos e espátulas;  
d) Pás, panos, extintores de incêndio e desentupidores 

de pia. 
 

37. Os desinfetantes servem para: 
 
a) Infectar os ambientes; 
b) Diminuir a carga microbiana e devem ser registrados 

no Ministério da Saúde com indicação para este fim; 
c) Lavar os alimentos e as mãos; 
d) Qualquer desinfetante é adequado para higienização 

de todos os alimentos e ambientes. 
 

38. Sobre o manejo de resíduos, marque a alternativa 
incorreta: 
 
a) O gerenciamento de resíduos pode ser compreendido 

como um conjunto integrado de ações operacionais, 
normativas, financeiras e de planejamento que levam 

em consideração critérios ambientais, técnicos, sócio-
político-econômicos, educacionais, culturais e 
estéticos, visando administrar de forma eficiente e 
eficaz as fases de geração, acondicionamento, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final. 

b) Dentre os diferentes grupos de resíduos sólidos, os 
domiciliares, por natureza, são os mais complicados 
em termos de manejo, pois são constituídos por uma 
grande diversidade de componentes (plásticos, vidro, 
metais, restos de alimento, etc.).   

c) Os papéis higiênicos utilizados em banheiros de 
prédios públicos devem ser jogados 
preferencialmente em lixeiras abertas ao lado do 
vaso sanitário. 

d) Os resíduos líquidos, salvo sob definição expressa dos 
órgãos de fiscalização, devem ser escoados para o 
serviço público de coleta de resíduos (rede de 
esgoto), em tubulações exclusivas, adequadamente 
dimensionadas, de forma a comportar todos os 
resíduos evitando refluxo e contaminação da água 
potável ou das instalações. 

 
39. Os recipientes para depósito de lixo devem ser: 

 
a) Sempre abertos, para que as pessoas não tenham 

contato com o recipiente; 
b) Padronizados e claramente identificados, podendo 

ser utilizados para auxiliar na lavagem de calçadas 
quando não estiverem ocupados; 

c) As lixeiras devem sempre ser colocadas diretamente 
no chão, sem tampas e sem sacos plásticos em seu 
interior; 

d) Todas as lixeiras utilizadas para depósito provisório 
de lixo nas áreas de elaboração de alimento devem 
ser constituídas de material plástico, sem fendas ou 
ranhuras, acionadas por pedal, não liberar resíduos e 
possibilitar a adequada higienização, além de conter 
saco de lixo interno. 

 
40. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a opção 

correta: 
 
(   ) Os lixos dos sanitários e das áreas administrativas 

nunca devem adentrar as áreas de manipulação de 
alimentos; 

(   )  As vias de coleta e trânsito do lixo devem ser 
distintas daquelas utilizadas no trânsito de 
alimentos; 

(   )  As águas residuais decorrentes dos procedimentos 
de higienização, geradas em cada setor, devem ser 
escoadas para a rede de coleta de águas residuais 
no próprio setor, como forma de prevenir a 
contaminação, não sendo carreadas para setores 
adjacentes. 

 
a) Se todas as alternativas acima forem verdadeiras; 
b) Se todas as alternativas acima forem falsas; 
c) Se apenas uma alternativa for verdadeira; 
d) Se apenas uma alternativa for falsa. 

 
 
 


