
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI
Concurso Público para o Provimento do cargo de

AJUDANTE DE CAMINHÃO DE LIXO
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova;
2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-
RESPOSTA.
3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.
4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. 
5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões. 
6) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 
eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
7) Quando terminar sua  prova  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA, entregue ao Fiscal o Caderno de Questões e sua 
Folha de Resposta contendo sua assinatura.
8)  Será excluído do certame:
a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios 
gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
b) For surpreendido em conversa com outros candidatos;
c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta;
d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
f)  Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta.
g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo).
9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e 
em hipótese alguma poderá ser substituído.
10)Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
somente  uma responde adequadamente  ao quesito proposto.  Você deve assinalar  apenas uma alternativa para cada 
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também 
serão nulas as marcações rasuradas.
11)No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 
12)Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
13) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 
rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do 
certame.

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

http://www.institutoludus.com.br/


EM BRANCO

INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:__________________________________________________________________________

2



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01.

Parque  Nacional  de  Sete  Cidades:  situado  181 
quilômetros  a Norte  de  Teresina,  o Parque Nacional  de 
Sete Cidades é um dos pontos turísticos do Estado mais 
visitados  durante  o  ano.  Apesar  de  o  Parque  estar 
encravado  nos  Municípios  de  Piracuruca  e  Brasileira,  a 
cidade de Piripiri é a principal via de acesso, através das 
rodovias  federais  BR 222,  trecho Piripiri-Fortaleza  e BR 
343, a qual liga Teresina a Parnaíba. O Parque fica a 21 
km de Piripiri, mas em suas imediações  há hospedagem 
dotada de boa infra-estrutura para atender ao visitante. O 
Município de Piripiri integra o circuito turístico do Parque 
Nacional  de  Sete  Cidades,  o  qual  é  composto  de 
paisagens  fantásticas e  de  monumentos  geológicos 
estranhos e belos.  

(RODRIGUES, Joselina Lima Pereira. Geografia e História do Piauí. 
Teresina: 2007. p. 286).

01.  Pelo  que  informa  o  texto  (Texto  01),  e  apenas  em 
razão de o que informa o texto (Texto 01), pode-se afirmar 
que:

a) O Parque Nacional de Sete Cidades está cravado em 
Piracuruca  e  Brasileira,  tendo  a  sua  maior  parte  no 
Município de Piracuruca.
b)  O  Parque  fica  a  mais  de  20  km  do  Centro  de 
Piracuruca.
c) O Parque é mais próximo do Centro de Piracuruca que 
do Centro de Brasileira.
d)  O Parque é mais próximo do Centro de Piripiri que do 
Centro de Piracuruca.
e) A BR-222 e BR-343 cortam o Município de Piripiri.

02. No texto (Texto 01), sem prejuízo do sentido que tem o 
vocábulo,  a  palavra  “fantásticas”,  destacada  no  texto, 
pode ser substituída pelo vocábulo.

a) imaginárias
b) belas
c) pródigas 
d) extraordinárias 
e) utópicas.

03. Pelo que diz o texto (Texto 01), pode-se concluir que:

I. o que é estranho não pode ser belo.
II.  a expressão destacada “a qual” pode ser substituída, 
pelo vocábulo que, sem que seja modificado o sentido do 
texto. 
III.  O vocábulo destacado “há” pode ser substituído pelo 
vocábulo “existe”.
IV. O vocábulo  suas,  destacado no texto,  se reporta ao 
Município de Piripiri.
V. O Parque Nacional de Sete Cidades integra o circuito 
turístico de Piripiri.  

Assinale:

a) se apenas uma das assertivas acima é correta.
b) se apenas duas das assertivas acima são corretas.
c) se apenas três das assertivas acima são corretas.
d) se apenas quatro das assertivas acima são corretas.
e) se todas as assertivas acima são corretas.

04. O vocábulo “geológicos”, destacado no texto (Texto 01), 
leva acento. Assinale a alternativa que contém o vocábulo 
acentuado em razão da mesma regra gramatical que obriga 
o vocábulo “geológicos” ser acentuado.

a) carácteres
b) famílias 
c) turísticos 
d) núpcias 
e) secretárias

05. Assinale,  dentre as alternativas seguintes,  aquela que 
apresenta um assunto abordado no texto (Texto 01)

a)  a  forma  geométrica  dos  monumentos  geológicos  do 
Parque Nacional de Sete Cidades.
b) a conservação das BRs 222 e 343.
c)  a  importância  econômica  do  Parque  Nacional  de  Sete 
Cidades para a economia de Piripiri.
d) a infra-estrutura das pousadas e/ou hotéis nas cercanias 
do Parque.
e) o volume de turistas que visitam o Parque por ano.

06.  Na  frase  “O  Município  de  Piripiri  integra  o  circuito 
turístico do Parque Nacional de Sete Cidades” (Texto 01), a 
palavra em destaque tem a seguinte divisão silábica: cir-cui-
to. 
Assinale,  dentre  as  alternativas  seguintes,  aquela  que 
apresenta  o  vocábulo  com  a  divisão  silábica  posta 
INCORRETAMENTE.

a) ex-ce-to 
b) su-ces-são
c) adi-vi-nho.
d) pi-au-í 
e) a-ni-nhar 

Texto 02. 
Leia atentamente o texto seguinte

Depois de muito tempo longe de sua cidade natal, em razão 
de suas atividades profissionais,  aquele engenheiro,  louco 
de saudades, retornou à sua encantada Floriano, a Princesa 
do  Sul,  para  ele  um  chão  sagrado,  um  pedaço  de  terra 
cravada na grande curva do Rio Parnaíba. 
Como se  degustando a  cidade,  a percorreu  quase toda, 
deste as margens do Rio, de onde avistou outras ruas do 
Maranhão, até o Morro da Guia.  Lá, no santuário que ali 
existe,  exorcizou todos  os  monstros que,  contra  a  sua 
ferrenha vontade, povoaram sua alma nos tempos em que



andou distante e, aos pés da Santa Cruz, agradeceu aos 
Céus  ter  retornado  à  sua  cidade,  cidade  dos  seus 
verdadeiros amores. 
Saindo  da  capela  onde  rezara,  olha,  lá  do  alto,  a  sua 
cidade e, lembrando-se de versos imortais, exclama:
– A minha sombra há de ficar aqui.  

(Pardal de Castro. Memórias de um florianense)   

07.  As  palavras  “monstros”  e  “verdadeiros”,  em 
destaque  no  texto  (Texto  02),  classificam-se, 
respectivamente, na morfologia, como:

a) Numeral e adjetivo
b) Substantivo e preposição
c) Adjetivo e adjetivo
d) Substantivo e adjetivo.
e) Substantivo e substantivo.

08. Dentre as alternativas seguintes, assinale aquela que 
NÃO substitui,  sem prejuízo  no  sentido  do  texto  (Texto 
02), o vocábulo “exorcizou”, em destaque,   

a) expulsou 
b) conjurou
c) exorcismou 
d) libertou
e) afugentou 

09. Você deve ficar  atento  para  não grafar  palavras  de 
forma  incorreta.  Observe  as  alternativas  seguintes. 
Assinale  aquela  cujo  vocábulo  está  escrito  de  forma 
INCORRETA.

a) caixa
b) enxurrada
c) espertesa
d) hálito
e) feliz.

10.  No  texto  (Texto  02),  o  vocábulo  degustando é 
associado:

a) à audição.
b) ao olfato.
c) à visão.
d) ao paladar.
e) ao tato.

MATEMÁTICA

11. Maria comprou quatro dúzias de ovos para fazer seis 
bolos e distribuiu estes ovos igualmente para cada bolo. A 
quantidade de ovos em cada bolo é:
a)Três
b)Seis
c)Oito
d)Doze 

e)Trinta e seis

12. Pedro comprou uma calça por R$ 43,00 e uma camiseta 
por R$ 21,00. Para pagar a compra, deu ao caixa da loja R$ 
80,00. Assim, Pedro recebeu de troco:

a) R$ 27,00
b) R$ 18,00
c) R$ 9,00
d) R$ 16,00
e) R$ 4,00

13. Tenho de pagar duas dívidas, uma de R$ 85,80 e outra 
de R$ 82,70. Tenho em mãos R$ 200,00. Sobram-me ainda:

a) R$ 22,50
b) R$ 41,50
c) R$ 18,50
d) R$ 21,50
e) R$ 31,50

14. Um  pipoqueiro  fez  450  sacos  de  pipocas  doces  e 
vendeu 1/5 desses sacos, assim o pipoqueiro vendeu:

a) 100 sacos
b) 35 sacos
c) 90 sacos
d) 50 sacos
e) 75 sacos

15. O dobro de vinte subtraído do triplo de sete é igual :

a) 20
b) 18
c) 17
d) 15
e) 19

16. Um  aparelho  de  som  está  sendo  vendido  em  três 
pagamentos  iguais  de  130  reais.  Márcia  comprou  esse 
aparelho em prestações. Caso Márcia tivesse comprado o 
aparelho à vista, teria gasto apenas 340 reais. O desconto 
que ela teria obtido, em reais, seria de:

a) 30
b) 40
c) 50
d) 60
e) 70

17. Pedro comprou certa quantidade de figurinhas. Marcela 
comprou  um  quarto  da  quantidade  que  Pedro  comprou. 
Juntos,  eles  compraram 20 figurinhas.  Neste  caso,  Pedro 
comprou:

a) 4 figurinhas
b) 5 figurinhas
c) 10 figurinhas



d) 12 figurinhas
e) 16 figurinhas

18. Fábio gosta muito de brincar de adivinhações. Ele tem 
um álbum com um milhar, seis centenas, duas dezenas e 
quatro unidades de adivinhações. Sua irmã Fernanda tem 
a metade das dele. Para que os dois juntos somem três 
mil adivinhações, faltam-lhes:

a) 464 adivinhações
b) 396 adivinhações
c) 669 adivinhações
d) 533 adivinhações
e) 423 adivinhações

19.  A  área  de  um determinado  quadrado  mede  25cm2. 
Dobrando-se a medida do lado desse quadrado, sua nova 
área, em cm2, será:

a) 80
b) 50
c) 32
d) 100
e) 128

20. Um  espetáculo  tem  início  às  17h  e  26min.  Dura 
exatamente 2h e 19min. O término deste espetáculo será 
às:

a) 19h e 25min
b) 19h e 15min
c) 20h e 55min
d) 19h e 35min
e) 19h e 45min

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Analise as assertivas seguintes

I.  Na  coleta  de  lixo  urbano  o  trabalhador  é  exposto  a 
ruídos acima dos limites tolerados.
II. A coleta de lixo urbano é uma atividade insalubre
III. Roupa com faixas refletivas não é um Equipamento de 
Proteção Individual  (EPI)  obrigatório  para o ajudante  de 
caminhão de lixo urbano.
IV. Calçado antiderrapante é EPI do ajudante de caminhão 
de lixo.
V.  O caminhão  do lixo,  durante  a  coleta,  deve  imprimir 
velocidade média de 20 km/h.
Assinale

a) se, dentre as assertivas acima, apenas uma é correta.
b)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  duas  são 
corretas.
c)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  três  são 
corretas.

d)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  quatro  são 
corretas.
e) todas são corretas.

 Na porta de um estabelecimento comercial em Floriano(PI), 
Zé do Bosque, ajudante de caminhão de lixo da Prefeitura, 
observa  a  figura  seguinte,  na  qual  são  ilustrados  quatro 
depósitos  de  lixos,  em  cores  diversas,  nos  quais  são 
colocados  lixos  de  natureza  distintas,  para  possível 
reciclagem. 

Com  base  na  figura,  responda  corretamente  às  duas 
questões seguintes.

22.  Se  a  coleta  de  lixo  for  processada  corretamente,  no 
depósito 01 você pode encontrar:

a) uma tesoura quebrada
b) uma garrafa “pet”
c) uma garrafa de coca-cola (vidro)
d) recortes de jornal
e) sarrafos de madeira

23. Se  a  coleta  de  lixo  for  processada  corretamente,  no 
depósito 04 você pode encontrar

a) uma lata (alumínio) de coca-cola
b) uma garrafa plástica (de água mineral) vazia.
c) papelão
d) resto de comidas (material orgânico)
e) sacos de pipoca e papel de bombons.

24. É  uma  substância  líquida  resultante  do  processo  de 
putrefação  (apodrecimento)  de  matérias  orgânicas.  Este 
líquido é muito encontrado em lixões e aterros sanitários. É 
viscoso e possui um cheiro forte e bastante desagradável. 
Tal substância é conhecida como:

a) resíduos
b) lixo orgânico
c) chorume
d) compostagem
e) biomassa



25.  Observe a figura ao 
lado,  que  representa  a 
presença de determinado 
produto  em  determinada 
região  na  qual  você  se 
encontra.  A  imagem 
indica um produto:

a) Nocivo 
b) Corrosivo
c) Explosivo
d) Tóxico
e) Passível de combustão 

26. Observe  a  figura  ao 
lado,  que  representa  uma 
placa  de  sinalização  de 
determinada  carga 
perigosa.

Na placa, retirou-se o texto 
que  indica  o  tipo  de 
material. Pelo que indica a 
forma  da  placa,  as  cores 
(preto e branco) e a simbologia, o material transportado é

a) inflamável
b) radioativo
c) tóxico
d) nocivo
e) corrosivo

27. Atualmente,  no  Brasil,  o  acondicionamento  de  lixo 
para  a  coleta  regular  está  dividido  em  duas  formas: 
recipientes diversos de metal (latas) e madeira (caixotes) 
e o uso de sacos plásticos. Utilizado pela primeira vez, no 
Brasil,  em  São  Paulo,  no  ano  de  1971,  o 
acondicionamento do lixo em sacos plásticos

I. Reduz a atração de vetores.
II. Elimina o mau cheiro.
III. Evita ruídos na descarga.
IV. Reduz o tempo de coleta.
V. Impede o acúmulo de água.
VI. Evita furtos
VII. O custo é mais baixo que qualquer outro tipo de 
acondicionamento.

Assinale:

a) se, dentre as assertivas acima, todas são corretas.
b) se, dentre as assertivas acima, apenas uma é incorreta.
c)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  duas  são 
incorretas.
d)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  três  são 
incorretas.

e)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  quatro  são 
incorretas.

28. A velocidade com que se efetua a coleta é um elemento 
básico  para  o  dimensionamento  da  frota,  e  esse  fator 
depende em muito  da equipe coletora  que usualmente  é 
denominada de guarnição. Em uma cidade na qual não seja 
obrigatório o acondicionamento do lixo em sacos plásticos e 
a coleta seja feita em caçambas basculantes (como ocorre 
na maioria  das cidades do interior  do Piauí  e Maranhão) 
normalmente essa equipe de coleta é composta de:

a) um motorista mais um ajudante.
b) um motorista mais dois ajudantes.
c) um motorista mais três ajudantes.
d) um motorista mais quatro ajudantes.
e) um motorista, três ajudantes e um fiscal.

29. Observe as figuras seguintes e assinale aquela que não 
indica “perigo”.

30. Analise as proposições seguintes

I. O denominado “lixo plástico” é composto, na sua maioria, 
de embalagens descartáveis. 
II.  O denominado  “lixo  hospitalar”,  quando constituído  de 
resíduos infectados, deverão ser acondicionados em sacos 
plásticos impermeáveis e resistentes.
III. O denominado “lixo hospitalar”, produzidos em unidades 
de saúde, devem ser incinerados em local aberto e distante 
de aglomeração urbana. 
IV.  No  que  se  refere  ao  “lixo  plástico”,  uma  embalagem 
plástica  leva  cerca  de  400  anos  para  se  decompor  na 
natureza. Portanto, é indispensável que este tipo de lixo seja 
enterrado.
V. Você, ajudante de caminhão de lixo em Piripiri, em razão 
de acidente, entrou em contato com uma substância

 química.  Neste caso,  o cuidado inicial  é  lavar  a região 
afetada com água.



Assinale:

a) se, dentre as proposições acima, apenas uma é correta.
b)  se,  dentre  as  proposições  acima,  apenas  duas  são 
corretas.
c)  se,  dentre  as  proposições  acima,  apenas  três  são 
corretas.
d)  se,  dentre  as  proposições  acima,  apenas quatro  são 
corretas.
e) se todas são corretas.

31. Observe as figuras seguintes:

Estas figuras representam:

a) Equipamentos para escaladas
b) Equipamentos militares
c) Equipamentos de proteção veicular
d) Equipamentos de proteção individual (EPI)
e) Equipamento de proteção coletiva (EPC)

32.  A  maioria  do  lixo  ou  resíduos  podem e devem ser 
reciclados.  Assinale,  dentre  as alternativas  seguintes,  a 
que indica um material que NÃO pode ser reciclado.

a) papelão
b) garrafas “PET”
c) latas de azeite
d) resíduos ou refugos da construção civil
e) pilhas

33. Observe a figura seguinte

A  figura  retrata  o  que  se  denomina  de  “lixão”.  O  “lixão”, 
ainda comum em inúmeras cidades brasileiras, é uma forma 
inadequada do destino final do lixo de terminado Município, 
pois se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o 
solo, sem os cuidados de proteção ao ambiente e à saúde 
pública. Em um “lixão” são depositados, ao mesmo tempo e 
no  mesmo  espaço,  resíduos  domiciliares,  resíduos 
comerciais  e  até  resíduos  hospitalares.  Tal  procedimento 
para o destino final do lixo é condenável. Uma das maneiras 
racionais e de custo razoável para se dar um destino final 
adequado ao lixo, é o Município 

a) cremar o lixo a céu aberto
b) procurar enterrar o lixo em locais distantes da cidade
c) construir “Aterros Sanitários”.
d) cremar o lixo em valas profundas
e) cremar o lixo não orgânico e enterrar o lixo não orgânico.  

34.  Denomina-se  lixo  orgânico  aquele  que  tem  origem 
animal ou vegetal (exemplos: restos de alimentos, cascas de 
frutas,  de  legumes  e  de  ovos,  cabelos,  podas  de  jardim, 
excremento  de  animais  etc.).  O  lixo  orgânico  pode  ser 
transformado  em  adubo  a  partir  de  um  processamento 
denominado de:

a) Compostagem
b) Aeração 
c) Catação
d) Recuperação
e) Filtração

35.  Observe  a  série  seguinte,  formada  por  um  número 
associado a uma letra do alfabeto

3C     5E      8H      13M     ........

O quinto elemento desta série é:

a) 18R
b) 21U
c) 26Z



d) 21T
e) 18S
 
36. A data da fundação da cidade de Piripiri, data na qual 
é comemorado o “aniversário” do Município é:

a) 04 de agosto
b) 04 de julho
c) 04 de outubro
d) 16 de outubro
e) 12 de outubro 

37.  Saindo,  por  via  rodoviária,  de Piripiri  com destino a 
Pedro II, você percorre:

a) apenas a BR-222
b) apenas a BR-343
c) a BR 222 e a BR 402
d) a BR 343 e a BR 404
e) dependendo do percurso, pode percorrer a BR 222, a 
BR 343 e a BR 402.

38.  Denomina-se Extrativismo um conjunto de atividades 
econômicas relacionadas à coleta ou extração de recursos 
naturais  do meio ambiente.  No município  de Piripiri,  em 
termos econômicos, o extrativismo mais importante para o 
Município se reporta :

a) ao babaçu
b) ao tucum
c) à madeira, comercializada na forma de lenha
d) castanha de caju
e) à carnaúba

39. O Município de Piripiri, ao Sul, faz fronteira com:

a) Pedro II e Capitão de Campos 
b) Pedro II e Domingos Mourão
c) Pedro II e Lagoa do São Francisco
d) Capitão de Campos e Boa Hora
e) Batalha e Brasileira.

40. É ponto turístico e/ou cultural de Piripiri, EXCETO:

a) Sítio Arqueológico de Buriti dos Cavalos
b) Parque Municipal Cachoeira da Conceição
c) Açude Grande 
d) Memorial Expedito Resende
e) Biblioteca Municipal “Casa das Letras”

  

                                                  






