ESTADO DO PIAUÍ
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

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
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
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, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoavepi@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
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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 POVO: SUAS CORES, SUAS DORES.
— Geneci...
— Senhora?
— Preciso falar com você.
— O que foi? O almoço não estava bom?
— O almoço estava ótimo. Não é isso. Precisamos conversar.
— Aqui na cozinha?
— Aqui mesmo. O seu patrão não pode ouvir.
— Sim, senhora.
— Você...
— Foi o copo que eu quebrei?
— Quer ficar quieta e me escutar?
— Sim, senhora.
— Não foi o copo. Você vai sair na escola, certo?
— Vou, sim senhora. Mas se a senhora quiser que eu venha na Terça...
— Não é isso, Geneci!
— Desculpe.
— É que eu... Geneci, eu queria sair na sua escola.
— Mas...
— Ou fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Não agüento ficar fora do Carnaval.
— Mas...
— Vocês não têm, sei lá, uma ala das patroas? Qualquer coisa.
— Se a senhora tivesse me falado antes...
— Eu sei. Agora é tarde. Para a fantasia e tudo o mais.
Mas eu improviso uma baiana.
Deusa grega, que é só um lençol.
— Não sei...
— Saio na bateria. Empurrando alegoria.
— Olhe que não é fácil...
— Eu sei. Mas eu quero participar. Eu até sambo direitinho. Você nunca me viu sambar?
Nos bailes do clube, por exemplo. Toca um samba e lá vou eu.
Até acho que tenho um pé na cozinha. Quer dizer. Desculpe.
— Tudo bem.
— Eu também sou povo, Geneci! Quando vejo uma escola passar, fico toda arrepiada.
— Mas a senhora pode assistir.
— Mas eu quero participar, você não entende? No meio da massa.
Sentir o que o povo sente. Vibrar, cantar, pular, suar.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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— Olhe...
— Por que só vocês podem ser povo? Eu também tenho direito.
— Não sei...
— Se precisar pagar, eu pago.
— Não é isso. É que...
— Está bem. Olhe aqui. Não preciso nem sair na avenida. Posso costurar.
Ajudar a organizar o pessoal. Ajudar no transporte. O Alfa Romeo está aí mesmo.
Tem a Caravan, se o patrão não der falta. É a emoção de participar
que me interessa, entende? Poder dizer "a minha escola...".
Eu teria assunto para o resto do ano. Minhas amigas ficariam loucas de inveja.
Alguns iam torcer o nariz, claro. Mas eu não sou assim. Eu sou legal.
Eu não sou legal com você, Geneci? Sempre tratei você de igual para igual.
— Tratou, sim senhora.
— Meu Deus, a ama-de-leite da minha mãe era preta!
— Sim, senhora.
— Geneci, é um favor que você me faz. Em nome da nossa velha amizade.
Faço qualquer coisa pela nossa escola, Geneci.
— Bom, se a senhora está mesmo disposta...
— Qualquer coisa, Geneci.
— É que o Rudinei e Fátima Araci não têm com quem ficar.
— Quem?
— Minhas crianças.
— Ah.
— Se a senhora pudesse ficar com eles enquanto eu desfilo...
— Certo. Bom. Vou pensar. Depois a gente vê.
— Eu posso trazer elas e...
— Já disse que vou pensar, Geneci. Sirva o cafezinho na sala.
"Do livro "A mãe do Freud", LP&M Editores Ltda. - Porto Alegre, 1985, pág. 55.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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01)

Ao pedir a empregada para participar da
escola de samba na qual frequenta, a patroa
se mostra uma pessoa simples, mas com
interesses para:

(A)

Status social para impressionar as amigas.
(B) Mostrar que é uma boa patroa para a
sociedade.
(C) Agradar familiares e vizinhança.
(D) Ter sempre as fantasias de luxo do carnaval
guardadas em sua casa.

04)
(A)

Carnaval é uma data importante e festiva para
o brasileiro.
(B) Não se deve levar os filhos para o trabalho em
qualquer circunstância.
(C) Nem sempre as pessoas nos enxergam como
iguais.
(D) O carnaval necessita de pessoas que invistam
muito dinheiro.
05)

02)

O tema central e abordado pelo texto é:

O texto mostra a indiferença da classe alta
com relação ao empregado nos trechos:

O trecho: “— Se precisar pagar, eu pago.”,
demonstra que:

(A)
(A)

“— Geneci, é um favor que você me faz.
Faço qualquer coisa pela nossa escola,
Geneci.”
(B) “— Eu também sou povo, Geneci! Quando
vejo uma escola passar, fico toda arrepiada.”
(C) “— Já disse que vou pensar, Geneci. Sirva
o cafezinho na sala.”
(D) “— Sim, senhora.”

Muitas pessoas acham que o dinheiro resolve
todos os problemas da vida.
(B) Muitas pessoas no Brasil têm dinheiro para
participar do carnaval.
(C) Muitas pessoas ficam endividadas com os
gastos no carnaval.
(D) Muitas pessoas fazem empréstimos bancários
para participar do carnaval.
06)

03)

A expressão do texto: “— Por que só vocês
podem ser povo? Eu também tenho direito.”,
mostra:

(A)

A tentativa da patroa em ser arrogante e
preconceituosa.
(B) A tentativa da patroa ser exagerada e
preconceituosa.
(C) A tentativa da patroa ser generosa ao dar
folga no carnaval para a sua empregada.
(D) A tentativa da patroa ser uma pessoa simples
e igual socialmente à sua empregada.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

A empregada perante sua patroa demonstrou
ter sempre uma postura:

(A)

Educada e agressiva.
(B) Educada e ríspida.
(C) Profissional e desprendida.
(D) Profissional e educada.
07)

No fragmento: “...Deusa grega, que é só um
lençol...”, a palavra em destaque pertence a
classe dos:

(A)

Adjetivos.
(B) Artigos.
(C) Numerais.
(D) Substantivos.
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08)

No trecho: “— Se a senhora pudesse ficar
com eles enquanto eu desfilo...”, o termo em
destaque traz uma ideia de:

(A)

Concordância.
(B) Condição.
(C) Confirmação.
(D) Negação.
09)

Podemos alterar o termo em destaque,
“...Sempre tratei você de igual para igual...”,
sem alterar o sentido em:

(A)

Me
(B) Nos
(C) Te
(D) Vos
10)

O pronome em destaque : “— Eu posso
trazer elas e...”, pode ser classificado como:

(A)

Interrogativo.
(B) Pessoal.
(C) Possessivo.
(D) Relativo.
11)

A concordância verbal, na frase, “Marta,
você e eu______________ (viajar) amanhã.

13)

Indique qual das palavras abaixo é oxítona:

(A)

Árvore
(B) Casa
(C) Manjar
(D) Própolis
14)

Indique a alternativa em que a indicação do
sinônimo está incorreta:

(A)

Adversidade e problema
(B) Apresentar e expor
(C) Calmo e tranquilo
(D) Soberba e humildade
15)

Indique a alternativa em que a ortografia da
palavra está incorreta.

(A)

Boxecha
(B) Chanceler
(C) Enxerido
(D) Rechaçar

MATEMÁTICA
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

O valor da expressão a seguir é:

(A)

Viajam.
(B) Viajarão.
(C) Viajaremos.
(D) Viajou.
12)

Assinale a frase cuja palavra seja um
substantivo:

{[4 + 3 (−3 −

5
÷ 0,75 + 2) + 7] + 1}
4

(A)

um número decimal.
(B) um número inteiro negativo.
(C) um número inteiro positivo.
(D) um número nulo.

(A)

Alguns estão sempre omitindo a verdade.
(B) Eu mesmo resolvi todas as questões mais
difíceis.
(C) Fale sobre tudo o que lhe perguntar.
(D) Poucos candidatos acertaram aquela questão.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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17)
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Um grupo de cinco alunos gastou vinte
quatro dias para realizar uma certa tarefa.
Considerando a mesma proporção, quantos
dias levarão trinta alunos para realizar

3
4

da

mesma tarefa?
(A)

3 dias.
(B) 5 dias.
(C) 15 dias.
(D) 56 dias.
18)

Na sequência lógica abaixo, é correto afirmar
que o sexto elemento é:

32, 28, 35, 31, 38, ?
(A)

32
(B) 33
(C) 34
(D) 45
19)

Abasteci meu carro em um posto de gasolina
onde o Álcool estava com o preço de R$2,86.
Colocou 25,5L de gasolina. Qual foi o valor
que paguei no posto?

(A)

R$62,90
(B) R$ 68,40
(C) R$70,00
(D) R$72,93
20)

Se um mês comercial possui 30 dias, quantos
meses comerciais possui 2370 dias?

(A)

69 meses
(B) 79 meses
(C) 85 meses
(D) 90 meses

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

O tratamento dado aos utensílios usados no
processo de manuseio dos alimentos é uma
das tarefas mais importantes em um serviço
de alimentação. Deve-se evitar, exceto:

(A)

Utensílios limpos e secos e guardados em
local apropriado.
(B) Uso de utensílios desgastados, riscados e
trincados.
(C) Panos de pratos úmidos para a secagem de
utensílios;
(D) Soprar para polir talheres e copos.
22)

Luvas.
(B) Protetores auriculares.
(C) Avental.
(D) Botas.
23)

QUESTÕES DE 21 A 40
24)

Sobre os Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) é correto afirmar que:

(A)

O
empregador
deve
fornecer
obrigatoriamente aos empregados o EPI, de
forma gratuita, para protegê-los contra riscos
de acidentes do trabalho e danos à saúde.
(B) O empregado deve comprar o seu próprio EPI
para protegê-lo contra riscos de acidentes do
trabalho e danos à sua saúde.
(C) O empregador pode fornecer gratuitamente
ou não aos empregados o EPI para protegêlos contra riscos de acidentes do trabalho e
danos à saúde.
(D) O empregador pode fornecer aos empregados
o EPI, de forma gratuita ou onerosa, para
protegê-los contra riscos de acidentes do
trabalho e danos à saúde.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

O servidor público é uma extensão daquilo
que o Estado representa na sociedade,
devendo, por isso, respeitar os preceitos
éticos na sua atuação. Não representa uma
conduta ética:

(A)

Agir com justiça.
(B) Atuar com transparência em suas ações.
(C) Ter conduta irrepreensível na vida pública e
na vida particular.
(D) Agir sem escrúpulos em suas ações.
25)

Os Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) são dispositivos destinados a proteger
a integridade física do trabalhador. São EPIs
utilizados pelo auxiliar de serviços gerais em
suas atividades rotineiras, exceto:

(A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

A higiene é fundamental para bons resultados
dentro de um ambiente de trabalho,
principalmente dentro de uma cozinha. Em
relação à higiene e aparência pessoal dos
trabalhadores de um serviço de alimentação
(copa), são posturas fundamentais, exceto:

(A)

Unhas grandes e com esmalte, propiciando o
acúmulo de sujeira debaixo delas.
(B) Uniformes completos, limpos e em bom
estado de conservação.
(C) Não usar bijuterias e acessórios, para evitar
que caiam nos alimentos durante seu
manuseio;
(D) Cabelos limpos e colocados totalmente
dentro da toca, a fim de evitar que caiam
sobre os
26)

São boas práticas no armazenamento de
alimentos, exceto:

(A)

O local de armazenamento deve ser fresco,
ventilado e iluminado.
(B) Armazenar os alimentos diretamente sobre o
piso.
(C) Não armazenar alimentos juntos de produtos
químicos.
(D) O primeiro alimento a entrar é o primeiro a
sair, a fim de evitar o vencimento da validade
dos mesmos.
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27)

A limpeza seca consiste-se na retirada de
sujidade, pó ou poeira, mediante a utilização
de:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

(D)

O substrato, para enchimento de vasos e
jardineiras deve ser de boa qualidade
utilizando uma mistura com boa proporção
de matéria orgânica

31)

Em uma lavanderia, na área limpa molhada
se localiza o seguinte item:

(A)

Vassoura e/ou aspirador.
(B) Panos úmidos e rodo.
(C) Mop e balde com água.
(D) Balde com solução detergente, pano úmido e
rodo.
28)

São
comportamentos
positivos
relacionamento interpessoal, exceto:

no

(A)

Respeitar as normas do local de trabalho.
(B) Procurar conhecer os membros de seu grupo,
afim de compreendê-los.
(C) Procurar as causas de suas antipatias, a fim de
vencê-las.
(D) Disseminar boatos e fofocas.
29)

No serviço de Jardinagem, a seguinte ação
consiste na incorporação de nutrientes ao
solo com o objetivo de melhorar sua
qualidade:

(A)

Secadoras.
(B) Calandras.
(C) Estantes para a roupa limpa.
(D) Máquinas lavadoras.
32)

Na área suja ou setor de separação e lavagem
de uma lavanderia são realizadas as
atividades abaixo, apresentadas fora da
ordem em que devem ocorrer:

I.
II.
III.
IV.

Identificação.
Pesagem.
Recepção.
Separação.

Cerclagem.
(B) Decantação.
(C) Adubação.
(D) Convecção.

Qual destas atividades será realizada por último
no processo?
(A) Separação.
(B) Identificação.
(C) Recepção.
(D) Pesagem.

30)

33)

(A)

Sobre o plantio em vasos e jardineiras, a
seguinte ação não se encontra correta:

A varredura úmida, visando a remoção de
detritos e sujidades, deve ser realizada
utilizando:

(A)

Nas jardineiras, vasos de cimento ou de
cerâmica, colocar uma camada de brita fina
no topo para facilitar a drenagem.
(B) Deve haver uma proporcionalidade de
tamanho entre as espécies ornamentais a
serem utilizadas e o vaso ou jardineira.
(C) No caso de jardineiras, as mudas devem ser
plantadas obedecendo-se ao espaçamento
adequado. No caso de vasos, abrir uma cova
no meio do substrato e introduzir ali a muda.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

(A)

Mop ou com pano limpo umedecido com
solução de detergente envolto em rodo.
(B) Vassoura e balde
contendo solução
detergente.
(C) Esfregão e água com solução detergente.
(D) Rodos e baldes.
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34)

São princípios básicos de limpeza, exceto:

37)

(A)

Utilizar uniforme durante o trabalho e os
equipamentos de proteção individual (EPIs).
(B) Preparar previamente todo o material
necessário aos procedimentos de limpeza.
(C) Lavar as mãos antes e após os procedimentos,
inclusive quando realizados com a utilização
de luvas.
(D) Após realizar a limpeza, remover do recinto
os sacos plásticos contendo os resíduos
(lixo), devidamente amarrados.
35)

Não é um princípio básico na realização das
atividades de limpeza:

(A)

Identificar e/ou sinalizar, como medida de
segurança, os corredores e locais de grande
circulação, durante o processo de limpeza.
(B) Os horários de execução dos serviços para
cada área devem ser definidos de forma a
atender as necessidades, em função das
especificidades
requeridas
por
cada
ambiente.
(C) Utilizar os mesmos panos limpos para a
limpeza dos pisos e para a limpeza dos
equipamentos e mobiliários.
(D) Lavar e desinfetar os EPI’S e os utensílios
utilizados na prestação de serviços após cada
turno de trabalho e sempre que necessário.
36)

Sobre a utilização das luvas pelos
profissionais da limpeza na realização de
suas atividades, não é correto afirmar que:

(A)

Devem ser de uso individual e de tamanhos
adequados.
(B) Devem ser guardadas secas e em local
próprio.
(C) Enquanto utilizar as luvas, não tocar nas
maçanetas das portas, telefones, torneiras ou
manipular utensílios utilizados na cozinha ou
copa, para não contaminá-los.
(D) Devem ser usadas apenas no caso de
rachaduras ou ferimentos na pele das mãos.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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Riscos físicos são as diversas formas de
energia a que possam estar expostos os
trabalhadores em seu ambiente de trabalho.
Não é classificado como um risco físico:

(A)

Umidade.
(B) Ruídos.
(C) Produtos químicos.
(D) Vibração.
38)

São materiais utilizados pelo auxiliar de
serviços gerais na realização da atividade de
Espanação, exceto:

(A)

Escova de cerdas rígidas.
Panos macios.
(C) Água.
(D) Baldes.
(B)

39)

Na limpeza rotineira de portas devem ser
utilizados os seguintes materiais:

(A)

Escada, rodo, pano limpo, água, luvas.
(B) Mops, rodo, escada e baldes.
(C) Baldes, panos macios, luvas de borracha,
solução de limpeza.
(D) Rodo, mop, vassouras e solução desinfetante.
40)

Sobre a realização da atividade de coleta de
lixo, é incorreto afirmar que:

(A)

O lixo deve ser recolhido sempre que for
necessário.
(B) Lavar as lixeiras diariamente e sempre que
necessário.
(C) Colocar sacos de lixo espalhados pelos
corredores enquanto realiza as demais
atividades de limpeza.
(D) Recolher o lixo antes de qualquer tipo de
limpeza.
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