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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2013 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS - PETI  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
MAIO DE 2013. 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a 
“e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 – Língua Portuguesa 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número 
de inscrição no espaço destinado para esta finalidade. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A 
fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova! 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
LEIA O TEXTO: 
  
“Às avessas 
  
Para proteger-se de bisbilhoteiros, o pintor Leonardo da Vinci (1452-1519) se valia de um artifício 
curioso. Ele escrevia da direita para a esquerda, de modo que seus textos só podiam ser lidos diante de 
um espelho.” 
  
 
01. Observe a frase e responda: 
 
“Ele escrevia da direita para a esquerda, de modo que seus textos só podiam ser lidos diante de um 
espelho”. 
Se a frase fosse escrita no tempo Presente, as palavras grifadas “escrevia” e  “podiam” ficariam: 
 
a) Escreveria e poderia. 
b) Escreverei e poderei. 
c)  Escreve e podem. 
d)  Escrevessem e pudessem. 
e)  Escrevestes e pudésseis. 
 
 
02. A palavra “gramática” é uma: 
 
a)  Monossílaba. 
b)  Oxítona. 
c)  Paroxítona. 
d)  Dissílaba. 
e)  Proparoxítona. 
  
  
03. A palavra “bisbilhoteiro” é: 
  
a)    Palavra feminina / polissílaba / adjetivo. 
b)   Palavra feminina / trissílaba / verbo. 
c)   Palavra feminina /trissílaba / conjunção. 
d)  Substantivo feminino / polissílaba. 
e)  Substantivo feminino / dissílaba. 
 
 
04. Assinale a alternativa correta: 
Os números “1452” e “1519” que aparecem no texto, quando escritos por extenso, ficam: 
 
a)  Mil quatrocentos e sinquenta e dois/mil quinhentos e dezenove. 
b)  Mil quatrocentos e cinqüenta e dois/ mil quinhentos e desenove. 
c)  Mil quatrocentos e cinqüenta e dois/ mil quinhentos e dezenove. 
d)  Mil quinhentos e cinquenta e doiz/ mil quinhentos e dessenove. 
e)  Mil quinhentos e sinquenta e dois/ mil quinhentos e dezenovi. 
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05. No texto, a palavra “ser” é: 
  
a)  Verbo auxiliar. 
b)   Locução adverbial. 
c)  Sujeito paciente. 
d)   Numeral. 
e)  Artigo. 
 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 
06. “José Alencar Gomes da Silva, que morreu às 14h41 da terça, 29 de março de 2011, aos 79 anos. 
Foi a soma de muitos heróis. O menino pobre do povoado de Itamurique construiu um império 
industrial de porte global.” (Revista Isto É, São Paulo. Abril. p. 46. Nº 2160. 6 abril/2011) 
 
José Alencar Gomes da Silva foi: 
 
a)  Governador da Bahia. 
b) Presidente da República. 
c)  Vice-Presidente do ex- Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. 
d)  Vice-Presidente do ex- Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
  
07. A cidade de Balneário Gaivota é uma das mais jovens do Estado, sendo que o primeiro mandato 
iniciou-se no ano de 1997, quando o Governador de Santa Catarina era: 
 
a)  Luiz Henrique da Silveira. 
b) Esperidião Amin Helou Filho. 
c)  Casildo Maldaner. 
d) Paulo Afonso Evangelista Vieira. 
e) Vilson Pedro Kleinubing. 
 
 
08. A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa de atenção às crianças, 
jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de constrangimento, humilhação, intimidação, 
chantagem perante o outro. 
 
Esta Lei diz respeito: 
 
a)  ECA – Estatuto  da Criança e Adolescente. 
b)  Lei dos Crimes da Internet. 
c)  Programa de Combate ao Bullying. 
d)  Plano Nacional da  Educação. 
e)  Plano Nacional de promoção da cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais/LGBT. 
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09. Hugo Chavez faleceu em 05 de março de 2013 depois de mais de uma década no comando de um 
país latino americano. Hugo Chavez foi Presidente de qual País? 
 
a) Bolívia. 
b)  Venezuela. 
c) Colômbia. 
d) Peru. 
e) Chile. 
 
 
10. A música do Hino Nacional brasileiro foi feita por Francisco Manuel da Silva e a letra por: 
 
a)  Joaquim Silvério dos Reis. 
b)  Joaquim da Silva Xavier. 
c)  Joaquim Manuel Bandeira. 
d)  Joaquim Osório Duque Estrada. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
  
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Algo que faz parte de todas as funções é a higiene e organização, principalmente com o lixo. Para 
que o mesmo tenha sua destinação correta é necessário que ele apresente uma forma de reciclagem. E 
é desta forma que vemos lixeiros em muitos locais, sendo eles de cores diferentes demonstrando sua 
utilidade. Relacione a primeira coluna com a segunda, indicando a cor para cada objeto: 
 
1-  Amarelo (   ) Vidro 
2- Verde (   ) Metal 
3. Azul (   ) Plástico 
4. Vermelho (   ) Papel 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
 
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 3 – 2 – 1 – 4. 
c) 2 – 3 – 4 – 1. 
d) 2 – 1 – 4 – 3. 
e) 1 – 2 – 4 – 3. 
 
 
12. Uma pessoa que trabalha com limpeza deve manter os cuidados que são particularmente 
importante para todas as pessoas. Isso é ter boas práticas de higiene e comportamento pessoal. 
Assinale a alternativa correta confirmando as boas práticas de higiene: 
 
a) Tomar banho semanalmente. 
b) Manter sempre os cabelos sujos. 
c) Manter as unhas sempre compridas. 
d) Manter as roupas engraxadas para mostrar serviço. 
e) Lavar as mãos o tempo todo. 
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13. É obrigação do trabalhador usar os EPI’S (Equipamento de Proteção Individual) adequados para 
não correr riscos de prejudicar sua saúde. Caso o trabalhador apresente cortes, ferimentos ou outros 
machucados em suas mãos e não sendo possível seu afastamento das atividades, deve ter o ferimento: 
 
a) Bem protegido e coberto com um papel higiênico. 
b) Com um curativo impermeável e usar luvas de proteção. 
c) Apoiado com um pano ate que melhore. 
d) Muito bem aberto para que todos vejam que está ferido, não podendo trabalhar. 
e) Apenas com um curativo apoiado. 
 
 
14. Em alguns casos que for preciso fazer descontaminação, deve-se usar água clorada contendo de 
100 a 200 ppm (partículas por milhão) de cloro ativo. Nesse caso, deve-se aguardar por quantos 
minutos para se obter a sanitização do equipamento?  
 
a) 10 a 15 minutos. 
b) 20 a 45 minutos. 
c) 15 a 30 minutos. 
d) 5 a 10 minutos. 
e) 10 a 25 minutos. 
 
 
15. A eficiência da higienização pode ser monitorizada por você mesmo, verificando assim se sua 
limpeza foi eficaz em tal área. Quais seriam os métodos? 
 
a) Inspeção visual e oral. 
b) Exame por contato: passando um papel branco na superfície dos utensílios, equipamentos e 

instalações para verificar a presença de sinais de gordura ou sujidades. 
c) Higienizar apenas uma vez, pois as bactérias são eliminadas apenas com uma limpeza semanal. 
d) Análise por olfato: passando dedo no nível dos utensílios. 
e)  Rever procedimentos ou sujar novamente para higienizar melhor da próxima vez. 
 
 
16. Os locais que são armazenados alimentos devem apresentar obstáculos que dificultem a entrada de 
insetos e animais roedores. Para isso, podem ser utilizados: 
 
a) Telas nas aberturas, janelas e portas com molas ou outro dispositivo capaz de garantir o 

fechamento automático. 
b) Portas com molas ou outro dispositivo capaz de desatestar o fechamento automático. 
c) Batente de plástico na parte superior das portas. 
d) Ralos com abertura apropriada para que não haja proteção. 
e) Plástico nas aberturas. 
 
 
17. Assinale a alternativa sobre conceito correto de Diluição: 
 
a)  É o ato físico-químico de tornar uma solução menos concentrada em partículas de soluto através 

do aumento do solvente. 
b)  É o ato físico-químico de tornar uma solução menos concentrada em partículas de solvente através 

do aumento do soluto. 
c)  É o ato apenas físico de tornar uma solução menos concentrada em partículas de solvente através 

do aumento do soluto. 
d)  É o ato apenas físico de tornar uma solução menos concentrada em partículas de soluto através do 

aumento do solvente. 
e)  Todas as alternativas estão incorretas. 
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18. Analise as afirmativa. abaixo. Quando se utiliza os produtos de limpeza, é necessário que o 
auxiliar de serviços: 
 
I-  Utilize quantidades apropriadas sem desperdiçar. 
II-  Conserve os produtos em lugar apropriado.  
III-  Usar o produto certo para cada tipo de material.  
  
Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa correta. 
  
a) Somente a I está correta.  
b) Somente a II está correta.  
c) Somente a III está correta.  
d) Somente a I e II estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
19. O sinal abaixo é encontrado no rótulo de alguns produtos. Assinale a alternativa que corresponde 
ao que este sinal adverte: 

 

a) Que o produto leva à morte. 
b) Que a utilização do produto leva à morte. 
c) Que o produto é fatal 
d) Que o produto é inflamável 
e) Que o produto é tóxico. 
 
 
20. O sinal de substância tóxica adverte para a existência de substâncias perigosas para a saúde, num 
determinado local. Quais são os perigos para saúde: 
 
a) Muito Tóxicas - quando as substâncias e preparações manuseadas podem mesmo em pequena 

quantidade e quando em contacto com a pele, causar a morte ou risco de afecções agudas ou 
crônicas. 

b) Cancerígenas - quando as substâncias e preparações manuseadas podem provocar cancro ou 
aumentar a sua incidência. 

c) Mutagênicas - quando as substâncias e preparações manuseadas podem produzir defeitos 
genéticos hereditários ou aumentar a sua freqüência. 

d) Tóxicas para a reprodução - Quando as substâncias e preparações manuseadas podem aumentar a 
frequência de efeitos prejudiciais não hereditários na progenitura ou atentar às funções ou 
capacidades reprodutoras masculinas ou femininas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
21. Assinale a alternativa correta. O uso de luvas é: 
 
a) Obrigatório somente em caso de ferimento nas mãos. 
b) Obrigatório para a realização da limpeza e para manipular alimentos. 
c) Obrigatório apenas para manipular alimentos. 
d) Opcional para o funcionário.  
e) Obrigatório apenas para a realização da limpeza. 
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22. Alguns assuntos devem ser conhecidos para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços – PETI. 
Assinale a alternativa que corresponde a um assunto que não é necessário ter conhecimento para 
exercer o cargo de Auxiliar de Serviços – PETI. 
 
a)  Segurança no Trabalho. 
b)  A importância da boa alimentação. 
c)  Principio básicos de diluição e aplicação conforme especificações dos produtos (fabricante). 
d)  Noções básicas de merenda escolar. 
e)  Organização do local de trabalho. 
 
 
23. Assinale a alternativa que corresponde a um assunto que não é necessário ter conhecimento para 
exercer o cargo de Auxiliar de Serviços – PETI: 
 
a)  Lavar e higienizar as panelas e utensílios após a sua utilização. 
b)  Lavar os carros. 
c)  Lavar e pratos de refeições. 
d)  Executar a limpeza e organização. 
e)  Conhecimento de materiais de limpeza. 
 
 
24. De que forma os produtos de limpeza devem ser armazenados? 
 
a) Junto com Medicamentos. 
b) Junto com Alimentos. 
c) Em local seguro e arejado de difícil acesso longe do alcance de crianças e animais. 
d) Em local com bastante luminosidade e calor. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 
25. Para uma boa atuação no cargo de Auxiliar de Serviços – PETI não é necessário: 
 
a)  Usar uniforme limpo. 
b)  Manter perfeita higiene pessoal (banho diário, cabelos limpos penteados e presos, unhas limpas e 

aparadas). 
c)  Lavar as mãos com água e sabão após o uso do sanitário, antes da alimentação, ao iniciar e 

terminar as atividades. 
d)  Usar desodorante ou anti-transpirante. 
e)  Usar (EPI) Equipamentos de Proteção Individual. 
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