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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2018 PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 01/07/2018 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 

trinta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 
Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada 

uma, sempre na sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas 

aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não 
destaque folhas deste caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome impresso 
nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-o imediatamente ao 
fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica 
transparente de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido 
para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por erro de 
preenchimento ou qualquer dano causado por você. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, tampouco o 
uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser colocados sob a 
carteira ou mesmo no assolho da sala. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de 
resposta, é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 
autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, podendo o 
candidato sair a partir das 09h30min. 

13. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se simultaneamente após entregar o material e 
assinar a ata juntamente com os fiscais de provas. 

14. Não esquecer se levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser levado pelo 
candidato. 

 



PORTUGUÊS FUNDAMENTAL  

 

01. Leia o trecho abaixo da música intitulada “Coisa Linda” de autoria do Tiago Iorczeski e Leonardo F. 

Santos e responda: As palavras linda, nas duas primeiras linhas, e amassada (na quinta linha) são usadas 

tanto no masculino como no feminino, singular ou plural. De acordo com o exemplo abaixo, elas são 

classificadas como 

 

1. [...] Coisa linda! Vou pra onde você está. Não precisa nem chamar. 

2. Coisa linda. Vou pra onde você está. Linda feito manhã. 

3. Feito chá de hortelã. Feito ir para o mar. 

4. Linda assim, deitada  

5. Com a cara amassada, enrolando o acordar [...] 

A. substantivo. 

B. adjetivo. 

C. advérbio. 

D. Conjunção 

E. interjeição. 

 

02. O que é possível concluir após a leitura do trecho desta música? 

A. Que a vida é complicada. 

B. Que a moça gosta de chá de guaco. 

C. Que o cantor não sabe nadar. 

D. Que a moça é feia feito a manhã. 

E. Que o cantor gosta da moça.  

 

 

03. Assinale qual a alternativa CORRETA para o uso do mal e mau.  

 

A menina acordava de ____________ humor e com a cara amassada. 

Quando não rezo à noite, durmo __________ . 

Ela _____________ abriu a janela e deu de cara com o mar.  

 

A. Mal – mau – mal 

B. Mau – mal – mau. 

C. Mau – mau – mau. 

D. Mau – mal – mal. 

E. Mal – mal – mal. 

 

 

04. Leia as palavras abaixo e assinale a alternativa em que TODAS as palavras estão INCORRETAS. 

A. Vechame –chícara – fachina.  

B. Caixão –enxergar – enxaqueca. 

C. Ameixa – baixo – faixa. 

D. Caixão – ameixa – xícara. 

E. Enxergar – deixar – puxar. 

 



05. Analise a alternativa em que a oração possui predicado verbal. 

A. O futebol é uma paixão nacional. 

B. O time de futebol do Brasil será campeão em 2018. 

C. A violência aumenta um pouco mais a cada ano no Brasil.  

D. As eleições serão em outubro deste ano. 

E. O tempo de paz foi e é um sonho desejado pelo Brasileiro. 

 

MATEMÁTICA – FUNDAMENTAL 

 

06. João Carlos fez uma pesquisa de preço para comprar uma máquina de lavar roupas e acabou 

encontrando uma máquina pelo preço de R$ 1.879,00, mas não comprou por achar o preço elevado demais. 

Sabendo-se que uma semana depois a máquina entrou na promoção e João Carlos a comprou por 

R$ 1.746,00, então podemos afirmar que ele teve uma economia de: 

A. R$ 158,00 

B. R$ 145,00 

C. R$ 133,00 

D. R$ 127,00 

E. R$ 311,00 

 

 

07. Na construção de uma nova ala no Hospital Municipal, a Prefeitura utilizará parte de um terreno de 

1.500m2. Sabe-se que a nova ala ocupará o equivalente à metade desse espaço. No restante do terreno, a 

Prefeitura pretende construir uma lavanderia hospitalar de 430m2 e, ainda, um estacionamento privativo. 

Assim, qual será o tamanho da área do estacionamento?  

A. 470 m2 

B. 750 m2 

C. 380 m2 

D. 320 m2 

E. 1930 m2 

 

 

08. Certo tipo de bactéria está infectando as pessoas rapidamente. Um Posto de Saúde registra a entrada de 

pacientes e, para cada 30 pacientes atendidos, 12 estão infectados com essa bactéria. Considerando-se esses 

dados, podemos afirmar que ao atender a 120 pacientes, o Posto de Saúde registrará 

A. 84 pacientes infectados. 

B. 48 pacientes infectados. 

C. 72 pacientes infectados. 

D. 78 pacientes infectados. 

E. 52 pacientes infectados. 

 

 

 

 

 

 

 



09. Marcela gasta ¼ (um quarto) de uma garrafa de desinfetante para limpar os banheiros de sua casa. Se 

Marcela limpa os banheiros de sua casa quatro vezes por mês, quantas garrafas (frascos) de desinfetante ela 

gastará em 3 meses?  

A. Três garrafas. 

B. Quatro garrafas. 

C. Duas garrafas. 

D. Uma garrafa. 

E. Doze garrafas. 

 

 

10. Uma pessoa foi a uma sorveteria e comprou quinze (15) sorvetes de abacaxi a R$ 2,00 cada um; oito 

(08) sorvetes de chocolate a R$ 2,50 cada um e mais treze (13) sorvetes de uva a R$ 2,20 cada um. Qual foi 

o valor total do gasto dessa pessoa na sorveteria? 

A. R$ 78,00 

B. R$ 48,50 

C. R$ 67,80 

D. R$ 87,60 

E. R$ 78,60 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL 
 

11. A denominação “OUTUBRO ROSA” é uma campanha mundial, realizada anualmente no mês de 

outubro, com diversas instituições/entidades públicas ou privadas, com o objetivo de 

A. conscientizar a população sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas portadoras de deficiência 

física.  

B. combater a violência contra a mulher, especialmente o crime de feminicídio, ou seja, a perseguição e 

morte intencional de pessoas do sexo feminino. 

C. buscar a conscientização das mulheres na divulgação e ressaltar a importância da prevenção e do 

diagnóstico precoce de câncer de mama, para assim aumentar as chances de cura e reduzir a 

mortalidade. 

D. busca a conscientização a respeito de doenças masculinas, especialmente o câncer de próstata. 

E. combater o comportamento preconceituoso que discrimina tanto o homem como a mulher, baseado tão 

somente no sexo. 

 

12. Em 1960 foi inaugurada a nova capital federal do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. A nova 

capital foi denominada de Brasília com localização na região Centro-Oeste do país. Quem era o Presidente 

da República na época da inauguração de Brasília? 

A. Juscelino Kubitscheck de Oliveira. 

B. Dilma Vana Rousseff. 

C. Luiz Inácio Lula da Silva. 

D. Fernando Collor de Mello. 

E. Jânio da Silva Quadros. 

 

 

 

 



13. O termo usado no sentido identificar a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma 

pessoa indefesa, tais como bulir, tocar, bater, socar, zombar, intimidar, humilhar, tripudiar, que na grande 

maioria das vezes tem origem nas escolas e geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender 

ou entender os motivos que levam a tal agressão, é denominado de 

A. radicalismo. 

B. bullying.  

C. comunismo. 

D. racismo. 

E. pedofilia. 

 

 

14. A partir de 2015, as contas de energia passaram a trazer uma novidade: o Sistema de Bandeiras 

Tarifárias. Elas indicam se haverá acréscimo ou não no valor da energia a ser repassada ao consumidor 

final, em função das condições da geração de eletricidade pelo acionamento de usinas térmicas. Qual é a cor 

da bandeira aplicada com maior custo para o consumidor?  

A. Branca.  

B. Amarela.  

C. Verde.  

D. Vermelha.  

E. Preta. 

 

 

15. As Cataratas do Iguaçu – Patrimônio Mundial Natural da Humanidade – são um conjunto de 275 quedas 

de água, e estão localizadas entre o Parque Nacional do Iguaçu (Paraná) e Parque Nacional Iguaçu 

(Argentina). Qual o nome do Rio em que estão as Cataratas do Iguaçu? 

A. Rio Paraná. 

B. Rio Paraguai. 

C. Lago de Itaipu.  

D. Rio Piquiri. 

E. Rio Iguaçu. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO 

 

16. A aplicação das boas práticas de higiene e limpeza impede que os microrganismos sobrevivam, 

multipliquem-se e contaminem o ambiente hospitalar, prejudicando os pacientes, familiares e profissionais 

da saúde. Assinale a alternativa que NÃO está relacionada às boas práticas: 

A. Limpar e desinfetar as superfícies. 

B. Controlar se todos os itens de cada processo foram limpos. 

C. Coletar, separar e embalar corretamente os resíduos (lixo). 

D. Evitar o uso de equipamentos proteção individual e coletiva. 

E. Manter o carro funcional sempre limpo e organizado e abastecido. 

 

 

 

 



17. No comportamento do profissional de higienização devemos estimular algumas atitudes EXCETO  

A. cumprimentar o paciente e acompanhantes e avisar que o local será limpo. 

B. demonstrar alegria, ser gentil e colaborador. 

C. falar alto e fazer barulho durante as tarefas. 

D. proceder a higienização das mãos com frequência.  

E. evitar diálogos longos e desnecessários com os pacientes, visitantes e colegas de trabalhos. 

 

 

18. Marque a alternativa que NÃO condiz com a aparência do profissional de higienização. 

A. Usar calçados fechados e equipamentos de proteção apropriado para a atividade a ser exercida. 

B. Usar brincos, colares, relógios, e unhas bem esmaltadas, durante o período de trabalho. 

C. Manter os cabelos presos e arrumados, e unhas limpas, aparadas e sem esmalte. 

D. Manter asseio pessoal, banho diário e barba feita se profissional do sexo masculino. 

E. Manter uniformes limpos e sem manchas. 

 

 

19. Analise as afirmativas abaixo sobre os tipos de limpeza hospitalar e, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A. Limpeza Concorrente é realizada diariamente enquanto o paciente encontra-se internado.  

B. Limpeza Terminal é realizada após a saída do paciente, seja por alta, óbito ou transferência. 

C. Limpeza de Manutenção tem como objetivo manter o padrão de limpeza nas dependências, nos 

intervalos entre as limpezas concorrentes ou terminais. 

D. Limpeza de Manutenção tem por finalidade repor materiais de higiene, o recolhimento de resíduos e a 

manutenção das superfícies 

E. Limpeza Terminal aumenta o risco de infecção. 

 

 

20. Os carros funcionais de limpeza auxiliam no transporte de materiais de limpeza, rouparia, descartáveis e 

os equipamentos de proteção. Assinale a alternativa abaixo que contém um material INDEVIDO no carro 

de limpeza.  

A. Panos de limpeza limpos, papel toalha e papel higiênico. 

B. Roupas de cama e toalhas. 

C. Alimentos para lanche. 

D. Álcool gel, sabão ou detergente e desinfetante. 

E. Rodo, vassoura de sanitário, sacos de lixo e luvas de quarto e banheiro. 

 

21. Quando verificar algum problema com o funcionamento dos sanitários, o profissional da higiene 

DEVERÁ 

A. não comentar nada com ninguém. 

B. comunicar ao médico ou às enfermeiras. 

C. comentar com os pacientes e visitantes. 

D. comunicar ao supervisor da higiene para acionar a manutenção.  

E. buscar ferramentas e tentar consertar. 

 



22. Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta um produto de limpeza hospitalar? 

A. Detergente. 

B. Sabão líquido. 

C. Bom ar. 

D. Álcool gel. 

E. Água sanitária. 

 

23. Em um hospital, as Áreas Não Críticas são aquelas não ocupadas por pacientes e onde não se realizam 

procedimentos médicos. Assinale a alternativa que exemplificam essas áreas. 

A. UTI, bloco cirúrgico, sala de parto, berçário e laboratório. 

B. Ambulatório e enfermaria. 

C. Administrativas, biblioteca, capela e de circulação.  

D. Salas de cuidados intensivos e de isolamento de pacientes. 

E. Leitos de pacientes. 

 

24. Dentro de um hospital, existe uma classificação para as áreas que devem passar por higienização, de 

acordo com o risco potencial apresentado com relação à transmissão de doenças. Assinale a alternativa que 

apresenta a classificação dessas áreas. 

A. Áreas não críticas, áreas críticas e áreas semicríticas. 

B. Área de classe pobre, área de classe rica, área de classe média. 

C. Área religiosa, área não religiosa. 

D. Área não politizada, área politizada e área semipolitizada. 

E. Área de fumantes e área de não fumantes. 

 

25. Para limpeza do vaso sanitário, o profissional da higiene deve levar o carro até o local a ser limpo, 

colocar as luvas do banheiro, pressionar a válvula de descarga, levantar o assento do vaso e iniciar a 

limpeza. Assinale a alternativa que representa a CORRETA ordem da limpeza. 

A. 1. Válvula de descarga; 2. Parte externa do vaso; 3. Parte externa da tampa, em seguida a parte interna 

e o assento; 4. Parte interna sob a borda do vaso; 5. Esfregar com vassoura sanitária o interior do vaso. 

B. 1. Esfregar primeiro o interior o vaso; 2. Esfregar a parte externa do vaso. 

C. A ordem de limpeza do vaso não é importante. 

D. A parte sob a borda do vaso não é importante, pois não aparece. 

E. A válvula de descarga do vaso pode ser deixada por último. 

 

 

26. Quanto às técnicas adequadas de limpeza hospitalar, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Iniciar a limpeza pelas paredes e por último o piso de cima para baixo.  

B. Esfregar os tetos no sentido unidirecional, não realizando movimentos circulares. 

C. Iniciar a limpeza do fundo para a porta de entrada de quartos e enfermarias. 

D. Limpar pisos de corredores de dentro para fora. 

E. Colocar as roupas usadas na área limpa da lavanderia. 

 

 



27. A limpeza é a remoção de tudo que é visível a olho nu e a higienização é a eliminação e controle de tudo 

que não é visível a olho nu. A adequada limpeza e a higienização hospitalar merecem muita atenção para 

evitar a contaminação cruzada. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Iniciar a limpeza da área mais suja para a mais limpa. 

B. Utilizar técnica de dois baldes com água e detergente para a limpeza de superfícies. 

C. Limpar e desinfetar superfícies quando observada presença de líquidos infectantes. 

D. Separar panos e fibras para diferentes tipos de superfícies e áreas. 

E. Sempre usar luvas de quarto e banheiro e, após retirá-las, é preciso lavar as mãos. 

 

 

28. Antes do uso dos produtos de limpeza é necessário identificar as orientações no rótulo da embalagem ou 

ficha técnica. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso de produtos. 

A. Alterar a forma da diluição informada no rótulo. 

B. Manusear o produto sem o uso de equipamento de proteção recomendado. 

C. Utilizar produtos dentro do período de validade. 

D. Reaproveitar embalagens vazias com outros produtos diferentes do rótulo original. 

E. Misturar produtos químicos não autorizados. 

 

 

29. EPI é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a prevenir riscos que 

podem ameaçar a segurança e a saúde, sob sua responsabilidade de guarda e uso pessoal. Assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a um Equipamento de Proteção Individual - EPI: 

A. Luvas de borracha claras e escuras. 

B. Máscaras. 

C. Óculos de proteção. 

D. Avental. 

E. Calçados abertos ou sandálias. 

 

 

30. Os EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva visam à proteção de acidentes com pacientes, 

funcionários e visitantes. Assinale a alternativa que NÃO consiste em um EPC. 

A. Placas ilustrativas (que permitem aos pedestres identificar a situação da área delimitada). 

B. Cones de sinalização e fitas demarcatórias (sinalização e delimitação de área). 

C. Fita antiderrapante (para evitar quedas e escorregamento em rampas e escadas). 

D. Barreira com grades, cercas e móveis (dificultando o fluxo das pessoas dentro do hospital).  

E. Sinais de perigo, sinalização com instruções de segurança ou que indicam direção.  

 

 


