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TURNO: MANHÃ 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

 

 

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.  
 

Língua Portuguesa Matemática Elementar Conhecimentos Específicos 

15 05 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. 

 
Exemplo:  
 
05- 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. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, 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. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

OPERACIONAL 

DE SERVIÇOS 

DIVERSOS-OSD 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ   

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, O USO E O APROVEITAMENTO ADEQUADOS DA ÁGUA 
 

Maria Cristina de Brito Lima 

É crescente a importância da água na conjuntura mundial. São cada vez maiores os desafios 1 
a serem enfrentados para permitir o crescimento das atividades econômicas de forma compatível com 2 
a preservação dos recursos naturais. 3 

Ao lado dessa questão, há de se ressaltar que, com o grande crescimento da população, os 4 
recursos naturais ficaram cada vez mais escassos em quantidade e qualidade, mais difíceis e complexos 5 
de serem obtidos e conservados e mais caros para distribuir, entregar, prover e ampliar. 6 

Não há dúvida de que o atual modelo de crescimento econômico gerou enormes 7 
desequilíbrios, se, por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, 8 
a degradação ambiental e a poluição aumentam dia a dia. 9 

Mas, diante dessa constatação, emerge a ideia do desenvolvimento sustentável, buscando 10 
conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, atacando, ainda, a pobreza no 11 
mundo. O desenvolvimento, nesta base, preocupa-se com a geração de riquezas e tem o objetivo de 12 
distribuí-las, com o escopo de melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando em 13 
consideração, portanto, a qualidade ambiental do planeta. 14 

Dessa forma, o desenvolvimento sustentável tem seis aspectos prioritários que devem ser 15 
entendidos como metas, a saber: a satisfação das necessidades básicas da população (educação, 16 
alimentação, saúde. lazer, etc): a solidariedade para com as gerações futuras (preservar o ambiente, de 17 
modo que elas tenham chance de viver; a participação da população envolvida (todos devem se 18 
conscientizar da necessidade de conservar o ambiente e fazer cada um a parte que lhe cabe para tal): a 19 
preservação dos recursos naturais (água, oxigênio, etc): a elaboração de um sistema social, garantindo 20 
emprego, segurança social e respeito a outras culturas (erradicação da miséria, do preconceito e do 21 
massacre de populações oprimidas, como por exemplo os índios): a efetivação dos programas 22 
educativos. 23 

No que toca ao desenvolvimento econômico de uma sociedade, é certo que ele depende de 24 
muitos fatores, entre os quais o clima, o uso viário, a tecnologia utilizada e a capacidade de obtenção de 25 
água. E, nesta esteira, destaca-se que o valor econômico da água é cada vez mais evidenciado, na medida 26 
em que disponibilidade de água é uma condição necessária para o referido desenvolvimento. 27 

Os padrões de uso da água nos diversos setores, urbano, agrícola e industrial, incluindo os 28 
níveis de adequação da sociedade, são fatores que importam em que a demanda seja maior e determine 29 
o desenvolvimento econômico. Ajunte-se, também, que o crescimento populacional é determinante de 30 
ponta, no que se refere às demandas sociais. 31 

Mas não se pode deixar de considerar que a espécie necessita de um gerenciamento. E, ao 32 
gerenciar os recursos hídricos, há de se considerar três vetores fundamentais: o primeiro é o vetor 33 
ambiental, que consiste no uso sustentável do recurso; o segundo é o vetor social, qual seja, a equidade 34 
da disposição, enfim, o acesso igualitário à água: e o terceiro é o vetor econômico. Com efeito, sem esses 35 
três pilares de apoio não haverá equilíbrio, não se dando, assim, à sociedade a sustentabilidade 36 
necessária à sua própria sobrevivência. (...). 37 

 
Água, Justiça e Desenvolvimento.  Desafios para Gestão dos Recursos Hídricos. Revista 
da AMAERJ - edição especial.  
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01) Sobre o texto é correto afirmar: 

 

(A) Previsões alarmistas alertam para a falta de água 

na Terra, num futuro bem próximo. 

(B) A quantidade de água encontrada no planeta faz a 

sua escassez parecer uma ameaça se não 

inconcebível, pelo menos distante. 

(C) O destino da humanidade não pode ser mudado 

diante do quadro desalentador que se vê no dia-a-

dia. 

(D) Medidas de conscientização devem ser tomadas, 

inclusive através da educação, como forma de 

alertar as pessoas sobre a necessidade de bem 

administrar as fontes de recursos naturais para 

garantir o desenvolvimento sustentável.  

 

02) São afirmações comprováveis no texto: 

 

(A) Os detentores do poder econômico resolverão o 

problema de poluição ambiental, por dependerem 

disso para dar continuidade à obtenção de mais 

riquezas. 

(B) Os problemas ecológicos atuais resultaram da 

barbárie ambiental de povos primitivos. 

(C) A importância de se preservar o meio ambiente é 

inconteste e, por isso, devem ser adotadas medidas 

práticas para este fim. 

(D) As pessoas não são igualmente responsáveis pelo 

controle da qualidade de vida e pelo destino do 

meio ambiente em que vivem. 

 

03) São acentuadas pelos mesmos princípios de 

“importância” (L.1) as palavras: 

 

(A) “hídricos” (L.33) e “igualitário” (L.35). 

(B) “água” (L.35) e “própria” (L.37). 

(C) “econômico” (L.30) e “espécie” (L.32) 

(D) “equilíbrio” (L.36) e “básicas” (L.16). 

 

04) Na oração, “Não há dúvida” (L.7): 

 

(A) “Dúvida” é sujeito do verbo haver. 

(B) “O verbo “haver” pode ser substituído pelo verbo 

ter, na terceira pessoa do singular”, sem problema 

com a norma padrão. 

(C) O verbo “haver” é impessoal, portanto, não tem 

sujeito. 

(D) O verbo haver não pode ser substituído pela forma 

sinônima “existir”.  

 

05) As  palavras “complexos” (L.5) e “crescente” 

(L.1) possuem, respectivamente: 

 

(A) 9 e 7 fonemas. 

(B) 11 e 8 fonemas. 

(C) 9 e 9 fonemas. 

(D) 8 e 7 fonemas. 

 

06) A alternativa em que há correspondência entre 

o termo transcrito e a ideia por ele expressa é: 

 

(A) “para” (L.2) - finalidade. 

(B) “na medida” (L.26) - proporção. 

(C) “segundo” (L.34) - conformidade. 

(D) “mais”  (L.5) - oposição. 

 

07)  

 

I. “Mas,  diante dessa constatação, emerge a ideia 

do desenvolvimento sustentável” (L.10). 

II. “levando em consideração, portanto, a 

qualidade ambiental do planeta.” (L.13/14). 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem, no contexto em que se 

inserem, respectivamente, as relações de 

 

(A) oposição e conclusão. 

(B) ressalva e ressalva. 

(C) explicação e oposição. 

(D) conclusão e adversidade. 

 

08) Do ponto de vista fonético, a alternativa cuja 

afirmação está CORRETA é: 

 

(A) Na palavra “enfrentados” (L.2), os elementos 

em destaque formam encontro consonantal. 

(B) No vocábulo “haverá” (L.36), o ‘h’ é uma 

consoante brasileira. 

(C) Na palavra “própria” (L.37), há a ocorrência de 

três sílabas. 

(D) No termo “devem” (L.15), há a ocorrência de 

um ditongo.  
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09) Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da 

informação em: 

 

(A) “o desenvolvimento sustentável tem seis aspectos 

prioritários” (L.15). 

(B) “O desenvolvimento, nesta base, preocupa-se com 

a geração de riquezas” (L.12). 

(C) “os recursos naturais ficaram cada vez mais 

escassos em quantidade e qualidade” (L.4/5). 

(D) “a miséria, a degradação ambiental e a poluição 

aumentam dia a dia.” (L.8\9). 

 

10) Marque a alternativa cuja expressão transcrita  

NÃO é o sujeito da oração. 

 

(A) “a importância da água na conjuntura mundial” 

(L.1). 

(B) “tanta riqueza” (L.8). 

(C) “a ideia do desenvolvimento sustentável” (L.10). 

(D) “a miséria, a degradação ambiental e a poluição” 

(L.8\9). 

 

11)  No texto, o termo: 

 

(A) “toca” (L.24) está usado em seu sentido literal. 

(B) “cada vez” (L.5) expressa ideia de tempo. 

(C) “emerge” (L.10) tem como sinônimo o vocábulo  

“imerge”. 

(D) “pilares” (L.36) denota durabilidade. 

 

12) Marque a alternativa em que todas as palavras 

estejam divididas corretamente. 

 

(A) “cres-ci-men-to” (L.4) - “res-sal-tar” (L.4) - “pró-

pria” (L.37). 

(B) “pró-pri-a” (L.37) - “i-de-ia” (L.10) - “sa-ú-de” 

(L.17). 

(C) “na-tu-ra-is” (L.5) - res-pe-i-to” (L.21) - “de-i-xar” 

(L.32). 

(D) “ne-ce-ssá-ria” (L.37) - “á-gu-a” (L.27) - des-e-qui-

lí-bri-os” (L.8). 

 

13) A forma verbal “tenham” (L.18) indica uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) concluída. 

(D) hipotética. 

 

 

14) Marque a alternativa em que as afirmações 

apresentam ideias de oposição entre si. 

 

(A) “O desenvolvimento, nesta base, preocupa-se 

com a geração de riquezas e tem o objetivo de 

distribuí-las” (L.12/13). 

(B) “Dessa forma, o desenvolvimento sustentável 

tem seis aspectos prioritários que devem ser 

entendidos como metas” (L.15/16). 

(C) “nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, 

por outro lado, a miséria, a degradação 

ambiental e a poluição aumentam dia a dia.” 

(L.8/9). 

(D) “Ao lado dessa questão, há de se ressaltar que, 

com o grande crescimento da população, os 

recursos naturais ficaram cada vez mais 

escassos em quantidade e qualidade, mais 

difíceis e complexos de serem obtidos e 

conservados e mais caros para distribuir, 

entregar, prover e ampliar” (L.4/6). 

 

15) Define-se como substantivo abstrato aquele 

cuja existência depende de outro ser, como, por 

exemplo, o destacado em: 

 

(A) “a importância da água na conjuntura mundial” 

(L.1). 

(B) “emerge a ideia do desenvolvimento 

sustentável” (L.10). 

(C) “a qualidade ambiental do planeta” (L.14). 

(D) “sem esses três pilares de apoio” (L.35/36). 
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16) O valor de 5 – 2 x 3 + 8 – 3 x 2 + 1 + 4 x 5 é: 
 

(A) 165 

(B) 22 

(C) 32 

(D) 155 

 

17) O menor múltiplo comum do 3º múltiplo positivo 

de 8 e do 2º múltiplo positivo de 16 é: 
 

(A) 96 

(B) 64 

(C) 72 

(D) 120 

 

18) Uma peça de tecido tem 7 metros de 

comprimento. A cada dia uma costureira corta 1 

metro do tecido e faz um vestido. Quantos dias 

ela levará para cortar a peça toda? 
 

(A) 5 

(B) 6 

(C) 7 

(D) 8 

 

19) Transformando 0,04593 km para cm, 

encontramos: 
 

(A) 459,3 

(B) 45,93 

(C) 4593 

(D) 45930 

 
20) João gastou 2/5 do seu salário com o aluguel, 2/3 

do restante com alimentação, ficando ainda com 

120 reais. O salário de João é: 
 

(A) 700 reais 

(B) 750 reais 

(C) 550 reais 

(D) 600 reais 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA Elementar                                    QUESTÕES 16 A 20 

 

Cálculos 
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21) Sobre as Relações Interpessoais no trabalho, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Para a maioria das pessoas, o trabalho é um 

importante componente da vida, não apenas no 
sentido material (salário, benefícios), como 
também com relação ao desempenho das 
atividades e para o contato social. 

(B) Hoje se sabe que o cotidiano do trabalho influi na 
vida e nas emoções das pessoas. Por exemplo, a 
realização de um projeto de trabalho importante 
resulta em sentimentos positivos, assim como uma 
discussão com o chefe pode acarretar sentimentos 
de preocupação. 

(C) As organizações não necessitam proporcionar um 
ambiente de trabalho agradável, pois a influência 
do ambiente para a produtividade, e, por 
consequência, o andamento do trabalho é natural 
da relação humana. 

(D) Alguns fatores tornaram-se fundamentais para a 
realização do trabalho: o ambiente, o 
relacionamento, saber como as pessoas se sentem 
com relação às suas tarefas, enfim, uma visão mais 
global do trabalhador. 

 
22)  Sobre o Relacionamento interpessoal, julgue os 

itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
 

( ) O processo de interação humana encontra-se 
presente nas organizações, e a forma como se dão essas 
interações influencia os resultados de todo o Órgão 
Público. 
( ) Conviver com o outro é uma tarefa fácil, pois conviver 
com o outro no trabalho sem entender o 
comportamento de cada um é perfeitamente possível. 
( ) Cada um de nós possui algumas noções sobre o 
comportamento e as reações de outras pessoas, e até já 
desenvolveu certa habilidade para lidar com as 
maneiras diferentes que cada um possui. 
 
(A) V,F,F 
(B) V,V,F 
(C) V,F,V 
(D) V,V,V 
 
23) A interação humana que se refere às sensações, aos 

sentimentos que são gerados pela convivência, 
podendo favorecer o resultado do trabalho e as 
relações interpessoais é chamada de: 

 
(A) Interação Socioemocional 
(B) Nível da tarefa 
(C) Ética 
(D) Clima Organizacional 

 
 
 
 
 
24) Assinale a alternativa que NÃO representa uma 

dificuldade observada na dimensão 

interpessoal: 

 

(A) Falta de objetivos pessoais 

(B) Personalidade 

(C) Dificuldade em priorizar 

(D) Dificuldade em ouvir 

 

25)  Sobre a ética no Serviço Público, julgue os itens 

a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

 

( ) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 

consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público, seja 

no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que 

refletirá o exercício da vocação do próprio poder 

estatal. 

(  ) Os atos, comportamentos e atitudes do servidor 

público serão direcionados para a preservação da 

honra e da tradição dos serviços públicos. 

(  ) O servidor público poderá desprezar o elemento 

ético de sua conduta com a finalidade de tornar mais 

ágil as atividades na Administração Pública. 

 

(A) V,F,F 

(B) V,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

26) Para fazer espanação, é preciso fazer uso de 

Materiais, como panos macios, baldes, água, 

equipamentos de proteção individual. Em 

relação a isso, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Separar todo material que será utilizado e levá-

lo para área a ser limpa.  

(B) Umedecer o pano no balde com água, torcê-lo 

para retirar o excesso da solução. Cada vez que 

verificar presença de sujidade lavar o pano 

mergulhando-o no balde para lavar.  

(C) Esfregar o local com movimentos longos e retos, 

segurando o pano frouxamente de maneira que 

absorva mais facilmente a sujidade.  

(D) Começar sempre limpando de baixo para cima. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                       QUESTÕES 21 A 40 
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27) Em relação ao uso de produtos químicos, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) O armazenamento pode ser feito em locais onde a 

temperatura ambiente apresente calor ou frio 
excessivos, distante de crianças e animais e/ou 
conforme outras orientações do fabricante, além de 
sempre estarem devidamente identificados.  

(B) Os produtos são conhecidos pelas cores e não por 
seus nomes. Um cuidado adicional é o de 
armazenar a solução de uso em recipientes 
fechados, evitando a contaminação do mesmo. 

(C) Alguns produtos, principalmente os concentrados, 
podem causar irritação na pele, olhos, mucosas e 
até queimaduras nos operadores. Deve-se estar 
atentos às dosagens recomendadas, uma vez que 
nas dosagens manuais podem ocorrer erros na 
diluição, o que inclusive compromete a eficácia do 
produto.  

(D) O recipiente onde está sendo diluído o produto não 
precisa estar limpo e ser lavado entre a diluição de 
um produto e outro. As diluições devem ser feitas 
sempre acrescentado ao produto água e não ao 
contrário, é obrigatório utilizar sempre um 
dosador para proceder à diluição. 

 
28) Em relação aos equipamentos de proteção 

individual, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O Avental protege contra o contato com fluidos 

orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e 

respingos provenientes dos procedimentos de 

limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e de 

acidente térmico, mecânico e químico. O 

impermeável deve ser usado nos procedimentos de 

limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, 

sendo que para o profissional de limpeza protege a 

roupa contra umidade.  

(B) Máscara é indicada para área de isolamento, 

recolhimento de resíduo, diluição de produtos, 

vidrarias de laboratório, etc. Com a observação de 

que a máscara não deve ser tocada com as mãos 

enluvadas. 

(C) O Protetor ocular é utilizado nos procedimentos de 

limpeza e desinfecção de superfícies quando 

houver risco de contaminação por secreções, 

aerossóis e produtos químicos. Protege os olhos do 

impacto de partículas volantes, de luminosidade 

intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de 

produtos químicos e material biológico. Deve ser 

confortável, ter boa vedação, ser transparente, 

entretanto não precisa permitir lavagem com água 

e sabão e desinfecção quando indicada.  

(D) As Botas são indicadas para as atividades de 

lavagem em geral. 

29) O ato realizado à margem de qualquer 
consideração a respeito das normas, tratando-
se da redução ao fatual, negando-se o normativo 
é chamado de: 

 
(A) Moral 
(B) Imoral 
(C) Ético 
(D) Amoral 
 
30) Para a proteção das mãos, são usadas luvas de 

borracha. As luvas usadas nas superfícies onde 
a sujidade é maior, como, por exemplo, lixeiras, 
pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, 
tubulações na parte alta, etc. são da cor: 

 
(A) Verde 
(B) Amarela 
(C) Vermelha 
(D) Preta 
 
31) Em relação ao protocolo de coleta de lixo, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Desprezar o conteúdo de um saco de lixo em 
outro saco maior. 

(B) Não colocar sacos de lixo pelos corredores, os 
mesmos podem ser armazenados no container 
do abrigo interno e encaminhados para o abrigo 
externo. No setor que não dispor de abrigo 
interno os resíduos deverão ser transportados 
(em container) para o abrigo externo. 

(C) O carrinho que transporta o lixo pode ser 
deixado nos corredores ou em qualquer em 
outro local de acesso aos funcionários e ao 
público.  

(D) No caso de haver derramamento de resíduos no 
piso ou em outra superfície, o mesmo deverá ser 
removido. Não precisando proceder a técnica de 
limpeza do local, seguida por desinfecção, 
quando necessário. 

 
32) Em relação aos princípios básicos na 

operacionalização do processo de limpeza, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Começar do ambiente menos contaminado 

para o mais contaminado.  
(B) Iniciar a limpeza pelo teto ou áreas mais altas. 

Proceder a varredura úmida.  
(C) Nos corredores, dividir corredor ao meio, 

deixando um lado livre para o trânsito de 
pessoal enquanto procede a limpeza do outro.  

(D) Limpar em único sentido, de cima para baixo e 
em linhas paralelas, nunca em movimentos de 
vai e vem. Nos banheiros, lavar primeiro o 
vaso sanitário, onde será desprezada toda 
água suja (contaminada). 
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33) É uma operação de limpeza mais rigorosa que 

envolve a fricção das superfícies com o auxílio de 

vassouras de nylon ou com fibras sintéticas, 

utilizando água em maior quantidade como 

elemento principal da remoção da sujidade, e 

detergente. Esse conceito se trata de: 

 

(A) Limpeza 

(B) Desinfecção 

(C) Varredura úmida 

(D) Lavagem do ambiente 

 
34) Em relação às Condutas de Higiene Pessoal, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) É facultativo usar equipamentos de proteção 
individual (EPI’S). 

(B) Lavar as mãos com água e sabão líquido nas 
seguintes situações: antes dos procedimentos de 
limpeza e após a conclusão das tarefas; antes e após 
o uso do toalete; após tossir, espirrar ou assoar o 
nariz; antes de se alimentar. 

(C) Levar para casa aventais contaminados. 
(D) Comer ou fumar, quando executar tarefas de 

limpeza. 
 
35) Acerca das Condutas Rotineiras durante a 

higienização, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Os materiais, equipamentos e utensílios de 

limpeza, como carrinhos, baldes, recipientes 
plásticos, rodos, escovas, pás de lixo, vassouras de 
nylon e escadas utilizadas nas lavagens dos 
ambientes, etc. devem ser lavados com água e 
sabão ao final de cada turno de trabalho e postos 
para secar. As escovas e vassouras devem ser 
dependuradas pelo cabo, ou seja, com as cerdas 
para cima. 

(B) Os panos de chão além de lavados devem ser 
desinfetados com hipoclorito em tanque 
específico, localizado no DML (Depósito de 
Material de Limpeza). Caso o estabelecimento 
disponha de lavanderia, devem ser 
encaminhados a este setor após cada turno para 
uma lavagem e desinfecção mais rigorosas. 

(C) Utilizar somente soluções químicas padronizadas 
e que tenham sido registradas ou notificadas no 
Ministério da Saúde. Estas soluções devem ser 
guardadas em local arejado, protegidos do calor e 
da luz solar. 

(D) As soluções químicas que requeiram diluição 
devem ser preparadas nas quantidades 
necessárias à realização do serviço e a cada início 
de jornada de trabalho, conforme padronização 
estabelecida. Atentar para o fato de que o 
hipoclorito a 1% e o álcool a 70% já são 
fornecidos nessa concentração. 

36) Em relação às técnicas de desinfecção dos pisos 
e/ou paredes contaminados com matéria 
orgânica, julgue os itens e assinale a sequência 
CORRETA:  

 
1) Com o uso de luvas, retirar o excesso de resíduos 
contaminados (secreções ou dejetos), utilizando 
papel-toalha ou pano velho. 
2) Desprezar o papel ou pano velho impregnado com 
os resíduos em saco plástico, fechando-o 
adequadamente e desprezando-o na lixeira 
destinada a resíduos infectantes. 
3) Aplicar sobre a área atingida o desinfetante, no 
caso o hipoclorito a 1%, e deixar agir durante o 
tempo necessário – 10 minutos. 
4) Proceder a limpeza normal da superfície com 
solução de detergente, enxágua-la e secá-la. 
5) Remover o desinfetante com pano de chão 
molhado.  
 
(A) 1, 2, 3, 4, 5 
(B) 1, 2, 3, 5, 4 
(C) 3, 2, 5, 1, 4 
(D) 5, 4, 3, 2, 1 
 
37) Sobre os princípios básicos de limpeza e 

desinfecção, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) 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. 

(B) Utilizar uniforme durante o trabalho e os 

equipamentos de proteção individual (EPI’S) de 

acordo com as circunstâncias de risco: avental, 

gorro, máscara, óculos, luvas de borracha e 

proteção adequada para os pés (bota ou calçado 

fechado impermeável). 

(C) Não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos 

durante o desempenho das atividades de 

trabalho. 

(D) Lavar as mãos antes e após os procedimentos, 

exceto quando realizados com a utilização de 

luvas. 

 
38) Acerca do método de higienização com 

hipoclorito de sódio da água para consumo 

humano, para cada litro de água para consumo 

humano, deve-se adicionar quantas gotas de 

hipoclorito de sódio: 

 
(A) 2  
(B) 4 
(C) 6 
(D) 8 
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39) Em relação ao consumo da água, julgue os itens e 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

I- A água para consumo humano deve ser filtrada (com 

filtro doméstico, coador de papel ou pano limpo), e, 

posteriormente, fervida.  

II- Caso não seja possível ferver, obter água de uma 

fonte que não tenha sido contaminada por esgoto e 

realizar a filtração (com filtro doméstico, coador de 

papel ou pano limpo) e posterior tratamento com 

hipoclorito de sódio (2,5%). 

III- Embora a fervura da água elimine bactérias, vírus e 

parasitas, esse método não é o preferencial para 

tratamento da água de consumo humano. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

40) Em relação ao uso dos recipientes para 

armazenamento de água, embalagens de alimentos 

e utensílios domésticos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) A água para higiene dos recipientes de 

armazenamento de água, embalagens de alimentos 

e utensílios domésticos deve ser filtrada (com filtro 

doméstico, coador de papel ou pano limpo) e não 

precisa passar por um posterior tratamento com 

hipoclorito. 

(B) Lavar o recipiente com água e sabão e enxaguar.  

(C) Enxaguar com a água para consumo humano. 

(D) Se for utilizar água sanitária, esta deve conter 

apenas hipoclorito de sódio (NaClO) e água (H2O). 

 




