
 

 

 

CÓD. 152 - SERVENTE 
  

 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

 

1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir: 

a) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 4 alternativas de respostas (A, B, C, D). 

b) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas; 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala 
para que sejam tomadas as devidas providências. 

4. Ao receber a folha de respostas, você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade; 

b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

c) Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portar em boné e utilizarem aparelhos celulares ou similares, 
calculadoras ou similares, , ipods, receptores ou similares, relógios, livros, anotações, impressos ou quais quer outros materiais de consulta, 
bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que descumprir essa determinação. 

6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de 
cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as 
marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio 
que não seja o próprio caderno de provas. 

9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa 
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 30 (trinta) 
minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de 
entrega de tal documento será eliminado do concurso. 

12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências da escola. 

13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br  no dia 10 de junho de 2019. 

14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 11 de junho às 
23h59min até às 23h00min do dia 12 de junho de 2019, ininterruptamente, observado o horário oficial local, por meio de formulário que 

será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com    

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): ____________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO__________ 
 

Destaque aqui             

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 

          

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2019 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

        DURAÇÃO DA PROVA: 3 HORAS 

 

DATA: 09/06/2019 - TARDE 

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

 

http://www.crescerconcursos.com.br/
mailto:crescer.nossasenhoradosremedios@outlook.com
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Em 1960, a expectativa de vida do brasileiro era de 48 anos. Hoje, quase 60 anos depois, alcança 1 

os 75 anos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Se por um 2 

lado a longevidade é sinal de evolução social e econômica, por outro demanda mais investimentos na 3 

área de saúde, já que há necessidade de maior assistência durante o envelhecimento. 4 

Dessa forma, um importante desafio da medicina é garantir não apenas que a população viva 5 

mais, mas que viva melhor. Tendo em vista o grande desafio para os próximos anos, a medicina volta 6 

seu olhar para a tecnologia, uma das áreas em que pode encontrar um apoio efetivo. Esse foi justamente 7 

o tema do evento Tecnologia à Serviço da Saúde, realizado pelo jornal O GLOBO e correalizado pela 8 

Editora Globo. O encontro é o segundo da série Vida Inteligente, que discute a necessidade de um novo 9 

padrão de desenvolvimento tecnológico e econômico no país. 10 

Um dos participantes do debate, Carlos Alberto Goulart, presidente-executivo da Associação 11 

Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos de Saúde (ABIMED), afirmou que o uso 12 

eficiente da tecnologia na área da saúde pode ajudar a reduzir custos em todo setor, além de promover 13 

diagnósticos precoces e tratamentos mais assertivos. 14 

— A tecnologia é um elemento de sustentabilidade de toda a cadeia, porque gera maior 15 

eficiência no atendimento e redução de custos, além de ser vetor de desenvolvimento econômico – 16 

disse Goulart. 17 

Um bom exemplo do uso ativo de novas tecnologias na medicina é o monitoramento remoto de 18 

pacientes. Entre outras vantagens, esse recurso diminui o tempo de internação e a necessidade de 19 

retornar muitas vezes ao hospital, promovendo mais conforto ao cliente. Além disso, amplia-se a 20 

capacidade de atendimento do estabelecimento. 21 

De acordo com Carlos Gouvêa, presidente da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em 22 

Saúde (ABIIS), existem mais de 500 mil tecnologias médicas diferentes em uso atualmente, de exames 23 

laboratoriais ao tratamento de vários tipos de câncer por meio da biologia molecular. 24 

— Novas áreas de conhecimento como a genômica, a farmacogenômica e a farmacogenética 25 

identificam a propensão para determinadas doenças e permitem a personalização da medicina, tornando 26 

a despesa pública com saúde mais eficiente – afirmou. 27 

Paulo Chapchap, diretor-geral e CEO do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, um dos centros 28 

de medicina mais desenvolvidos do país, destacou a importância do diagnóstico precoce, possível 29 

graças à inovação. 30 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                   15 QUESTÕES 
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O câncer de mama, ele explica, pode passar por até quatro estágios. O diagnóstico na fase um 31 

garante 95% de cura. Já no quarto estágio, o número se inverte: a taxa de mortalidade é de 95%. Daí o 32 

valor da tecnologia para a medicina. 33 

— O ganho humanitário do uso das diversas tecnologias aplicadas à medicina é indiscutível, 34 

mas vivemos o risco de uma medicina cada vez melhor para cada vez menos pessoas. Este é o desafio 35 

que temos de enfrentar: uma melhor gestão para aumentar o acesso de grande parte da população à 36 

tecnologia que transforma – ressaltou Chapchap, sobre a necessidade de popularizar o acesso aos 37 

tratamentos mais modernos. 38 

O Hospital Sírio-Libanês vem implementando, em parceria com a Siemens, novos modelos de 39 

gestão e a utilização de equipamentos de ponta, que permitem maior precisão e sensibilidade no 40 

diagnóstico precoce de diversas doenças, reduzindo o custo do tratamento e,  principalmente, o 41 

sofrimento do enfermo e seus familiares. 42 

— Precisamos pensar em novos modelos de integração de dados do paciente, para que a 43 

tecnologia existente no país ajude a reduzir custos, retrabalhos e desperdícios – afirmou Chapchap. 44 

Para Armando Lopes, Country Head da Siemens Healthineers no Brasil, a tecnologia é 45 

instrumento que pode ampliar o acesso à saúde de qualidade, e por isso deve ser vista como um 46 

investimento. Entre os recursos, ele citou a padronização de processos, os procedimentos minimamente 47 

invasivos e o uso intensivo de plataformas de gestão eficientes, que aumentam a produtividade e 48 

preservam a humanização do atendimento. 49 

— Em um cenário de pressão de custos em toda a cadeia, o que uma empresa de tecnologia 50 

pode oferecer é excelência clínica e operacional, além de serviços customizados. Do ponto de vista 51 

clínico, é possível evitar a repetição de exames e melhor direcionar os tratamentos. Com relação ao 52 

operacional, há ganhos em produtividade e otimização de custos – afirmou Lopes.53 

FONTE: https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia-a-chave-para-avanco-da-medicina 
 



 

         Cargo: CÓD. 152 – SERVENTE                                                                                       Página 5 de 10 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 

 

01) Para desenvolver sua tese, o autor do texto: 

 

A) Traça parâmetros entre a prática médica do 

passado e a atual, mostrando a progressiva 

deterioração da relação médico/paciente pela 

ausência de consulta presencial. 

B) Recorre à citação de fatos que evidenciam, de 

um lado, as conquistas fantásticas na área de 

saúde e, do outro, os entraves ainda existentes 

nesse campo da atuação humana. 

C) Vale-se da mudança de conceitos consequente 

da evolução técnico-científica, mostrando para o 

interlocutor os privilégios de que se desfruta hoje 

em dia. 

D) Utiliza-se de exemplos reveladores do quanto a 

medicina avançou apoiada na tecnologia para 

mostrar os notáveis benefícios de que toda a 

população desfruta na contemporaneidade. 

 

02) Considerando-se o contexto em que as 

expressões estão inseridas, é correto afirmar que 

se opõem quanto ao sentido as transcritas em: 

 

A) “longevidade” (L.3) e “viva mais” (L.5/6). 

B) “diagnóstico precoce” (L.29) e “na fase 

um”(L.31). 

C) “em todo setor” (L.13) e “toda a cadeia” (L.15). 

D) “menos pessoas” (L.35) e “popularizar” (L.37). 

 

03) Quanto aos recursos linguísticos usados na 

composição do texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) “vem implementando” (L.39) indica uma ação 

iniciada no passado e que se esgota no presente. 

B) “de um novo padrão” (L.9/10) possui valor 

passivo, visto que é um complemento de 

“necessidade” (L.9), e encerra um termo regido 

de preposição que restringe o substantivo 

“padrão”. 

C)  “a tecnologia”, em “a medicina volta seu olhar 

para a tecnologia” (L.6/7), exerce função de 

objeto indireto em uma oração em que está 

inserida. 

D) “um”, em “Se por um lado” (L.2/3) e “um”, em “na 

fase um” (L.31) são vocábulos que pertencem à 

mesma classe morfológica.  

 

 

 

04)  Leia o trecho abaixo: 

 

“Se por um lado a longevidade é sinal de evolução 

social e econômica, por outro demanda mais 

investimentos na área de saúde, já que há 

necessidade de maior assistência durante o 

envelhecimento.”. (L.2-4) 

 

É CORRETO afirmar que, no trecho em análise, 

 

A) “necessidade”, se houver troca da forma verbal  

haver por sua correlata  existir não mudará de 

função sintática. 

B) “já que” constitui um termo relacional que indica 

uma consequência em razão do que foi 

anteriormente enunciado. 

C) “maior” qualifica “assistência”, que, por sua vez, 

tem o sentido complementado por “durante o 

envelhecimento”. 

D) “de maior assistência” é um termo paciente da 

ação nominal. 

 

05) Sobre os aspectos linguísticos presentes no 

texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) “que” (L.9) resgata “Vida Inteligente” (L.9) e 

exerce, no contexto, função subjetiva. 

B) “explica” (L.31), quanto à predicação, recebe 

uma classificação, e “existem” (L.23), outra. 

C)  “tecnologias” (L.23) é uma expressão que 

constitui o núcleo do complemento do verbo. 

D)  “se” (L.20), na condição de pronome reflexivo, 

exerce função objetiva. 

 

06) No que diz respeito às formas verbais usadas no 

texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) “existem” (L.23) faz parte de uma oração em que 

o sujeito é indeterminado. 

B) “disse” (L.17) expressa uma ação passada, 

subordinada a outra simultaneamente passada. 

C) “Viva”, em "viva melhor” (L.6) expressa uma ação 

hipotética no presente. 

D) “pode passar” (L.31) não forma uma locução 

verbal porque o infinitivo “passar” pode ser 

desdobrado com a presença de um conectivo. 
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07) Sobre os elementos coesivos sequenciais 

usados na tessitura do texto, é verdadeiro o que 

se afirma na alternativa: 

 

A) “Se” (L.2) dá progressão ao tema abordado por 

meio do estabelecimento de uma causa 

relacionada com a longevidade. 

B) “Segundo” (L.9) sequencia as ideias já 

explicitadas por meio de um termo que expressa 

ordem na evolução dos fatos. 

C) “Além disso” (L.20) continua o desenvolvimento 

textual, fazendo uma oposição sobre o 

procedimento referido anteriormente. 

D)  “porque” (L.15) faz avançar o assunto tratado, 

introduzindo a causa de ser a tecnologia um 

elemento de toda a sustentabilidade. 

 

08) A expressão “Tendo em vista” (L.6) expressa 

uma ideia de: 

 

A) causa. 

B) concessão. 

C) finalidade. 

D) modo. 

 

09) Passando-se a oração “a tecnologia [...] deve ser 

vista como um investimento.” (L.45/47) para a 

voz ativa, a expressão verbal correspondente a 

“deve ser vista” ficará sendo. 

 

A) devia ver. 

B) deverá ver. 

C) deve ver. 

D) devem ver. 

 

10) A ideia expressa pelo termo transcrito está 

CORRETA em: 

 

A) “apenas” (L.5) – modo.  

B) “De acordo com” (L.22) – comparação. 

C) “até” (L.31) – limite. 

D) “maior” (L.40) – extensão. 

 

11) Exerce a mesma função sintática de “do 

brasileiro” (L.1) a expressão: 

 

A) “da medicina” (L.5). 

B) “da tecnologia” (L.13). 

C) “de custos” (L.16). 

D) “de equipamentos” (L.40). 

 

 

 

12) Leia o trecho abaixo: 

 

I. Dessa forma, um importante desafio da medicina 

é garantir não apenas que a população viva mais,  

II. mas que viva melhor. (L.5/6). 

 

Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma 

ideia de: 

 

A) adição. 

B) ressalva. 

C) conclusão. 

D) explicação. 

 

13) Exerce função sintática de predicativo a 

expressão. 

 

A) “importante” (L.5). 

B) “novo” (L.9). 

C) “laboratoriais” (L.24). 

D) “eficiente” (L.27). 

 

14) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, 

respectivamente, na alternativa: 

 

A) “saúde” (L.4) e “envelhecimento” (L.4). 

B) “desafio” (L.6) e “olhar” (L.7). 

C) “existem” (L.23) e “tempo” (L.19). 

D) “país” (L.29) e “possível” (L.29). 

 

15) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “destacou” (L.29) e a 

composta: 

 

A) tem destacado. 

B) tivesse destacado. 

C) tinha destacado. 

D) teria destacado. 
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16) Mateus comprou parcelado em dez vezes um 

carro no valor de R$35.000,00. Na primeira 

parcela ele pagou o valor integral, da segunda 

parcela em diante ele recebeu um desconto de 

300 reais por parcela. Qual é o valor total que 

Mateus pagou pelo carro ao final dos dez meses? 

 

A) R$32.300,00 

B) R$33.400,00 

C) R$32.600,00 

D) R$33.000,00 

 

17) Marina comeu 
3

7
 de uma pizza, Marcos comeu 

2

4
 

da mesma pizza, qual é a fração que representa 

a quantidade de pizza que eles comeram juntos?  

 

A)  
𝟏𝟑

𝟏𝟒
 

B)  
𝟏𝟔

𝟐𝟗
 

C)  
𝟏𝟑

𝟏𝟕
 

D)  
𝟐𝟑

𝟐𝟖
 

 

18) Em um grupo de três vendedores, temos o 

seguinte quadro de comissões referente ao mês 

de Maio do ano de 2019:  

 

- Diego receberá R$1.400,00; 

- Marcos receberá R$320,00 menos que Diego; 

- Marina receberá R$500,00 menos que Diego e 

Marcos juntos.  

 

Qual é o valor que Marina receberá? 

 

A) R$1.220,00 

B) R$2.320,00 

C) R$1.980,00 

D) R$1.820,00 

 

19) Matias formulou o seguinte cálculo para seus 

alunos:  
𝟕

𝟓
−

𝟖

𝟏𝟓
+

𝟐

𝟓
− 𝟎, 𝟓, qual é o resultado do 

cálculo formulado? 

 

A) 1 

B) 1,35 

C) 2 

D) 0,75 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20) Vera comprou um livro que possui 1.020 páginas; 

cada página é dividida em duas colunas; cada 

coluna tem 50 linhas e cada linha tem em média 

15 palavras. Sabendo que Vera consegue ler, em 

média, 3.000 palavras por dia, em quanto tempo 

Vera terminará de ler o livro que comprou? 

 

A) 470 dias 

B) 510 dias 

C) 680 dias 

D) 590 dias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA                                                                                                                 05 QUESTÕES 
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21) O serviço de coleta de lixo é prestado por uma 

empresa que recolhe os resíduos gerados 

destinando para outro lugar. Essa destinação 

deve respeitar a regulamentação da região, 

podendo seguir para a reutilização, reciclagem, 

tratamento ou disposição final. Quando a 

disposição final é um aterro sanitário, isso 

implica:  

 

A) Na transformação da maior parte dos resíduos 

em gases, através da queima em altas 

temperaturas (acima de 900º C), em um 

ambiente rico em oxigênio, por um período pré-

determinado, transformando os resíduos em 

material inerte e diminuindo sua massa e volume. 

B) Em um processo no qual a matéria orgânica 

putrescível (restos de alimentos, aparas e podas 

de jardins etc.) é degradada biologicamente, 

obtendo-se um produto que pode ser utilizado 

como adubo. 

C) Em um método de aterramento dos resíduos em 

terreno preparado para a colocação do lixo, de 

maneira a causar o menor impacto ambiental 

possível 

D) Na instalação de um galpão para a separação 

(triagem) manual dos resíduos, usualmente 

realizada em esteiras rolantes. 

 

22) Uma das alternativas à problemática do lixo é a 

adoção do princípio dos três erres dentro da 

Coleta Seletiva, que são: 

 

A) Reciclar, refazer e racionalizar. 

B) Racionalizar, reutilizar e rudimentar. 

C) Rudimentar, reaver e reutilizar. 

D) Reduzir, reutilizar e reciclar. 

 

23) Dentro do Código de Cores da Coleta Seletiva, 

assinale abaixo o resíduo que deve ser 

descartado em uma lixeira na cor laranja: 

 

A) Cabos de vassoura de madeira. 

B) Restos de comida de um marmitex. 

C) Baterias de celular. 

D) Garrafas de vinho. 

 

 

 

 

 

 

24) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras 

e em seguida assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Para saber se o ovo está velho, é só colocá-lo 

numa vasilha com água e sal. Se ele não flutuar, 

é porque está velho. 

II. As hortaliças e frutas próprias para consumo não 

devem apresentar falta de umidade, mas sim 

excesso, demonstrando que estão hidratadas. 

III. Frango e aves estão bons quando a cor da pele 

variar do branco ao amarelo, a superfície for 

brilhante e firme ao tato. 

 

A) Somente a afirmação III é verdadeira. 

B) Somente a afirmação II e III são verdadeiras. 

C) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

D) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 
 

25) Quanto à guarda e conservação de alimentos, 

NÃO é correto afirmar que: 

 

A) Carnes, aves, pescados e hortaliças não devem 

ser congelados novamente se já tiverem sido 

descongeladas. 

B) As prateleiras mais baixas da geladeira são as 

mais frias, e é nelas que devem ser guardados 

alimentos como carnes, leite e derivados. 

C) Os alimentos não perecíveis, não precisam de 

refrigeração e podem ser armazenados à 

temperatura ambiente. O local da armazenagem 

deve ser arejado, limpo e livre de umidade. A 

temperatura ideal é de 25ºC (temperatura 

ambiente). 

D) Os alimentos que não precisam de refrigeração 

são os cereais (arroz, milho, aveia, etc.), grãos 

(feijão, lentilha, ervilha), farinhas, biscoitos, 

produtos defumados e desidratados, enlatados e 

embalados em vidro, óleos, açúcares, leite em 

pó, além de produtos em embalagens do tipo 

“longa vida” (papelão esterilizado). 

 

26) Durante o processo de cocção, o alimento sofre 
transformações através da aplicação do calor. Os 
objetivos dessa etapa são conferir as 
características sensoriais (cor, odor, sabor etc.) 
para o alimento e eliminar e/ou reduzir o nível de 
microrganismos, que para tal, deve-se atingir a 
temperatura mínima de: 

 

A) 40º 

B) 60º 

C) 70º 

D) 120º 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                                             20 QUESTÕES 
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27) Na utilização de materiais de limpeza, uma 

prática que deve ser realizada é: 

 

A) Panos de chão e esponjas são os materiais de 

limpeza que mais atraem germes e bactérias, 

então para não levar a sujeira do banheiro para a 

cozinha ou vice-versa, é melhor destinar um 

material exclusivo para cada cômodo. 

B) Na utilização dos equipamentos elétricos, como 

enceradeira e aspirador, é necessário, antes de 

tudo, saber como ligar e desligar o equipamento, 

como encaixar seus acessórios e que tipo de 

cuidados de conservação ele exige. Por isso, ao 

desconectá-los da parede, faça segurando pelo 

fio e nunca puxando pela tomada. 

C) As enceradeiras devem ser usadas somente 

quando a cera ainda estiver úmida. 

D) Para áreas externas, dê preferência a vassouras 

com cerdas mais macias, que desempenharão o 

melhor papel em limpezas profundas ou 

revestimentos rústicos. 

 

28) Assinale a alternativa que se refere a uma ótima 

opção para fazer a limpeza do piso da cozinha e 

também dos azulejos, pois se trata de um produto 

de limpeza alcalino com ação espumante, onde 

essa espuma é capaz de limpar, remover 

bolores, tirar fuligem e até desincrustar de forma 

mais leve, e ainda possui um fácil enxágue, 

gerando praticidade e agilidade na limpeza do 

piso: 

 

A) Desincrustante. 

B) Detergente neutro. 

C) Desinfetante alcalino. 

D) Detergente clorado. 

 

29) O melhor álcool e o mais utilizado para a limpeza 

doméstica é o álcool com 70% de pureza, pois 

ele oferece o melhor efeito bactericida, já que 

graças a sua menor concentração de água, o 

álcool consegue penetrar de forma mais eficiente 

na célula da bactéria. Ele pode ser utilizado nas 

seguintes superfícies, EXCETO: 

 

A) Fórmicas. 

B) Azulejos. 

C) Vidros. 

D) Madeiras pintadas. 

 

 

 

30) Para manter a qualidade e integridade dos 

alimentos armazenados no estoque, são 

necessários que vários pré-requisitos sejam 

respeitados para evitar perdas ou riscos na 

utilização de produtos com data de validade 

vencida ou estragados por armazenamentos 

inadequados. Dentre os alimentos que 

apresentam rápida multiplicação microbiana, 

porque têm características microbiológicas, 

sensoriais, nutricionais e físico-químicas com 

prazo de validade menor que os demais 

produtos, está: 

 

A) Os enlatados. 

B) Os ovos. 

C) Os produtos pasteurizados. 

D) As frutas cítricas. 

 

31) O controle de estoque da quantidade de 

alimentos e ou produtos de limpeza tem como 

objetivo informar a quantidade disponível de 

cada item. Nessa ficha é importante ser anotado 

a unidade de consumo, que pode ser: 

 

A) Reais, porcentagem, tamanho, quilos e litros. 

B) Porcentagem, metros, quilos, litros e tamanho. 

C) Metros, quilos, litros, frequência e reais. 

D) Quilos, litros, unidades, caixas e gramas. 

  

32) Um ambiente ventilado, sem umidade, longe do 
lixo, de produtos de limpeza e de ralos e 
tubulações de esgoto, é necessário para o 
estoque de: 

 

A) Alimentos secos. 

B) Alimentos perecíveis. 

C) Alimentos reaproveitáveis. 

D) Alimentos orgânicos. 
 

33) A higiene no trabalho tem como objetivos 
reconhecer, avaliar e controlar os riscos 
provenientes do trabalho. São considerados 
riscos biológicos: 

 

A) As doenças posturais humanas, como a Ler. 

B) Os ruídos, as vibrações e as temperaturas 
intensas. 

C) Os vírus, bactérias, protozoários, parasitas, 
bacilos, fungos e outros micro-organismos 
causadores de contaminações. 

D) As substâncias, produtos ou compostos químicos 
de natureza tóxica que devido ao contato ou 
forma de exposição dos trabalhadores possam 
penetrar no organismo pela via respiratória, 
através da pele ou por ingestão. 
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34) As cores utilizadas nos ambientes de trabalho, 

têm como finalidade, prevenir acidente, 

identificar os equipamentos de segurança, 

delimitar áreas (corredores, máquinas, etc.), 

identificar tubulações de líquidos e gases 

advertindo contra os perigos, e identificar e 

advertir acerca dos riscos existentes no ambiente 

de trabalho. De acordo com a norma brasileira, a 

cor que indica segurança é: 

 

A) O amarelo. 

B) O verde. 

C) O azul. 

D) O branco. 

 

35) Que característica de um EPI – Equipamento de 

Proteção Individual deve ter, para ser usado nos 

procedimentos de limpeza e desinfecção de 

artigos e superfícies, sendo que para o 

profissional de limpeza, protege a roupa contra a 

umidade? 

 

A) Flexibilidade. 

B) Textura. 

C) Maleabilidade 

D) Impermeabilidade. 

 

36) Estabelecer a harmonia de um ambiente de 

trabalho é importante para obter rendimento e a 

organização é um dos fatores mais importantes 

na hora de conseguir essa harmonia. Um 

ambiente bem organizado transmite: 

 

A) Perfeccionismo. 

B) Confiança. 

C) Empatia. 

D) Sobriedade. 

 

37) A prevenção de acidentes começa pela 

eliminação ou neutralização das causas dos 

acidentes. Devem ser medidas prioritária de 

segurança e prevenção de acidentes: 

 

A) As medidas individuais. 

B) As medidas genéricas. 

C) As medidas coletivas. 

D) As medidas específicas. 

 

 

38) O desmaio na criança pode acontecer devido ao 

calor, desidratação ou esforço físico, quando ela 

está em ambientes fechados, dias de calor ou 

quando está brincando no sol. Nesses casos, o 

CORRETO é: 

 

A) Deitar a criança e levantar suas pernas, pelo 

menos 40 cm do chão. 

B) Enquanto a criança estiver desacordada, 

oferecer algo para cheirar, beber ou comer. 

C) Desapertar as roupas apertadas para que possa 

respirar, mas não manter a criança aquecida, 

para evitar febres. 

D) Evitar de colocar a criança de lado para ela não 

se engasgar. 

 

39) As queimaduras no ambiente escolar, familiar ou 

no trabalho, podem ocorrer por diversos fatores, 

como bebidas e alimentos quentes, água muito 

quente, etc. Diante de um acidentado com 

queimadura, deve-se: 

 

A) Estourar as bolhas para evitar infecções. 

B) Colocar gelo no local. 

C) Utilizar pomadas que aliviem a dor. 

D) Aplicar compressas frias ou colocando na água 

fria por 10 a 15 minutos. 

 

40) Portas e janelas de vidro são ótimas opções para 

deixar o ambiente elegante e facilitar a entrada 

de luz natural dentro da casa ou do escritório. 

Espelhos, além de terem a sua função óbvia de 

refletir imagens, são objetos de decoração que 

nunca saem de moda. Mesas e armários com 

tampos e portas espelhadas, ou em vidro 

temperado, estão presentes em quase todos os 

cômodos também. Porém, o vidro suja facilmente 

com mãos ou respingos d’águas. Logo, a sua 

limpeza precisa ser feita constantemente. Dentre 

os materiais de limpeza disponíveis, nos vidros, 

NÃO deve ser usado: 

 

A) Álcool. 

B) Sabão neutro. 

C) Esponjas ásperas. 

D) Vinagre. 

 


