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Caderno
de Prova
1F2

março

30

30 de março
das 15 às 18:30 h
3:30 h de duração*
20 questões

Higienizador

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Higienizador
Língua Portuguesa

(20 questões)
5 questões

1. Analise as afirmativas abaixo.
1. No início do texto, em “Será que esses componentes climáticos têm poder no seu humor?”,
o trecho sublinhado refere-se aos substantivos “Chuva, calor, frio”.
2. No quarto parágrafo, em “as mães preferem
mais o verão do que os filhos”, há uma relação
de comparação.
3. No quarto parágrafo, em “Apenas 15% dos
adolescentes estão nesta categoria, enquanto
30% das mães são amantes do verão”, a conjunção sublinhada pode ser substituída por “ao
passo que”, sem mudança de sentido na frase.
4. No segundo parágrafo, em “A pesquisa americana levou em consideração um grupo de
adolescentes e suas mães”, o elemento sublinhado pode ser substituído adequadamente
por “as mães delas”.
5. No quinto parágrafo, em “27% dos adolescentes estudados odeiam o verão”, a forma verbal
sublinhada pode ser substituída por “odeia”,
sem ferir nenhuma regra de concordância
verbal.

O clima afeta seu humor?
Chuva, calor, frio. Será que esses componentes climáticos
têm poder no seu humor?
Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia
tenta responder essa dúvida. A pesquisa americana
levou em consideração um grupo de adolescentes
e suas mães. Os pesquisadores descobriram quatro
tipos de pessoas quando o assunto é humor e clima:
 Os não afetados. Praticamente metade
dos voluntários está nesse grupo. Essas pessoas não são influenciadas por mudanças
climáticas.
 Aqueles que amam o verão. Nesse grupo, as
pessoas são mais felizes quando chove menos
e faz calor (lembrando que, em geral, o verão
brasileiro é quente e chuvoso; mas a pesquisa
leva em consideração o verão americano). No
entanto, as mães preferem mais o verão do
que os filhos. Apenas 15% dos adolescentes
estão nesta categoria, enquanto 30% das
mães são amantes do verão.
 Aqueles que odeiam o verão. Este é o grupo
de pessoas das quais você menos ouve falar.
Esse tipo de gente não gosta de calor e prefere quando chove ou faz frio. 27% dos adolescentes estudados odeiam o verão e apenas
12% das mães se encaixam nessa categoria.
 Aqueles que odeiam a chuva. O humor
deste grupo não se afeta com frio, calor ou
quando está nublado; eles simplesmente
odeiam a chuva. Eles são minoria, 8% dos
adolescentes e 12% das mães estão nessa
categoria.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

E você? É de qual tipo?
Disponível em: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/01/19/906254/clima-afeta-seu-humor.pdf [Adaptado]
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto.
a. ( ) O texto apresenta uma suposição sobre as
diferentes mudanças de humor pelas quais
uma mesma pessoa passa no decorrer do ano.
b. ( X ) O texto aborda a relação entre humor e clima,
baseando-se em dados de pesquisa para fundamentar as afirmações.
c. ( ) Os brasileiros são o povo mais feliz e expansivo, pois todos amam o verão, fato que os
torna mais sensíveis ao tempo ensolarado.
d. ( ) As pesquisas feitas nos Estados Unidos refletem a realidade brasileira, pois há uma semelhança na forma como as pessoas em geral
reagem a tempos chuvosos e frios.
e. ( ) Os quatro tipos de pessoas identificadas na
pesquisa relacionam-se às quatro estações,
respectivamente, e às variações climáticas
bem delimitadas entre elas.

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) O título e o parágrafo de fechamento, entre
outros elementos, mostram que o texto tem
característica interativa.
( ) A maioria dos voluntários da pesquisa americana não é afetada por mudanças do clima.
( ) Entre os que amam o verão, os adolescentes
apresentam-se em número maior que as
mães.
( ) Entre os que odeiam o verão, as mães
apresentam-se em número maior que os
adolescentes.
( ) Dos quatro grupos de pessoas, o menos representativo em termos numéricos é o dos que
odeiam a chuva.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
V–F–F–V–V
F–V–V–F–F
F–F–V–F–V
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4. Analise o trecho abaixo:
“Os pesquisadores descobriram quatro tipos de
pessoas quando o assunto é humor e clima.”
Relacione as colunas abaixo, indicando a análise correta dos termos destacados do período acima.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

pesquisadores
descobriram
quatro tipos de pessoas
é
de

Coluna 2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

verbo de ligação
verbo transitivo direto
preposição
substantivo masculino plural
complemento verbal

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2–4–3–2–1
2–4–5–3–1
3–4–1–2–5
4–2–5–1–3
5–2–4–1–3
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5. Analise o trecho abaixo:

8. O símbolo ilustrado ao lado identifica:

“Praticamente metade dos voluntários está nesse
grupo. Essas pessoas não são influenciadas por
mudanças climáticas.”
Assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta, em um único período, dos dois períodos acima,
sem prejuízo de sentido.
a. ( ) Metade dos voluntários estão nesse grupo de
pessoas e praticamente as mudanças climáticas não influencia elas.
b. ( ) Mudanças climáticas praticamente não
influencia metade dos voluntários daquele
grupo de pessoas.
c. ( ) A metade das pessoas desse grupo são voluntários praticamente, não influenciado por
mudanças climáticas.
d. ( ) Como metade dos voluntários está nesse
grupo, praticamente não são influenciados
por mudanças climáticas.
e. ( X ) Praticamente metade dos voluntários, pessoas
que não são influenciadas por mudanças
climáticas, está nesse grupo.

Conhecimentos Específicos

15 questões

6. São tarefas do higienizador:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Aplicar medicação.
Executar serviços de limpeza.
Elaborar o cardápio do hospital.
Fiscalizar o trabalho de enfermeiros.
Analisar processos administrativos.

7. O símbolo ilustrado ao lado identifica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Material Corrosivo.
Material Orgânico.
Material Biológico.
Material Reciclável.
Material Radioativo.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Risco Químico.
Risco Corrosivo.
Risco Biológico.
Risco Radioativo.
Risco Imunológico.

9. A imagem ilustrada ao lado alerta
que se deve tomar cuidado com
material:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

tóxico.
irritante.
corrosivo.
biológico.
comburente.

10. Qual a cor da lixeira em que devem ser jogados
os materiais de plástico não contaminados?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Azul
Verde
Vermelha
Amarela
Marrom

11. A imagem ilustrada ao lado alerta
que se deve tomar cuidado com
material:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

tóxico.
orgânico.
explosivo.
radioativo.
biodegradável.
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12. No tocante aos Resíduos Hospitalares Infectantes
e com a possível presença de agentes biológicos, que
por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção, como
sangue e resíduos de laboratório de análises clínicas, é
correto afirmar:
a. ( X ) são os resíduos de serviços de saúde que
podem transmitir doenças infecciosas e não
são materiais recicláveis.
b. ( ) são os resíduos de serviços de saúde que
podem ser reciclados e misturados ao lixo
comum.
c. ( ) são materiais recicláveis que poderão ser usados para reciclagem exclusiva dos serviços de
saúde.
d. ( ) são materiais recicláveis que poderão ser utilizados de diversas maneiras.
e. ( ) são os resíduos de serviços de saúde que não
transmitem doenças infecciosas.

13. Assinale a alternativa que corresponde a um princípio básico para a limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde.
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Manter as unhas compridas e com esmaltes.
Proceder à frequente higienização das mãos.
Utilizar sandálias abertas e chinelos de dedo.
Utilizar livremente adornos como anéis e
pulseiras.
e. ( ) Os profissionais do sexo masculino devem
manter os cabelos e barba compridos.

14. Reciclar significa transformar materiais que já
foram usados em novos produtos, que poderão ser
consumidos.
São exemplos de materiais recicláveis:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Isopor e pilhas.
Adesivos e lâmpadas.
Espelho e lata de aço.
Embalagem PET e lata de alumínio.
Ampola de medicamentos e fita crepe.
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15. De acordo com princípios básicos para a limpeza
e desinfecção de superfícies em serviços de saúde, é
correto afirmar:
1. Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato
favorece a dispersão de microrganismos que
são veiculados pelas partículas de pó.
2. Todos os equipamentos deverão ser limpos a
cada término da jornada de trabalho.
3. O uso de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) deve ser apropriado para a atividade a
ser exercida.
4. Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas
as técnicas de varredura a seco, sem a necessidade de ensaboar, enxaguar e secar .
5. Não é necessário sinalizar os ambientes,
enquanto se procede à limpeza, tão pouco
utilizar placas sinalizadoras a fim de evitar
acidentes.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

16. O processo de limpeza diária de todas as áreas
do hospital, durante a ocupação dos pacientes, objetivando a manutenção do asseio, a reposição dos
materiais do consumo diário (papel toalha, sabonete
líquido, papel higiênico), é chamada de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Limpeza Inicial.
Limpeza Sazonal.
Limpeza Terminal.
Limpeza Biológica.
Limpeza Concorrente.
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17. Na limpeza de instalações sanitárias, o produto
indispensável é:

20. É um equipamento indispensável ao higienizador
para o exercício de sua profissão com segurança:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Amaciante.
Desinfetante.
Desengordurante.
Lustra móveis.
Limpa Vidros.

(X)
( )
( )
( )
( )

luvas
boné
óculos de sol
relógio
tiara

18. Das afirmativas abaixo, é correto afirmar:
1. Contaminação é a transferência do agente
infeccioso para um organismo, objeto ou
substância.
2. Agente infeccioso é um agente que destrói
microrganismos, particularmente organismos
patogênicos.
3. Descontaminação é o processo que remove
microrganismos patogênicos dos objetos,
tornando-o seguro para o manuseio.
4. Desinfecção é o resultado da penetração e
multiplicação de um agente infeccioso específico no organismo.
5. Limpeza é a remoção de todo material estranho (sujeira, matéria orgânica ) de objetos ou
superfícies.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

19. O ambiente hospitalar foi classificado de acordo
com o risco de contaminação em áreas.
Assinale a alternativa que se enquadra como sendo
área crítica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Raio X
Banheiros
Recepções
Almoxarifado
Centro Cirúrgico
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