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      __________________________________________________________                                                                       _________________________________ 
                   (NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)                                                                                          (No DE INSCRIÇÃO) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso 
de dúvida, comunique o fiscal. 
 

2. O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:  
 

QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO 
 

01 a 08 
 

Língua Portuguesa 09 a 15 Matemática 16 a 30 Conhecimentos Específicos 
 

 
3. 

 
As questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, das quais apenas uma deve ser assinala-
da. 
 

 
4. 

 
Instruções sobre o cartão de respostas. 
 

           
 
        4.1 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, função, nú-

mero de inscrição. 
 

 4.2 ASSINE no local indicado. 
 

 4.3 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão em caso de erro ou ra-
sura. 
 

 4.4 NÃO DOBRE E NÃO AMASSE o cartão. 
 

   
5. O prazo destinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o 

processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 
 

6. Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assine o protocolo 
de registro de presença e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova. Lembre-se de que você só 
pode deixar o local de prova após às 10h30min. 
 

7. É obrigatória a permanência dos dois últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de apli-
cação da prova. 

 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 
ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

....................................................................................................................................................................................... destaque aqui ............................... 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 001/2011  
CARGO: ZELADOR 

 
 

PAPELETA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS ASSINALADAS – USO OPCIONAL 
                 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A E B D A C E B C A 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
E B D A C D A E C B 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A E C B A D C D E B 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 04 
 
A cada nova geração, renova-se a sensação de que nas pas-
sadas se lia mais e se fazia menos sexo. Duplo engano. A 
rapaziada, em todos os tempos, foi com igual ímpeto ao pote. 
A razão por que a leitura parece estar em baixa é que esta-
mos em plena era da internet. Só parece. Pois o que se vê é a 
multiplicação dos jovens que gostam de ler, reconhecendo 
que um bom texto ainda é, para a vida pessoal e profissional, 
um instrumento decisivo. 
 
Adaptado de: capa da revista Veja edição 2217 – ano 44 – no 20, de 18.05.2011. 
 
 
01 – Com relação à mensagem que pode extrair-se do texto, 

assinale a alternativa correta. 
 

a) Ainda que a Internet monopolize a atenção dos 
jovens, o interesse por uma leitura de qualidade 
continua despertando a atenção deles. 

b) A Internet é um instrumento decisivo na vida pessoal 
e profissional dos jovens. 

c) No passado, a leitura despertava mais interesse  do 
que o sexo. 

d) Os rapazes, hoje em dia, fazem mais sexo do que 
antigamente. 

e) O acesso à Internet fez com que os jovens 
selecionassem melhor os textos para leitura. 

 
                
 
 
 
02 – Na oração "... renova-se a sensação de..." do primeiro 

período, a partícula "se" é um pronome apassivador e o 
substantivo "sensação" é um sujeito paciente. Assinale a 
alternativa correta em que o pronome "se" exerce essa 
mesma função. 

 
a) Vive-se melhor nas cidades pequenas. 
b) Precisa-se de novos professores para o curso. 
c) Não se dorme bem com este calor insuportável. 
d) Os jogadores se abraçaram após o término da 

partida. 
e) Em nossa cidade, incentiva-se a prática da leitura 

entre as crianças. 
 
                
 
 
 
03 – No 4o período foi empregado "por que", grafado 

separado e sem acento, pois pode ser substituído por 
"pela qual". Assinale a alternativa correta em que esse 
termo foi empregado incorretamente. 

 
a) Ele lia muito porque queria estar bem informado. 
b) Não revele a ninguém o por quê da nossa viagem. 
c) Você não leu o texto por quê? 
d) A rua por que passei estava alagada. 
e) Por que você faltou ao trabalho ontem? 

 
                
 
 
 
 

04 – Com relação ao primeiro período do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Os três verbos que formam o período estão no 

presente do indicativo. 
b) O termo "passadas" se refere ao substantivo  

"sensações", que foi omitido para evitar repetição. 
c) Os termos "mais"  e "menos" estão exercendo a 

função de adjetivos. 
d) É formado por três orações, sendo a última 

coordenada sindética aditiva. 
e) O substantivo "geração" vem  precedido por dois 

pronomes indefinidos. 
 
                
 
 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 A 08 
 

O fim do isolamento 
 A samaumeira é uma das mais imponentes árvores 
da Amazônia. Com seus 50 metros de altura, ela tem o apeli-
do de "celular da floresta". Os índios batiam com porretes em 
seu tronco, cuja circunferência pode ser abraçada por até dez 
homens, para produzir sons e, assim, enviar mensagens pela 
floresta. Em Belterra, no Pará, essas árvores foram também 
um importante meio de comunicação para os seringueiros que 
se instalaram na região, atraídos pelos projetos de produção 
de látex em escala industrial empreendidos por Henry Ford, no 
início do século passado. Setenta e cinco anos depois, os 
celulares – desta vez os de verdade – impulsionam uma revo-
lução social e econômica na cidade. Há dois anos, a localida-
de de 16.000 habitantes ganhou uma torre de telefonia celular 
3G. (...) Hoje, 75% dos moradores têm celular e mais da me-
tade destes usa seu aparelho para conectar-se à Internet.  (...) 
 Uma pesquisa das Faculdades Integradas do Tapajós 
revelou que, depois da instalação da antena em Belterra, o 
comércio local cresceu 75%, graças à possibilidade de usar as 
máquinas para pagamento com cartões de crédito e débito 
automático. Além disso, as pessoas começaram a utilizar o 
comércio eletrônico para adquirir bens e abastecer suas lojas.  
(...) 
   

Adaptado de: revista Veja de 07/12/2011, edição no 2246, ano 44, no 49, 
 página 86/8, escrito por Marcelo Sperandio. 

 
 
05 – Com relação ao conteúdo do texto, assinale a alternativa 

incorreta. 
 

a) Henry Ford desenvolveu projetos de melhoria na 
comunicação no Pará, para atrair os seringueiros na 
produção de látex. 

b) Os índios costumavam utilizar os sons produzidos 
por uma árvore para transmitir mensagens para seu 
povo na floresta. 

c) Pela altura e diâmetro de seu tronco, a samaumeira 
se destaca entre as árvores da região amazônica. 

d) Até 2009, a população de Belterra não contava com 
moderna tecnologia de comunicação. 

e) O acesso à Internet resultou no incremento de 
negócios e provocou mudanças consideráveis na 
economia da cidade paraense. 

 
                
 
 
 
 



 

 
 

06 – Na oração "... cuja circunferência pode ser abraçada..." 
do 3o período, a palavra "cuja" é um pronome relativo e 
estabelece uma relação de posse com o substantivo 
"tronco", anteriormente mencionado. Assinale a 
alternativa em que esse pronome foi usado 
corretamente. 

 
a) O modo cuja reunião foi conduzida, deixou todos os 

participantes mais tranquilos. 
b) As ideias, de cujas simpatizamos, foram expostas na 

reunião. 
c) As cidades, cuja população é mais esclarecida, não 

têm tantos problemas de vandalismo e destruição do 
patrimônio público. 

d) Antipatizei com o rapaz cujo a namorada você 
conhece. 

e) O artista, cuja a obra eu falara, morreu ontem. 
 
                
 
 
 
07 – As palavras "árvore" e "século" são acentuadas 

graficamente, pois são proparoxítonas. Com relação às 
palavras que estão grafadas corretamente, acentuadas 
ou não, conforme as regras de acentuação em vigência 
no país, assinale a alternativa correta. 

 
a) Bactéria, alívio, derróta,  heroi. 
b) Saúde, telefônia, estratégia, disponível. 
c) Móvel, extraordinario, nivel, cardume. 
d) Vastidão, espelho, media, politica. 
e) Bateria, ciência, economia, área. 

 
                
 
 
 
08 – Na frase "Há dois anos, a localidade de 16.000 

habitantes..." temos o uso do verbo haver na indicação 
de tempo e, por essa razão, impessoal. Assinale a 
alternativa correta em que esse verbo está empregado 
corretamente, conforme as regras adotadas pela norma 
padrão da língua portuguesa. 

 
a) Antigamente haviam inúmeras árvores seculares 

neste bosque. 
b) Havia mais de cem pessoas na festa. 
c) No início do ano haverão concursos para preencher 

as vagas existentes. 
d) Houveram muitos protestos contra a privatização. 
e) Há dois dias da realização da prova, os candidatos 

revisavam os conteúdos para estar melhor prepara-
dos. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
09 – Numa turma do 2o ano da Escola ABC, distribuiu-se 5 

cadernos para cada aluno, sobrando ainda 98 cadernos. 
Caso fosse distribuído 8 cadernos para cada aluno, 
sobrariam apenas 2 cadernos. Com relação a quantos 
alunos possui essa turma, assinale a alternativa correta. 

 
a) 20. 
b) 45. 
c) 32. 
d) 19. 
e) 30. 

 
                
 
 
 
10 – Jane foi até uma papelaria e comprou 9 caixas de lápis 

de cor e pagou R$ 145,80. Chegando em casa, Jane 
percebeu que precisava de mais 3 caixas iguais às já 
compradas. Voltou à papelaria, comprou as 3 caixas de 
lápis de cor e pagou com uma nota de R$ 50,00. Com 
relação ao valor do troco recebido por Jane, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) R$ 1,40. 
b) R$ 2,40. 
c) R$ 4,40. 
d) R$ 5,00. 
e) R$ 1,55. 

 
                
 
 
 
11 – Chico recebe um salário de R$ 3.040,00, incluindo as 

horas extras. Ele gasta metade do salário no mercado 
para alimentar sua família, gasta 

4
1  do salário no aluguel 

da casa e 
16
3  do restante do salário no transporte 

coletivo. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Chico paga R$ 380,00 de aluguel. 
b) Chico gasta R$ 1.540,00 no mercado. 
c) Após o pagamento de todas as despesas Chico 

ainda fica com R$ 977,50. 
d) Sobra 

16
1  do salário do Chico para outras despesas. 

e) Chico gasta R$ 142,50 no transporte coletivo. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

12 – Uma mercadoria pode ser comprada em 7 prestações 
iguais de R$ 130,00 ou à vista com 8% de desconto. 
Com relação ao valor dessa mercadoria, se a compra 
fosse realizada à vista, assinale a alternativa correta. 

 
a) R$ 956,80. 
b) R$ 837,20. 
c) R$ 846,30. 
d) R$ 967,20. 
e) R$ 847,20. 

 
                
 
 
 
13 – Identifique o aumento percentual de uma mercadoria que 

custava R$ 120,00 e passou a custar R$ 138,00 e 
assinale a alternativa correta. 

 
a) 115%. 
b) 13%. 
c) 14%. 
d) 15%. 
e) 113%. 

 
                
 
 
 
14 – Três trabalhadores da Empresa Alpha devem dividir 

R$ 1.200,00 referentes ao pagamento por um serviço 
realizado. Eles trabalharam 2, 3 e 5 dias respectivamen-
te e devem receber uma quantia diretamente proporcio-
nal ao número de dias trabalhados. Com relação a quan-
to deverá receber cada um dos trabalhadores, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) R$ 240,00, R$ 360,00 e R$ 600,00. 
b) R$ 250,00, R$ 380,00 e R$ 570,00. 
c) R$ 220,00, R$ 370,00 e R$ 610,00. 
d) R$ 270,00, R$ 340,00 e R$ 590,00. 
e) R$ 210,00, R$ 390,00 e R$ 600,00. 

 
                
 
 
 
15 – Certa quantidade de medicação demora 6 horas para ser 

ministrado em um gotejamento de 12 gotas por minuto. 
Com relação a quanto tempo demora a aplicação dessa 
medicação, se o número de gotas por minuto fosse de 
18 gotas, assinale a alternativa correta. 

 
a) 9 horas. 
b) 5 horas. 
c) 4 horas. 
d) 7 horas. 
e) 8 horas. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16 – Durante nossa vida tomamos várias decisões, as quais 
interferem diretamente no destino. Ser um bom ou um 
mau profissional, depende de cada um. Nesse contexto, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) O bom profissional não é criterioso e dá importância 

demasiada às dificuldades encontradas no dia a dia. 
b) Pode-se ler jornais e revistas somente no horário de 

expediente quando não temos nada programado pa-
ra fazer. 

c) Não há necessidade de cordialidade com os demais 
funcionários da empresa, desde que não haja envol-
vimento em atividades paralelas. 

d) Na dúvida, ao ter que tomar decisões fora da rotina 
de trabalho, procura-se sempre os superiores para 
saber como proceder. 

e) Quando se usa o uniforme da empresa,  a apresen-
tação pessoal, como uso de maquiagem, calçados, 
cabelos, não é importante na avaliação do funcioná-
rio. 

 
                
 
 
 
17 – Reciclagem é o termo geralmente utilizado para designar 

o reaproveitamento de materiais beneficiados como ma-
téria-prima para um novo produto. As maiores vantagens 
da reciclagem são a minimização da utilização de fontes 
naturais e da quantidade de resíduos que necessitam de 
tratamento final (aterramento ou incineração). No Brasil, 
os recipientes que recebem materiais recicláveis, se-
guem um padrão de cor. Nesse contexto, assinale a al-
ternativa correta. 

 
a) Recipientes brancos recebem resíduos ambulatoriais 

e de serviços de saúde, enquanto os recipientes pre-
tos, resíduos de madeira. 

b) Resíduos perigosos são depositados em recipientes 
da cor laranja e os resíduos orgânicos em recipientes 
da cor cinza. 

c) Não existem recipientes para depósito de resíduos 
geralmente não recicláveis, misturados ou contami-
nados. 

d) Recipientes na cor roxa recebem apenas resíduos de 
papel/papelão. 

e) Qualquer tipo de vidro deve ser depositados sempre 
em recipientes da cor amarela. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

18 – Limpeza é a remoção de qualquer corpo indesejável 
(visível ou não) de uma superfície, sem alteração das 
características originais do objeto que está sendo 
tratado. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 

 
a) Sempre lavar os vidros quando os raios solares 

incidirem sobre os mesmos, pois a percepção da 
sujidade é mais clara e a secagem mais rápida. 

b) Um dos princípios básicos de limpeza consiste na 
limpeza sempre do mais próximo para o mais 
distante. 

c) A mistura de produtos aumenta a eficácia da limpeza, 
porém devemos observar a dosagem e proporção de 
cada produto a ser utilizado. 

d) Reorganizar os papéis por origem e destino, quando 
da limpeza de mesas dos diversos setores da em-
presa. 

e) O lixo deverá ser recolhido todos os dias, quando 
deverá ser observada a particularidade de cada setor 
quanto ao melhor horário para recolher e quantas 
vezes ao dia. 

 
                
 
 
 
19 – Observe as figuras abaixo e assinale a alternativa com a 

sequência correta. 
 
 
 
 

 

 
 

 
(I) (II) 
 
 
 

 

 
 
 

 
(III) (IV) 

 
 

a) Máquina lavadora de pisos, extensores, mop pó, 
escova de vaso sanitário. 

b) Máquina para encerar pisos, cabos de vassouras, 
vassoura reguladora, escova de unha. 

c) Máquina lavadora de pisos, extensões telescópicas, 
aplicador de cera, escova de unha. 

d) Aspirador de pó, bicos de mangueira, lavador de 
vidros, escova de unha. 

e) Máquina para encerar pisos, bicos de mangueira, 
aplicador de cera, escova de banheiro. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 

20 – Com relação ao uso de Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – 
EPC, assinale a alternativa correta. 

 

a) EPI é todo dispositivo de proteção coletiva de uso 
obrigatório pelos funcionários de uma empresa, a fim 
de proteção dos membros superiores e inferiores. 

b) Luvas e/ou mangas de proteção e/ou cremes 
protetores devem ser usados em atividades que 
ofereçam perigo de lesões provocadas por produtos 
químicos corrosivos, cáusticos, tóxicos, solventes 
orgânicos e oleosos. 

c) Sempre que as medidas de proteção coletiva forem 
tecnicamente inviáveis ou não fornecerem completa 
proteção, os funcionários são obrigados a adquirir os 
EPI's, os quais poderão ser descontados em folha de 
pagamento e parcelados em quantas vezes o 
funcionário solicitar. 

d) Agentes meteorológicos são aqueles que ficam 
expostos quando se desenvolve atividades junto a 
centros de observação astronômica ou não se usa o 
capacete de segurança. 

e) Quando da limpeza de salas de aula e quadros de 
giz, é obrigatório o uso de respiradores e máscaras 
de filtro químico. 

 
                
 
 
 

21 – Limpar o vaso sanitário é uma das tarefas mais 
desagradáveis na limpeza do banheiro. Felizmente, são 
normalmente produzidos com porcelana vitrificada, não 
porosa e fácil de limpar. Com relação à limpeza de 
banheiros, assinale a alternativa correta. 

 

a) Produtos químicos para limpeza de vasos sanitários 
não devem ser utilizados para limpeza de pias e lava-
tórios. 

b) Para a limpeza de divisórias de granito em banheiros 
deve-se utilizar produtos abrasivos, a fim de manter a 
higienização por mais tempo. 

c) Após a limpeza dos vasos sanitários, deve-se deixar 
um resquício de produto de limpeza nos mesmos,  
para que a esterilização seja completa. 

d) Os banheiros devem ser lavados duas vezes por dia. 
e) Não se deve utilizar álcool nos azulejos de banheiros. 

 
                
 
 
 

22 – Assinale a alternativa correta com relação à limpeza de 
acessórios de computadores. 

 

a) Produtos abrasivos são os mais indicados para a 
limpeza de fios e bases. 

b) A tela do monitor deve ser limpa com uma flanela 
embebida moderadamente numa mistura de água 
com produtos a base de acetona ou álcool. 

c) Não se deve limpar um mouse óptico na parte poste-
rior (de baixo). 

d) Na limpeza de teclados, não se deve utilizar aspira-
dor de pó, a fim de não danificar as teclas do mesmo. 

e) Quando o corpo do monitor estiver muito sujo, pode-
se utilizar uma flanela embebida moderadamente 
numa mistura pequena de detergente com água; a-
pós, remover essa mistura com outra flanela umede-
cida apenas em água. 

 
                
 
 

 



 

 
 

23 – Manter limpo é não sujar. Conscientização é fundamen-
tal para a boa conservação da limpeza. Nesse contexto, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) A limpeza profunda é realizada diariamente. Todo de-

talhe deve ser lembrado, removendo toda sujidade 
acumulada, como, por exemplo, a remoção de cera, 
lavagem de piso, etc. 

b) Limpeza é o ato de remover toda a sujidade visível  
de uma superfície, alterando as características origi-
nais do local a ser limpo. 

c) Limpeza leve é o trabalho executado durante o perí-
odo de expediente do cliente, como forma de manter 
o ambiente constantemente limpo. 

d) A limpeza de conservação ou manutenção é feita 
mensalmente e tem como objetivo a conservação do 
ambiente. 

e) Qualquer tipo de limpeza deve ser realizada fora do 
horário de expediente do usuário. 

 
                
 
 
 
24 – Com relação aos acidentes de trabalho, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) Equipamentos de proteção individual  são todas as 
medidas ou dispositivos, como sinais, imagens, sons, 
instrumentos ou equipamentos, destinados à prote-
ção de uma ou várias pessoas. 

b) Riscos ergonômicos estão diretamente ligados à e-
xecução das tarefas, ao esforço físico intenso e ao 
levantamento e transporte manual de peso. 

c) É direito do empregado comunicar ao empregador 
qualquer alteração que torne o equipamento de pro-
teção individual  impróprio para uso. 

d) Quando se trabalha em pé, é importante o uso de bo-
tas antiderrapantes e caneleiras, para diminuir a so-
brecarga das costas e pernas. 

e) Negligência consiste na falta involuntária de obser-
vância das medidas de precauções e segurança, de 
consequência previsível, que se faz necessária no 
momento para evitar um mal ou a infração da lei – 
excesso de confiança. 

 
                
 
  
 
25 – Com relação aos setores de saúde, principalmente no 

setor hospitalar, assinale a alternativa correta. 
 

a) Para limpeza de pisos, devem ser seguidas as 
técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e 
secar. 

b) A frequente higienização das mãos é obrigatória 
somente aos profissionais da área de saúde. 

c) Não há necessidade da limpeza dos materiais e 
equipamentos em cada término de jornada, desde 
que isso seja feito semanalmente. 

d) Os únicos adornos permitidos para uso pessoal, no 
horário de expediente, são  piercing e brincos. 

e) Unhas compridas e pintadas encobrem possíveis 
deslizes de cuidado com as mesmas. 

 
                
 
 
 

26 – "Unir-se é um bom começo, manter a união é um 
progresso, e trabalhar em conjunto é a vitória." (Henry 
Ford). Com relação ao trabalho em equipe, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) Ter um companheiro com bom humor, prejudica a 
equipe de trabalho. 

b) Não cultivar os relacionamentos. 
c) Não considerar as diferenças. 
d) Não deixar conflitos pendentes. 
e) Ficar sempre de cara feia. 

 
                
 
 
 

27 – Materiais não recicláveis são aqueles que não podem 
ser reutilizados após transformação química ou física. 
Assinale a alternativa que contém apenas materiais não 
recicláveis. 

 

a) Espelhos, acrílicos, fotocópias, copos, cabos de 
panela. 

b) Revistas, clips, isopor, copos, latas de aço. 
c) Fotografias, papel carbono, papel toalha, fita crepe, 

pilha. 
d) Ferragens, cristal, peças de brinquedos, molduras de 

quadros. 
e) Esponja de aço, fotocópias, copos, espelho, isopor. 

 
                
 
 
 

28 – Observe as figuras abaixo e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

 
 

  
(I) (II) 
 

 

 
 
 

 
(III) (IV) 

 
              

a) Vassoura, aspirador de pó, máquina lavadora de pi-
sos, esfregão. 

b) Vassoura, máquina lavadora de alta pressão, ence-
radeira, lustrador. 

c) Mop pó, aspirador de pó, enceradeira, lixa de parede. 
d) Mop pó, máquina lavadora de alta pressão, encera-

deira, esponja de aço. 
e) Mop esfregão, máquina de lavar carros, enceradeira, 

esponja de aço. 
 
                
 
 

 



 

 
 

29 – Com relação à limpeza e desinfecção de materiais de 
limpeza em áreas de saúde, assinale a alternativa 
correta. 

 
a) Quando da lavagem dos corredores, isolar todo o 

corredor para que não aconteçam acidentes. 
b) Usar equipamento de proteção individual e começar 

a limpeza do ambiente mais contaminado para o 
menos contaminado. 

c) Áreas semicríticas devem ser limpas no mínimo três  
vezes ao dia, e sempre quando for necessário. 

d) Os discos das enceradeiras devem ser lavados, e 
após empilhados para facilitar a secagem. 

e) No banheiro, lavar por último o vaso sanitário, onde 
será desprezada toda a água suja e/ou contaminada. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 – Com relação aos símbolos de riscos associados aos 
resíduos de saúde, assinale a alternativa que 
corresponde à sequência correta. 

 

 

 

 
 

 
(I) (II) 
 
 
 

 

 
 
 

 
(III) (IV) 

 
 
              
 
 

a) Reciclável, perigo, rotativo, infectante. 
b) Infectante, químico, radioativo, reciclável. 
c) Reciclável, risco de morte, ventilador, infectos. 
d) Infectante, perigo, hélices, reciclável. 
e) Infectante, perigo, retornável, saída de emergência. 

 
                
 
 
 


