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Concurso Público Simplificado - FAEPU TIPO 1

QUESTÃO  01

Assinale a ÚNICA alternativa em que a palavra ou expressão em negrito NÃO está adequadamente interpretada de
acordo com seu sentido no texto.

A) “De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas
também proativa”. (linhas 18 e 19) = de agonia

B) “Ademais, torna-se insensato e irônico: nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos – a
promover o desequilíbrio natural.” (linhas 04 e 05) = consideramos

C)  “Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e os cataclismos provocados pela natureza injuriada.”
(linha 06) = catástrofes

D) “O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios.” (linhas 17
e 18) = provocador

QUESTÃO  02

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

A) O homem altera o equilíbrio natural e, como consequência disso, a Mãe Natureza reage de forma primitiva.

B) Zelar pela saúde e bem-estar de nossos filhos é uma maneira de fazer com que eles tenham consciência ambiental.

C) A Organização das Nações Unidas (ONU) e o Comunicado de Paris foram criados com o objetivo de proteger os
homens contra a vingança da Mãe Natureza.

D) Para que a mãe natureza não sofra com as agressões humanas, é necessário que os governos e as ONGS se
solidarizem com a morte dos ursos polares, por exemplo, pois isso significa desenvolver a consciência ambiental.

LÍNGUA PORTUGUESA

Um dos maiores paradoxos atuais da humanidade é zelarmos tanto pela saúde e bem-estar de nossos filhos e
pouco nos importarmos com sua qualidade de vida, daqui a 30 ou 50 anos. “A terra não nos pertence. Ela foi
emprestada de nossos filhos”, advertia um cacique indígena americano, há mais de um século.

Ademais, torna-se insensato e irônico: nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos a
promover o desequilíbrio natural.

Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e os cataclismos provocados pela natureza injuriada.
Conforme estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU), o aquecimento global tem provocado, a cada ano,
150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres
ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura na Terra. O agravamento foi de 20% sobre o
ano anterior.

A Mãe Natureza é, a um só tempo, primitiva e nobre ao agir. É agradecida com quem a trata bem, além de ser
espontaneamente dadivosa, bela e vivificante. Porém, pedagógica, ou sabe ser vingativa aos 6,5 bilhões de terráqueos:
“se alterarem o equilíbrio natural, eu os arruíno” – diria ela.

“A sobrevivência de toda a humanidade está em perigo. É o momento de sermos lúcidos. De reconhecer que
chegamos ao limite do irreversível, do irreparável”, adverte o Comunicado de Paris, assinado por representantes de
40 países, reunidos em fevereiro de 2007.

Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões,
secas, inundações, incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não
apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental. Não basta condoer-se
com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs nem
pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano.

Jacir J. Venturi

Disponível em: http://www.geometriaanalitica.com.br/artigos/Assuntos%20Gerais/
a_natureza_nao_mais_se_defende.pdf. Acesso em: 10 dez. 2009.
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Concurso Público Simplificado - FAEPUTIPO 1

QUESTÃO  03

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

A) O texto prescreve ações que devem ser empreendidas para se regular comportamentos.

B) O texto apresenta diferentes formas de conhecimento, com o objetivo de convencer o leitor.

C) O texto representa  experiências vividas, situadas no tempo.

D) O texto discute problemas sociais  controversos, sustentando a opinião do autor.

QUESTÃO  04

Assinale a alternativa INCORRETA.

Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e os cataclismos provocados pela natureza injuriada,
porque

A) os cataclismos são desastres naturais que ocorrem sem a interferência humana.

B) as agressões ao ambiente são proporcionais aos cataclismos provocados pela natureza.

C) quanto mais a natureza é agredida, mais ocorrem cataclismos.

D) à medida que a natureza é agredida, mais cataclismos ocorrem.

QUESTÃO  05

Assinale a alternativa correta.

Em: “Ademais, torna-se insensato e irônico: nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, somos os
únicos a promover o desequilíbrio natural.”, o único termo que pode ser usado, substituindo os dois pontos e mantendo
a relação de sentido estabelecida pelas duas proposições é:

A) porque

B) entretanto

C) e

D) para

Língua Portuguesa
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ÉTICA

QUESTÃO  06

Em relação às regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público, assinale a alternativa
correta.

A) A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal.

B) O servidor público pode omitir a verdade para não contrariar os interesses da Administração Pública.

C) O servidor não deve voltar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores hierárquicos.

D) Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração
Pública, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua
omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

QUESTÃO  07

Sobre o servidor público, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta e indiretamente por todos, até por ele
próprio e, por isso, se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento
indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

B) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, terá de decidir somente
entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o justo e o injusto.

C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar.

D) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.

QUESTÃO  08

São deveres do servidor público, EXCETO:

A) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o
público.

B) Ser probo, reto e leal, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando tiver diante de
duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a administração pública.

C) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade
a seu cargo.

D) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.

Ética
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QUESTÃO  09

É vedado ao servidor público, EXCETO:

A) Apresentar-se embriagado no serviço ou fora do serviço, de forma habitual.

B) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.

C) Não utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.

D) Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.

QUESTÃO  10

Com relação às afirmativas sobre o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa
correta.

A) Cada Comissão de Ética de que trata o decreto 1.171/94 será integrada por 5 membros titulares e 5 suplentes,
escolhidos entre os servidores e empregados do quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da  respectiva
entidade ou órgão para mandatos de três anos não coincidentes, permitida uma recondução.

B) A atuação da CEP enseja remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados
prestação de relevante serviço público.

C) As Comissões de Ética poderão escusar-se de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta
Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

D) A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e
notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República para mandatos de três anos
não coincidentes, permitida uma única recondução.

Ética
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

QUESTÃO  11

Considerando os aspectos de organização, de direção e gestão do SUS, contidos na Constituição Federal de 1988
e na Lei Orgânica da Saúde nº. 8.080 de 1990, é correto afirmar que:

A) As ações e serviços de saúde do SUS, no âmbito dos municípios, não podem ser desenvolvidos por consórcios de
saúde intermunicipais.

B) As ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde são organizados e desenvolvidos de forma centralizada,
pelo Ministério da Saúde.

C) A direção do Sistema Único de Saúde é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelo respectivo Conselho
de Saúde.

D) As ações e serviços de saúde executados no âmbito do Sistema Único de Saúde são organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

QUESTÃO  12

Com relação às diretrizes estabelecias no pacto pela saúde do SUS, analise as seguintes proposições:

I - A programação pactuada e integrada da atenção à saúde deve explicitar a parcela de recursos destinados à
população própria do município e à população referenciada no processo de pactuação entre municípios.

II - Fica estabelecida a criação de apenas três blocos de recursos federais (atenção básica; atenção de média e alta
complexidade; vigilância em saúde) para custeio de ações e serviços do SUS.

III - O processo de contratação de serviços, a regulação assistencial, o controle, avaliação e auditoria assistenciais,
juntamente com as regulamentações da vigilância epidemiológica e sanitária, constituem as ações de regulação
da atenção à saúde.

Assinale a alternativa correta.

A) I e III são verdadeiras.

B) I, II e III são verdadeiras.

C) Somente III é verdadeira.

D) I e II são verdadeiras.

SUS
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QUESTÃO  13

Sendo o Sistema de Saúde em Minas Gerais organizado em pontos de atenção de saúde (primária, secundária e
terciária) cujos pontos devem estar vinculados a um território sanitário, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A atenção terciária é integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares especializados em média complexidade,
sendo organizada em polos macrorregionais.

B) No programa de saúde da família, como principal estratégia de organização de atenção básica e porta de entrada do
SUS, cabem às suas equipes a responsabilidade sanitária sobre o cidadão.

C) A atenção secundária constituída por uma rede de unidades especializadas (ambulatórios e hospitais) é organizada
em nível das microrregiões.

D) A atenção primária de saúde estabelece as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde em  um território
definido, sendo preferencialmente de responsabilidade dos municípios.

QUESTÃO  14

De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990,  associe as instâncias de governo da coluna da direita com as respectivas
competências na coluna da esquerda.

I - Definir e  coordenar os sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica. (    ) Direção Municipal

II - Executar ações e serviços de vigilância sanitária e epidemiológica. (    ) Direção Estadual

III - Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de (    ) Direção Nacional

vigilância sanitária e epidemiológica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita.

A) 2 – 1 – 3

B) 3 – 2 – 1

C) 2 – 3 – 1

D) 1 – 3 – 2

QUESTÃO  15

Na política de Humanização do SUS, a classificação de risco tem como objetivos, EXCETO:

A) Diminuir a sobrecarga no pronto socorro.

B) Reduzir o tempo de atendimento do médico para que este possa atender mais pacientes.

C) Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto socorro, humanizando o atendimento.

D) Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários.

SUS
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Conhecimentos Específicos

QUESTÃO  16

As Normas Regulamentadoras que evitam o risco químico, coibindo o contato ou a entrada do agente químico no
organismo, no ambiente e individualmente pela capacitação dos trabalhadores para um trabalho seguro e pelo uso de EPI,
são, respectivamente, as:

A) NR-7, NR-15 e NR-16.

B) NR-1, NR-10 e NR-32.

C) NR-7, NR-15 e NR-32.

D) NR-2, NR-10 e NR-32.

QUESTÃO  17

A máquina Extratora tem como principal função:

A) retirar o excesso de água da roupa.

B) secar totalmente a roupa.

C) secar totalmente a roupa e passar.

D) passar a roupa.

7

Conhecimentos Específicos

QUESTÃO  18

O sistema de aquecimento de uma calandra pode ser alimentado:

A) somente por vapor.

B) Por vapor, gás ou eletricidade.

C) somente por gás e/ou eletricidade.

D) somente por vapor e/ou eletricidade.
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QUESTÃO  20

O sistema de climatização da área limpa e da área suja deve:

A) não apresentar uma preocupação específica sobre o isolamento das áreas, pois a roupa está sendo lavada e, portanto,
livre de contaminação.

B) possibilitar ocorrer um fluxo de ar da área suja para a área limpa.

C) ser totalmente independente.

D) ser refrigerado com controle de umidade principalmente na área suja.

QUESTÃO  21

Qual afirmativa abaixo está correta?

A) A unidade de processamento de roupas que possuir acima de vinte trabalhadores deve constituir a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes - CIPA.

B) O programa de prevenção de riscos ambientais tem como objetivo a proteção dos equipamentos instalados na
lavanderia.

C) O risco ocupacional está presente principalmente nas atividades realizadas no ambiente familiar.

D) A Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimento de Saúde determinam diretrizes básicas de proteção aos
equipamentos instalados.

QUESTÃO  19

O piso em todas as áreas da lavanderia deve ser:

A) liso e cheio de ranhuras.

B) poroso, com facilidade de infiltrar água para escoamento.

C) poroso com ranhuras.

D) liso, resistente a água e isento de desenhos e ranhuras.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO  22

Os fatores de risco para a saúde e segurança dos trabalhadores podem ser classificados em:

A) físico, biológico, farmacológico e ambiental.

B) bacteriológico, bioquímico, acidental e microbiológico.

C) físico-químico, farmacológico e ambiental.

D) físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes.

QUESTÃO  23

Sobre a unidade de processamento de roupas, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Pode realizar o preparo de pacotes de roupas para esterilização, confecção e reparo de peças.

B) Considerada como setor de apoio, tem como finalidade coletar, pesar, separar, processar, confeccionar, reparar e
distribuir roupas.

C) Aplica-se apenas a roupas provenientes de hospitais, não se aplicando a clínicas médicas e odontológicas.

D) Deve ser realizada a higienização do ambiente e de seus equipamentos.

QUESTÃO  24

De quem é a responsabilidade por retirar os perfurocortantes, instrumentais, entre outros objetos, das roupas que
estão sendo encaminhadas à lavanderia?

A) Da pessoa que irá realizar o transporte da unidade geradora até a lavanderia.

B) Da equipe de saúde da unidade geradora.

C) Da pessoa que irá pesar a roupa na lavanderia.

D) Da pessoa que irá colocar a roupa na máquina de lavar.

QUESTÃO  25

Compreende uma das fases de um ciclo completo de lavagem, EXCETO:

A) Pré-lavagem.

B) Enxágüe.

C) Pintura.

D) Alvejamento.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO  26

Assinale a alternativa correta

A) A descontaminação de qualquer tipo de roupa antes do processo de lavagem é desnecessária.

B) A frequente higienização das mãos pelo pessoal que manuseia roupa suja não previne infecções.

C) O processo de lavagem é o mesmo para todos os tipos de tecido, independentemente de sua origem e composição.

D) A classificação por cores não é necessária para evitar manchas.

QUESTÃO  27

Sobre o processamento de roupas na área suja, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A roupa deve ser pesada antes do processo de lavagem.

B) A roupa deve ser classificada antes de iniciar o processo de lavagem.

C) Nessa área as roupas devem ser bastante agitadas.

D) É indicado aos trabalhadores da área suja que, antes de saírem de seu local de trabalho, tomem banho e troquem de
roupa.

QUESTÃO  28

O transporte de roupas pelas clínicas deve seguir alguns procedimentos. Assinale a alternativa que NÃO representa
um desses procedimentos.

A) O carro utilizado para o transporte de roupa suja dentro do serviço de saúde deve ser leve, de fácil higienização,
possuir dreno para eliminação de líquido e confeccionado de material que permita o uso de produtos químicos para
sua limpeza e desinfecção.

B) É desejável que o transporte de roupa limpa e suja seja realizado por carrinhos separados.

C) Se o serviço dispuser de apenas um carrinho, esse deve ser lavado e desinfetado após o transporte de roupas sujas
e antes do transporte de roupas limpas.

D) Os carrinhos de transporte de roupas sujas não necessitam de identificação.

QUESTÃO  29

São fatores que contribuem para a eficácia na higienização das mãos, EXCETO:

A) Técnica empregada na limpeza das mãos.

B) Frequência em que as mãos são lavadas.

C) Duração da limpeza das mãos.

D) Basta somente a utilização de água corrente para a higienização das mãos.

10
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QUESTÃO  30

Qual alternativa apresenta apenas os equipamentos de proteção individual – EPI’s – utilizados em uma unidade de
processamento de roupas de serviços de saúde.

A) Luvas, máscara cirúrgica, gorro e cinto de segurança.

B) Luvas, máscara cirúrgica e proteção ocular, touca, avental e botas.

C) Touca, avental, gorro, luvas e cinto de segurança.

D) Cinto de segurança, luvas, proteção ocular e avental.

QUESTÃO  31

Sobre as partes do ciclo correto de processamento de roupas dos serviços de saúde, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

A) Separação, dobra, embalagem da roupa limpa  secagem e calandragem  centrifugação.

B) Centrifugação  processo de lavagem de roupa suja  distribuição da roupa limpa.

C) Retirada da roupa suja da unidade geradora e o seu acondicionamento  coleta e transporte da roupa suja até a
unidade de processamento  recebimento, pesagem, separação e classificação da roupa suja.

D) Processo de lavagem da roupa suja  retirada da roupa suja da unidade geradora e o seu acondicionamento 
centrifugação.

11

Conhecimentos Específicos

QUESTÃO  32

Algumas medidas que podem ser tomadas contra riscos físicos nas unidades de processamento são, EXCETO:

A) Substituição dos itens de metal das roupas por outro tipo de material.

B) Implementação de um programa de saúde auditiva.

C) Utilização de botas de PVC ou borracha antiderrapante.

D) Apesar de contraditório, as manutenções preventivas e corretivas das máquinas não influenciam na redução dos
riscos físicos.
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QUESTÃO  33

São situações de risco que podem contribuir para a ocorrência de acidentes em uma unidade de processamento de
roupas, EXCETO:

A) Uso de ferramentas defeituosas, inadequadas ou desgastadas.

B) Uso de EPI´s adequados.

C) Fio desencapado e motor sem isolamento ou aterramento.

D) Iluminação inadequada.

QUESTÃO  34

Sobre a classificação dos resíduos sólidos em acordo com a RDC 306/04, é correto afirmar que:

A) Os resíduos de rejeitos radioativos apresentam riscos em potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido à
radioatividade.

B) Na área de saúde, o resíduo comum é aquele que apresenta agentes biológicos capazes de transmitir infecção,
apresentando risco em potencial à saúde publica e ao meio ambiente.

C) Os resíduos perfurocortantes são aqueles caracterizados pela toxicidade, corrosividade, inflamabilidade e reatividade.

D) Os resíduos biológicos são aqueles comparados aos resíduos domiciliares.

QUESTÃO  35

Entre os riscos físicos encontrados nas unidades de processamento de roupas, podemos encontrar, EXCETO:

A) O ruído e a vibração.

B) A capacitação do funcionário.

C) O calor.

D) A umidade.

12

Conhecimentos Específicos



Concurso Público Simplificado - FAEPU TIPO 1

QUESTÃO  36

São produtos químicos utilizados no processamento de roupas, EXCETO:

A) Detergente.

B) Sabão.

C) Ácido acetilsalicílico.

D) Agentes alvejantes.

QUESTÃO  37

Seguem abaixo alguns aditivos muito utilizados nos detergentes. Qual a alternativa que apresenta o efeito correto no
uso do aditivo?

A) Aditivo alcalino: emulsionar e saponificar a sujidade.

B) Condicionador de água: mascara o tom amarelado que pode aparecer nas roupas brancas.

C) Enzimas: aderem às fibras dos tecidos, impedindo a redeposição de sujeiras.

D) Branqueadores ópticos: hidrolisam as sujidades protéicas, lipídicas ou glicídicas.
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QUESTÃO  38

Sobre o carro de transporte, é correto afirmar.

A) Carro barra sobre rodízio: utilizado na coleta transporte e armazenamento temporário de roupa suja.

B) Carro para roupa suja: transporte e preparo das roupas sujas para passar na calandra.

C) Carro para distribuição: substitui a mesa fixa para dobragem.

D) Carro cesto: utilizado para o transporte da roupa que circula entre os equipamentos, como lavadoras, centrífugas,
calandras, secadoras ou prensas.
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QUESTÃO  39

De acordo com a NR-32, a calandra deve possuir, EXCETO:

A) Sistema de refrigeração das câmaras de resfriamento.

B) Termômetro para cada câmara de aquecimento.

C) Termostato.

D) Dispositivo que impeça a inserção de segmentos corporais n.os cilindros ou partes móveis do equipamento.

QUESTÃO  40

A caldeira é uma fonte de geração de vapor e tem as seguintes características:

A) A única fonte de combustão é o gás natural.

B) As caldeiras podem ser aquecidas por combustão ou eletricidade.

C) Instalação de caldeiras o mais próximo possível da unidade de processamento para evitar perdas de carga e dispersão
de calor ao longo da tubulação.

D) O projeto de instalação da caldeira deve atender a NR-32.
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