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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Os americanos não encontraram no Iraque os 

estoques de armas de destruição em massa que o 
presidente George W. Bush afirmava existirem por 
lá. Também foram incapazes de produzir provas da 
alegada colaboração entre o regime de Saddam 
Hussein e os terroristas de Osama bin Laden. Con-
siderando que a geopolítica do petróleo não é moti-
vo aceitável para a invasão de um país, restou aos 
Estados Unidos uma derradeira justificativa para a 
guerra no Oriente Médio: ajudar a estabelecer um 
regime democrático numa terra que historicamente 
só conheceu a tirania. Nesse aspecto, _____ resul-
tados palpáveis. O Iraque realizou eleições livres 
pela primeira vez em sua história. Infelizmente, esse 
avanço memorável foi manchado pela divulgação de 
imagens de tortura e humilhação de prisioneiros 
praticadas por soldados americanos em Abu Ghraib, 
a cadeia-símbolo das crueldades do regime de Sad-
dam Hussein. Diante dessas imagens, é difícil para 
um iraquiano entender por que ser torturado por 
estrangeiros seria preferível a ser _______ por um 
conterrâneo. A invasão americana se justificaria 
se nenhum iraquiano _______ voltar a temer a 
tortura em Abu Ghraib. 

Presos submetidos a situações de _______ e de 
dor em países com instituições falidas ou com dita-
duras não surpreendem ninguém. É diferente quan-
do isso ocorre numa prisão mantida pela maior de-
mocracia do mundo. Os maometanos que reagiram 
com exagero à publicação de charges de Maomé 
ajudaram a reforçar a idéia dominante no Ocidente 
de que o mundo islâmico é dominado por um fana-
tismo inescrutável e primitivo. A barbárie cometida 
por militares americanos e a falta de punições 
exemplares aos culpados têm efeito inverso. Enfra-
quecem a autoridade moral que os Estados Unidos 
podiam ter para exigir respeito aos direitos huma-
nos em outros países. 
 
Adaptado de: ISSO SIM QUE É OFENSA, Veja 22 fev. 2006, 
p. 54-55. 

 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna na linha 12. 

 
(A) há 
(B) existe 
(C) houveram 
(D) aparece 
(E) tiveram 

 

02. Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas das linhas 21, 23 e 25 do texto. 

 
(A) mautratado – precisasse – constranjimento 
(B) maltratado – precizasse – costrangimento 
(C) mau-tratado – precisa-se – costranjimento 
(D) mautratado – precisa-se – constrangimento 
(E) maltratado – precisasse – constrangimento 

03. De acordo com o texto, 
 

(A) não surpreende a ninguém o fato de os presos 
iraquianos serem submetidos a tortura e humi-
lhação por parte dos norte-americanos na prisão 
de Abu Ghraib. 

(B) as torturas praticadas por soldados americanos 
ajudam a consolidar o poderio econômico e mili-
tar dos Estados Unidos. 

(C) houve colaboração entre Saddam Hussein e os 
terroristas de Osama bin Laden. 

(D) o desrespeito aos direitos humanos praticado por mi-
litares americanos está em contradição com a inten-
ção de estabelecimento da democracia no Iraque.  

(E) o regime de Saddam Hussein foi menos tirânico 
do que a ocupação americana no Iraque. 

 

04. Assinale a alternativa que indica o papel que o trecho 
posterior aos dois pontos (l. 10-12) desempenha em 
relação à oração que antecede este sinal. 

 
(A) enumeração 
(B) intermediação 
(C) explicitação 
(D) citação 
(E) retificação 

 

05. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra ou 
expressão que pode substituir corretamente a palavra 
se (l. 23). 

 
(A) desde que 
(B) se caso 
(C) quando 
(D) embora 
(E) nem que 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que 
pode substituir a palavra inescrutável (l. 33) no texto. 

 
(A) invisível 
(B) fragilizado 
(C) impenetrável 
(D) discreto 
(E) desenvolvido 

 

07. Em vista da relação de significado existente entre o 
penúltimo e o último períodos do texto, o ponto final 
da linha 35 poderia ser substituído por uma vírgula. 
Nesse caso, qualquer uma das expressões abaixo po-
deria ser inserida antes de enfraquecem, EXCETO 

 
(A) porque. 
(B) pois. 
(C) visto que. 
(D) logo. 
(E) uma vez que. 

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. 



 
 

FAURGS – HCPA – Edital 10/2006  PS 76 – AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO 

 
4 

08. Considere as seguintes afirmações sobre concordância 
no texto. 

 

I - O adjetivo incapazes (l. 04) concorda com a ex-
pressão os americanos (l. 01). 

II - O adjetivo praticadas (l. 17) concorda com a 
expressão imagens (l. 16). 

III - A forma verbal têm (l. 35) concorda com a ex-
pressão punições exemplares aos culpados 
(l. 34-35). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas II e III. 
 

09. Assinale, dentre as alterações de pontuação abaixo, 
aquela que resultaria numa frase gramaticalmente 
correta e semanticamente equivalente à original. 

 

(A) Substituição da vírgula na linha 08 por ponto final. 

(B) Substituição da vírgula na linha 17 por travessão. 

(C) Substituição do ponto final na linha 22 por vírgula. 

(D) Acréscimo de vírgula entre ditaduras e não (l. 27). 

(E) Inserção de vírgulas antes e depois da seqüência 
que reagiram com exagero à publicação de 
charges de Maomé (l. 29-30). 

 

10. Considere as seguintes afirmações sobre acentuação 
gráfica no texto. 

 

I - A palavra palpáveis (l. 13) recebe acento gráfico 
pela mesma regra de países (l. 26). 

II - A palavra lá (l. 04) recebe o acento pela mesma 
regra de só (l. 12). 

III - A palavra Maomé (l. 30) recebe acento pela 
mesma regra de idéia (l. 31). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas II e III. 
 
 
 
 
 
 

11. No campeonato brasileiro de futebol do ano passado, 
os 22 times participantes jogaram 2 partidas contra 
cada um de seus adversários. Considere o caso de um 
time que teve 10 derrotas e 13 empates. A razão en-
tre o número de derrotas e o número de jogos desse 
time é 

 

(A) 
11

5
. 

(B) 
21

5
. 

(C) 
13

10
. 

(D) 
21

10
. 

(E) 
42

13
. 

 

12. O número que está faltando na seqüência 4, 9, 19, __, 79 
é 

 
(A) 29. 
(B) 38. 
(C) 09. 
(D) 40. 
(E) 49. 

 

13. Uma caixa contém três bombons.  Francisco, Carlos e 
Pedro disputam, através de três lançamentos de uma 
moeda, a oportunidade de ficar com os bombons. A 
cada lançamento, um bombom é distribuído obser-
vando as seguintes regras: 

 
– se coroa, o bombom é, em princípio, de Francisco; 
– se cara, o bombom é, em princípio, de Carlos; 
– se a mesma face ocorrer consecutivamente, o bom-
bom é de Pedro. 

 
Pode-se dizer, então, que Pedro terá 

 
(A) pelo menos um bombom. 
(B) no máximo dois bombons. 
(C) no máximo um bombom. 
(D) nenhum bombom. 
(E) um bombom. 
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14. Uma pessoa se encontra no quinto andar de um pré-
dio comercial que não tem subsolo. Para resolver ne-
gócios pendentes, ela precisa visitar vários escritórios, 
em diferentes andares. Ela sobe 3 andares para a 
primeira visita e em seguida desce 7 andares para a 
segunda visita. Depois de subir 11 andares para a ter-
ceira visita, ela está a dois andares do último.  O nú-
mero de andares do prédio é 

 
(A) 11. 
(B) 12. 
(C) 13. 
(D) 14. 
(E) 15. 

 

15. Considere a seqüência de números abaixo. 
 

1  1  2  3  5  8  13   

 
Indique a alternativa que preenche corretamente o 
quadrinho final. 

 
(A) 17 
(B) 18 
(C) 19 
(D) 20 
(E) 21 

 

16. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando o grupo ao tipo de resíduo corresponden-
te, de acordo com classificação dos resíduos sólidos 
de saúde da RDC 306/04 – ANVISA. 

 
1 - grupo A/risco biológico 
2 - grupo B/risco químico 
3 - grupo C/risco radioativo 
4 - grupo D/recicláveis 
5 - grupo D/comum 
6 - grupo E/perfurocortantes 

 
(  ) cascas de frutas, sobras de alimentos, fraldas 

descartáveis, papel higiênico, toalha de papel 

(  ) bolsas transfusionais, curativos, sondas, luvas 
com sangue ou secreção 

(  ) agulhas, lâminas, escalpes, ampola de vidro 
(  ) resíduos gerados nos serviços de medicina nucle-

ar e radioterapia contendo radionuclídeos 

(  ) medicação vencida, sobras de reagentes ou solventes 
(  ) embalagens de papel, alumínio e plástico 

 
A seqüência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 5 – 4 – 2 – 3 – 6. 
(B) 1 – 6 – 5 – 3 – 2 – 4. 
(C) 5 – 1 – 6 – 2 – 3 – 4. 
(D) 5 – 1 – 6 – 3 – 2 – 4. 
(E) 5 – 2 – 4 – 3 – 1 – 6. 

17. Segregação é a separação dos resíduos no momento 
da geração. Considere as afirmações abaixo a respeito 
desse processo. 

 
I - Economiza recursos naturais através do reapro-

veitamento da matéria-prima por meio da reutili-
zação e reciclagem. 

II - Diminui a vida útil dos aterros sanitários. 

III - Economiza recursos nos processos de coleta, tra-
tamento e destinação final. 

IV - Evita acidentes decorrentes de armazenamentos 
inadequados. 

 
Quais correspondem a benefícios desse processo? 

 
(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 

18. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso). 

 
(  ) Conforme a RDC 306/04 – ANVISA, os resíduos 

de risco biológico devem ser acondicionados em 
saco plástico preto. 

(  ) O transporte interno de resíduos deve ser realiza-
do atendendo roteiro previamente definido e em 
horários coincidentes com a distribuição de rou-
pas, alimentos, medicamentos e visitas. 

(  ) Os recipientes para transporte interno dos resí-
duos devem ser de material lavável, rígido, im-
permeável, com tampa articulada  e rodas reves-
tidas de material que reduza o ruído. 

(  ) O destino final dos resíduos de toalha de papel, 
sobras de alimentos e fraldas descartáveis é o 
aterro sanitário. 

(  ) Os materiais perfurocortantes devem ser descar-
tados no momento de sua geração em recipientes 
rígidos, resistentes à punctura e a vazamentos, a 
fim de evitar acidentes com os funcionários. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – V – V – F. 

(B) F – F – V – V – V. 

(C) V – F – V – F – V. 

(D) F – V – F – V – F. 

(E) V – V – F – F – F. 
 
 
 
 



 
 

FAURGS – HCPA – Edital 10/2006  PS 76 – AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO 

 
6 

19. O carro utilizado na coleta e no transporte interno de 
resíduos deve 

 
(A) ser grande e aberto. 

(B) ser lavado e desinfetado após cada coleta. 

(C) estar sempre com resíduos e outros materiais. 

(D) ser lavado e desinfetado com álcool. 

(E) ser deixado nas áreas de circulação. 
 

20. De acordo com a RDC 306/04 – ANVISA, alguns resí-
duos precisam de tratamento prévio antes da destina-
ção final. Assinale a alternativa que apresenta resí-
duos que se enquadram nessa exigência. 

 
(A) cascas de frutas e toalha de papel 

(B) curativos e bolsa transfusional 

(C) curativos e embalagens de plástico 

(D) jornal e papel higiênico 

(E) medicação vencida e fralda descartável 
 

21. São considerados resíduos de risco biológico, por 
apresentarem risco potencial à saúde e ao meio am-
biente devido à presença de agentes biológicos: 

 
(A) copos descartáveis, prótese de gesso e máscaras. 
(B) ampola de vidro, papel carbono e metais. 
(C) bolsa coletora, sondas e luvas com sangue ou 

secreção. 
(D) ataduras, latas e sondas. 
(E) medicações vencidas. 

 

22. Constitui medida adotada visando à segurança indivi-
dual dos profissionais que trabalham na coleta, no 
transporte e no tratamento dos resíduos de saúde 

 
(A) a utilização de avental de chumbo. 

(B) a realização de exame radiológico anual. 

(C) a realização de exames médicos periódicos. 

(D) a isenção da obrigatoriedade das vacinas. 

(E) a utilização de luvas de procedimento. 
 

23. Algumas regras básicas podem servir como parâmetro 
a ser seguido para uma boa aparência e higiene do 
Auxiliar de Higienização. Entre elas, destacam-se 

 
(A) unhas curtas com esmalte e banho diário. 

(B) unhas limpas e cabelos soltos. 

(C) cabelos soltos e unhas com esmalte. 

(D) cabelos presos e unhas limpas. 

(E) uso de uniforme, pulseiras e anéis. 
 
 

24. Em relação ao Equipamento de Proteção Individual 
(EPI), pode-se afirmar que 

 
I - se destina a proteger a integridade mental do 

trabalhador. 

II - é utilizado para garantir a segurança do trabalhador, 
apesar de não apresentar o conforto esperado. 

III - é de responsabilidade do funcionário a sua conser-
vação, bem como a comunicação de qualquer alte-
ração que o torne impróprio para o uso adequado. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

25. Das alternativas abaixo, qual NÃO caracteriza Equi-
pamento de Proteção Coletiva – EPC? 

 
(A) Luvas. 
(B) Placas ilustrativas. 
(C) Fita antiderrapante. 
(D) Coletor de material perfurante e cortante. 
(E) Barreiras de contenção. 

 

26. As áreas do hospital são classificadas de acordo com 
o risco de infecções. Escolha a alternativa que apre-
senta a relação correta entre o tipo de área e a uni-
dade correspondente. 

 
(A) área crítica – ambulatório 
(B) área pesada – Centro de Tratamento Intensivo 
(C) área semicrítica – Unidade de Tratamento Intensivo 
(D) área crítica – Centro Cirúrgico 
(E) área não-crítica – Central de Material Esterilizado 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta a correta técnica 
de desinfecção das superfícies com presença de maté-
ria orgânica: 

 
(A) isolar a área; comunicar à enfermeira; lavar a su-

perfície, esterilizar a superfície. 

(B) isolar a área; comunicar ao Controle de Infecção; 
lavar a superfície; esterilizar a superfície. 

(C) aplicar produto desinfetante; desprezar os resí-
duos em saco branco; comunicar ao Controle de 
Infecção; secar as superfícies. 

(D) aplicar o produto desinfetante; removê-lo, após o 
período de ação, com panos; desprezar os resí-
duos em saco branco; lavar e secar a superfície. 

(E) retirar o excesso de matéria orgânica com papel-
toalha ou panos; aplicar o desinfetante; removê-lo 
após o tempo de ação; limpar com água e deter-
gente. 
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28. No que se refere à preservação de equipamento, con-
sidere as ações abaixo. 

 
I - Notificar ruído no equipamento. 

II - Desconectar o plug a distância. 

III - Não enrolar o fio ao redor do equipamento enquan-
to este estiver em funcionamento. 

IV - Usar o equipamento conforme as normas técnicas. 
 

Quais delas constituem cuidados necessários para a 
preservação de equipamento? 

 
(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 

29. O principal meio de prevenir infecções cruzadas no 
ambiente hospitalar é 

 
(A) utilizar barreira plúmbica. 

(B) limpar cuidadosamente pisos e paredes. 

(C) utilizar coletores para perfurocortantes. 

(D) instalar isolamentos. 

(E) lavar as mãos. 
 

30. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 
princípio de limpeza hospitalar. 

 
(A) Realizar limpeza úmida. 

(B) Utilizar dois baldes de cores diferentes. 

(C) Limpar da área mais contaminada para a menos 
contaminada. 

(D) Limpar da área mais limpa para a mais suja. 

(E) Iniciar a limpeza pelo teto e terminar pelo piso. 
 

31. Considere as afirmações abaixo. 
 

I - A limpeza de paredes, pisos e janelas deve ser 
feita com água, detergente e desinfetante, a me-
nos que haja depósito de matéria orgânica. 

II - A limpeza hospitalar pode ser úmida ou molhada. 

III - Deve-se lavar as mãos antes e após cada proce-
dimento. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

32. Com relação à higiene das mãos, pode-se afirmar que 
 

(A) devemos lavar as mãos antes e após cada proce-
dimento. 

(B) é desnecessário lavar as mãos quando realizamos 
procedimentos com luvas. 

(C) não é necessário utilizar luvas para recolher resíduos. 

(D) anéis e pulseiras podem ser usados quando utili-
zamos luvas. 

(E) as unhas compridas, quando bem tratadas, não 
prejudicam a higiene das mãos. 

 

33. No que se refere a produtos utilizados em higieniza-
ção hospitalar, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Germicidas são agentes químicos que inibem ou 

destroem os microorganismos. 

II - Os compostos clorados, como o hipoclorito de só-
dio, podem danificar os objetos metálicos. 

III - Os detergentes são substâncias que paralisam o 
crescimento bacteriano por suas propriedades 
tensoativas. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

34. Assinale a alternativa correta com relação aos tipos de 
limpeza hospitalar. 

 
(A) Limpeza Concorrente  é a realizada quando ocorre 

sujidade após a limpeza da sala cirúrgica. 

(B) Limpeza Terminal é a realizada diariamente, assim 
que terminam todas as atividades do hospital. 

(C) A Limpeza Concorrente pode ser realizada uma 
ou várias vezes ao dia, dependendo do risco de 
infecção da área a ser limpa. 

(D) Limpeza de Manutenção é a realizada após algum 
procedimento de obra civil ou de reparo de equi-
pamentos. 

(E) Limpeza Imediata é a realizada quando um paciente 
recebe alta. 
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35. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma rela-
ção correta entre equipamento de higienização e van-
tagem de sua utilização. 

 
(A) Rodos profissionais: possibilitam maior produtividade. 

(B) Aspiradores de líquidos: não exigem troca de 
filtros. 

(C) Máquinas lavadoras e extratoras: permitem lavagem 
tanto de pequenas, quanto de grandes áreas. 

(D) Mops: impedem o contato do funcionário com 
produtos químicos. 

(E) Carro de utilidades: permite o transporte de vários 
utensílios de higienização. 

 

36. Uma das finalidades do Serviço de Higienização 
Hospitalar é 

 
(A) promover a deteriorização de superfícies, objetos 

e materiais. 
(B) maximizar o número de microrganismos. 
(C) contribuir para a melhora da aparência dos pacientes. 
(D) evitar o aprimoramento de técnicas. 
(E) promover segurança e conforto aos pacientes e 

aos funcionários por meio do ambiente limpo. 
 

37. NÃO são considerados “clientes de saúde”  
 

(A) os funcionários do hospital. 

(B) os enfermos. 

(C) os familiares do enfermo. 

(D) os acompanhantes do enfermo. 

(E) os visitantes do enfermo. 
 

38. A respeito de Hotelaria Hospitalar, é INCORRETO 
afirmar que a mesma se refere a 

 

(A) tentativa de livrar os hospitais da “cara de hospital”. 

(B) estilo gerencial apático. 

(C) introdução de novos processos, serviços e condutas. 

(D) procura de qualidade. 

(E) respeito e solidariedade ao estado físico e emocional 
do cliente. 

 

39. Entre as alternativas abaixo, qual se enquadra no 
conceito de ética de Goldin? 

 
(A) O estudo geral do que é adequado ou inadequado. 

(B) Regimento de uma sociedade. 

(C) Conduta de previsibilidade para a ação humana. 

(D) Regras que são assumidas pelas pessoas. 

(E) O bom profissional. 
 

40. Questionamentos sobre algumas ações realizadas no 
exercício de uma profissão podem servir como refle-
xão sobre uma conduta ética apropriada, EXCETO 

 
(A) apresentar atitudes de generosidade. 

(B) assumir postura pró-ativa. 

(C) atender bem as pessoas. 

(D) estar aberto e receptivo. 

(E) não assumir deveres. 
 


