ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU-PA INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA
(EDITAL 01/2019)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: SERVENTE (CÓD. 150 AO 159)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (TARDE)
14h às 18h

DATA: (2ª ETAPA)
31 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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

É muito comum ouvirmos que a globalização está cada vez mais encurtando a distância existente entre
as pessoas, fato decorrente do avanço tecnológico presente nas últimas décadas que conta com a evolução dos
meios de transporte e também de comunicação. Atualmente, com o advento de transportes mais rápidos como
aviões, trem-bala, jatos supersônicos, é comum pessoas se transportarem de um lugar muito distante a outro
sem perdas tão significativas de tempo. Além do mais, os meios de comunicação, como a televisão, a internet,
as rádios e também os telefones celulares, permitem que pessoas se comuniquem mesmo estando em cidades
diferentes, estados ou países distantes. Tendo em vista a tecnologia dos satélites, hoje em dia já é possível
assistir um evento no Brasil em tempo real que se passa no Japão ou na China. É também crescente o número
de pessoas que fazem viagens internacionais e que participam de redes sociais em todo o mundo. Diante disso,
não soaria estranho dizermos que a globalização e o avanço tecnológico encurtam as distâncias.
Embora costumamos ver o mundo dessa forma, mal podemos perceber o quanto as pessoas reduzem o
contato real uma das outras. Quando alguém se senta à frente da TV ou do computador acessando a internet e
toma bastante tempo nessas tarefas, ela pode ver qualquer coisa presente no mundo inteiro ou mesmo entrar em
contato com qualquer pessoa, no entanto não existe nenhum contato físico entre elas, a pessoa não vê um
mundo real, tudo que ela vê e mesmo como ela conversa é sempre virtual. Na verdade, ela passa a maior parte
do tempo sozinha, sem participar efetivamente de uma realidade. Com os meios de transporte em franca
evolução, torna-se comum pessoas se transportarem de um lugar ao outro, no entanto elas pouco percebem e
identificam o próprio lugar de convívio. Além do mais, isso facilita misturas de uma cultura na outra até que se
tenha uma única, adotada como padrão, na qual tradições e culturas próprias de uma nação ou lugar perca a sua
identidade, fato que desmonta a historicidade de um povo juntamente com os hábitos e costumes. Outro
detalhe, é que nem todo mundo tem acesso a todo esse avanço tecnológico, o que causa maior distância entre
povos, e implica em diversos problemas de ordem social, como a exclusão tecnológica, o aumento da violência,
fator que acarreta no aumento da insegurança e assim contribuindo também para o isolamento de pessoas e
classes sociais.
Fala-se que no futuro a tendência é que as pessoas trabalhem dentro de suas próprias casas ganhando
seus salários. Se isso realmente ocorrer, veremos que o ambiente em que pessoas costumam se unir para
trabalhar visando um objetivo acabará e o isolamento entre as pessoas tenderá a aumentar. Com o avanço da
globalização é comum aumentar a virtualização, fato já decorrente da aparição dos cursos a distância, dos
hologramas, das conversas em redes sociais, dos celulares, das trocas de e-mail, das instruções de radares e de
cirurgias médicas a longas distância. Tudo contribui para que as pessoas não necessitem mais de proximidade,
o que contribui por melhorar o isolamento físico entre as pessoas. Antigamente era comum pessoas se reunirem
nas beiras das estradas e contarem fatos do dia a dia, ou mesmo sentarem na varanda para conversar, ou se
juntarem para assistir a uma exibição, seja teatral, literária ou qualquer outro evento social. Hoje em dia, nas
grandes cidades e centros urbanos, fazer isso é algo raríssimo, e que no fundo não se vê importância, ora,
existem todos os meios de comunicação que fazem isso, sem que pessoas se reúnam para dialogar as notícias
entre si. Portanto, fica a dúvida, será que a globalização encurta mesmo a distância entre as pessoas?
http://reciclareleciclar.blogspot.com/2012/01/globalizacao-encurta-distancia-entre-as.html
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01) A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar:

05) A expressão “de pessoas” (L.9) tem equivalência
sintática com:

A) As

transformações

esperadas

com

a

revolução

tecnológica se efetivaram plenamente no processo de

A) “do avanço tecnológico” (L.2).

aproximar as pessoas.

B) “de tempo” (L.5).

B) As novas tecnologias podem contribuir para a exclusão
social.
C) O ingresso na sociedade do conhecimento está
relacionado à predisposição de cada pessoa.
D) A sofisticação dos recursos tecnológicos provocou a
melhoria da qualidade de vida da população mundial.
02) A frase interrogativa “Portanto, fica a dúvida, será que a
globalização encurta mesmo a distância entre as
pessoas?” (L.36) tem caráter:
A)
B)
C)
D)

Irônico.
Analítico.
Retificador.
Revolucionário.

03) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está
expressa na alternativa:
A) No processo de coesão, isso (L.18) retoma “lugar de
convívio”. (L. 18)

C) “de pessoas” (L.9).
D) “de uma cultura” (L.18).
06) Tem valor predicativo o termo na alternativa:
A) “Sozinha” (L.16).
B) “franca” (L.16).
C) “diversos” (L.22).
D) “sociais” (L.29).
07) Há correspondência entre o termo transcrito e a ideia
por ele expressa em:
A) “no entanto” (L.14) – consequência.
B) “maior” (L.15) – comprimento.
C) “próprio” (L.18) – reforço.
D) “ou” (L.19) – exclusão.

B) Se se substituir “Embora costumamos ver o mundo
dessa forma” (L.11), por “mesmo que costumemos ver
o mundo dessa forma”, ficam preservadas a coerência
da argumentação e a correção gramatical.
C) A forma verbal “trabalhem” (L.25) expressa uma ação
concluída no presente.

08) A

D) “contato”, em “não existe nenhum contato físico”
(L.14), manterá a mesma função sintática se houver a
troca do verbo existir por haver.

C) “no mundo” (L.13).

04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em:

09) Sobre a palavra “grandes”, em “Hoje em dia, nas

A) “até”, em “até que se tenha uma única” (L.18/19), e
“também”, em “também de comunicação” (L.3), são
termos marcadores de limite.
B) “como”, em “Atualmente, com o advento de transportes
mais rápidos como aviões,” (L.3/4) e “como”, em
“como ela conversa” (L.15) exprimem a mesma ideia.
C) “seja” (L.33) é formado por derivação regressiva.
D) “número” (L.8) tem valor subjetivo.

CARGO: SERVENTE (CÓD. 150 AO 159)

alternativa

cujo

termo

expressa

a

mesma

circunstância de “hoje em dia” (L.7) é a:
A) “de um lugar” (L.4).
B) “já” (L.7).
D) “no fundo” (L.34).

grandes cidades” (L.33/34), a única alternativa em
desacordo com o contexto é a
A) Qualifica o nome indicando dimensão.
B) É um adjetivo uniforme quanto ao gênero.
C) Exerce a mesma função sintática que a palavra “das
estradas” (L.32).
D) Altera a semântica se transposta para depois “cidades”.
Página | 4

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

10) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo na alternativa:

14) Ao usar o vocábulo “se”, em “Fala-se” (L.25), o autor

A) “permitem” (L.6) e “conta” (L.2).

A) Não teve como determinar ou recusou-se a determinar o

B) “países” (L.7) e “pessoas” (L.4).
C) “soaria” (L.10) e “estranho” (L.10).
D) “Tecnologia” (L.7) e “isso” (L.18).

autor da ação evidenciada.
B) Usou o vocábulo “se” com o fim de apassivar o sujeito
da oração.
C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é

11) A forma verbal “trabalhem” (L.27) indica uma ação:

preferível não indicar o agente da ação verbal.
D) Mostrou o fato como provável, além de dependente de

A) Momentânea.

outro acontecimento.

B) Habitual.
C) Hipotética.
D) Contínua.
12) No texto,
A) Os conectores “que” e “que”, em “É muito comum
ouvirmos que a globalização está cada vez mais

15) A alternativa em que a palavra não tem encontro
consonantal é a:
A) “Advento” (L.3).
B) “distante” (L.4).
C) “Mundo” (L.9).
D) “Classes” (L.24).

encurtando a distância existente entre as pessoas, fato
decorrente do avanço tecnológico presente nas últimas
décadas que conta com a evolução dos meios de
transporte e também de comunicação.” (L.1/3) são
iguais do ponto de vista morfológico.
B) “no entanto”, em “no entanto elas pouco percebem e
identificam o próprio lugar de convívio” (L.17/18)
expressa a ideia de ressalva.
C) “meios” (L.35), sintaticamente, funciona como núcleo
do objeto direto.
D) “Mesmo”, em “mesmo estando em cidades diferentes,
estados ou países distantes.” (L.6/7), expressa o sentido
de condição.
13) A alternativa em que a expressão em destaque expressão
noção de causa é a:
A) “mesmo estando em cidades diferentes” (L.6/7).
B) “Quando alguém se senta à frente da TV” (L.12).
C) “no entanto elas pouco percebem” (L.17).
D) “Com o avanço da globalização” (L.27/28).

CARGO: SERVENTE (CÓD. 150 AO 159)
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MATEMÁTICA
16) O número 300 possui quantos divisores naturais?
A)
B)
C)
D)

20
19
18
17

17) Um motorista de taxi cobra R$5,50 de bandeirada que é
um valor fixo mais R$1,50 por quilômetro rodado.
Então podemos afirmar que o valor cobrado por uma
corrida relativa a um percurso de 12 quilômetros é:
A)
B)
C)
D)

R$23,50
R$23,00
R$22,00
R$24,50

18) Marcelo está trabalhando como estoquista e se deparou
com um problema, ele deve organizar 30 produtos do
tipo A, 45 produtos do tipo B e 60 produtos do tipo C,
sendo que cada gôndola deve conter o mesmo número
de produtos e sempre do mesmo tipo, ou seja, não deve
misturar os produtos e deve utilizar o menor número
possível de gôndolas. Ajude Marcelo e responda
quantas gôndolas ele deve usar? (M.D.C)

QUESTÕES DE 16 A 20
20) Hipátia de Alexandria (nascida em torno do ano de 355
d.C.) foi uma mulher que colocou a ciência, a tolerância
e a filosofia como ideal de vida, mas morreu torturada e
queimada por fanáticos religiosos no dia 08 de março do
ano de 415 depois de Cristo (d.C.), por uma grande
coincidência, na data em que se comemora, atualmente,
o Dia Internacional da Mulher. Há 1600 anos, o mundo
perdia uma de suas mentes mais brilhantes e uma
mulher com grande capacidade de influência e
autodeterminação. Qual era aproximadamente a idade
de Hipátia?
Fonte: redesaude.org.br/comunica/opinao/hipatia-de
alexandria-epicurismo-e-a-realizacao-pela-ciencia
A)
B)
C)
D)

34 anos.
45 anos.
60 anos.
65 anos.
Cálculos

A) 60.
B) 20.
C) 15.
D) 12.
19) Quando alguém liga e você não atende, seu celular o
alertará com um ícone de um telefone vermelho com
uma seta irregular em cima e uma luz vermelha
piscando. O celular também informa quando tem uma
nova mensagem de texto, com a luz verde piscando no
canto do telefone. Certo dia Juliana percebeu que a luz
vermelha do seu smartphone estava piscando de 3 em 3
segundos e a luz verde piscava de 5 em 5 segundos, se
as duas piscaram juntas as 15 horas e 20 minutos que
hora elas voltaram a piscar juntas novamente? (MMC)
A) 15 horas 20 minutos e 15 segundos.
B) 15 horas 22 minutos e 3 segundos.
C) 16 horas 13 minutos e 2 segundos.
D) 17 horas 20 minutos e 33 segundos.
CARGO: SERVENTE (CÓD. 150 AO 159)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) É atribuição do Servente:
A) Elaborar programas de computador, conforme definição
do analista de informática.
B) Prestar atendimento, avaliação psicológica e realizar
tratamento de transtornos mentais (psicopatia) de
munícipes, em especial aqueles vinculados a programas
sociais.
C) Executar os trabalhos de limpeza em geral na instituição
onde será lotado.
D) Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus
destinados ao transporte de passageiros e cargas.
22) Sobre as regras de comportamento profissional que
devem ser adotadas ao atender o telefone, marque a
alternativa INCORRETA.
A) O uso adequado do telefone pode fazer muita diferença
na qualidade da prestação do serviço.
B) Deve-se atender o telefone no órgão de trabalho com as
expressões: “ meu amor”, “querida”, “meu bem”,
“amado”, “amiga”, “linda”, entre outros.
C) A escolha do toque do seu celular é essencial. Evite os
toques escandalosos demais no ambiente de trabalho,
que tiram a concentração de todos.
D) Use o telefone de forma objetiva e racional. Não fique
conversando assuntos corriqueiros ao telefone.
23) Observe os itens a seguir sobre as normas de etiqueta de
utilização da internet no ambiente de trabalho.
I. Não navegue enquanto estiver prestando atendimento,
salvo se a informação solicitada for encontrada na
internet.
II. Acesse somente os sites que tenham relação com os
serviços prestados e/ou informações solicitadas.
III. Use a internet para aprimoramento pessoal e
profissional.
IV. Acesse sites alheios às suas atividades, em seu ambiente
de trabalho.
São CORRETOS:
A) I, II, III e IV
B) II, III e IV
C) I, III e IV
D) I, II e III

CARGO: SERVENTE (CÓD. 150 AO 159)
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QUESTÕES DE 21 A 40
24) Sobre as normas básicas para higiene e manipulação dos
alimentos, assinale a opção INCORRETA.
A) Lave bem as frutas, verduras e legumes em água
corrente. No caso de verduras, lave folha por folha e não
passe sabão ou detergente. Os legumes e verduras que
serão consumidos crus devem ser colocados de molho
em uma vasilha com água e solução clorada por
aproximadamente 15 a 20 minutos e depois bem
enxaguados.
B) As sobras de alimentos e enlatados devem ser colocadas
na geladeira, em recipientes plásticos ou de vidro,
limpos e com tampas.
C) Use saco de lixo nas lixeiras e as mantenha limpas e
fechadas.
D) Os alimentos devem ser descongelados sempre em
temperatura ambiente.
25) São cuidados básicos que devem ser observados para
reduzir o risco de contaminação dos alimentos:
I. Não fumar durante a manipulação dos alimentos, nem
dentro das instalações onde se realiza a sua preparação.
II. Não misture, durante a fase de preparação, alimentos de
origem animal com alimentos de origem vegetal, de
forma a evitar contaminações cruzadas.
III. Evitar tocar o nariz, a boca, ouvidos, olhos ou cabelo.
Caso seja inevitável, lave as mãos sempre que isso
acontecer.
IV. Manter as unhas limpas, cortadas e sem esmaltes. Da
mesma forma, procure cozinhar com as mãos limpas,
sem anéis, joias ou outros adornos, que podem ocultar
sujeiras e bactérias.
A quantidade de assertivas CORRETAS é:
A)
B)
C)
D)

2
4
1
3

26) O conjunto de procedimentos aplicados aos processos
ou qualquer atividade que visam reduzir o consumo dos
recursos naturais, reduzir a geração de resíduos e sua
toxicidade ou recuperar e reaproveitar os resíduos
gerados, é denominado de:
A)
B)
C)
D)

Boas práticas ambientais.
Rotulagem ambiental.
Toxicidade.
Desinfeção.
Página | 7
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27) São orientações que devem ser seguidas para manter a
organização do local de trabalho, EXCETO:
A) Papéis, catálogos velhos, material e outros objetos que
não são necessários para o desempenho do trabalho
devem ser descartados.
B) Alguns documentos e objetos não são usados
frequentemente e podem ficar em gavetas e armários.
Esses locais precisam ser organizados de modo que, na
hora que for necessário buscar algo, seja fácil encontrar.
Portanto, nomeie gavetas e separe tudo nos seus devidos
lugares. Isso facilita na hora de encontrar as coisas e
evita muitos aborrecimentos, principalmente para quem
trabalha com muitos papéis.
C) A organização deve ser mantida também no
computador. Separe os arquivos por pastas devidamente
nomeadas. Crie uma pasta única para seus arquivos
pessoais e jamais deixe tudo misturado.
D) A organização do local de trabalho não influencia na
produtividade do Servente.
28) “Além do uso culinário, é um dos melhores e mais
poderosos produtos de limpeza não poluentes. Além de
ser barato, é fácil de adquirir, eficiente na limpeza da
casa e ecológico. Como produto de limpeza, é eficaz em
todo tipo de sujidade, permitindo eliminar odores,
desinfetar e lustrar superfícies, além de prevenir a
formação de bolor e bactérias”.
O fragmento acima se refere à/ao:
A)
B)
C)
D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

C) Identificar e analisar problemas e necessidades
materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicar aos
processos básicos do serviço social e demais atividades
inerentes à especialidade.
D) Zelar pelo funcionamento e a limpeza dos materiais e
equipamentos próprios do ambiente.
31) O (a) ______________ é um produto que adere nas
fibras do tecido das roupas, deixando-o mais macio e
cheiroso. Deve ser utilizado na máquina de lavar ou
quando peças são deixadas de molho.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
A)
B)
C)
D)

detergente
amaciante
desengordurante.
sabão em pó

32) Sobre a utilização da água sanitária para limpeza de
ambientes, observe os itens a seguir.
I. A água sanitária é um alvejante e desinfetante muito
eficaz utilizado na limpeza das casas.
II. Deve ser diluída em água, de acordo com as instruções
na embalagem, e deixada de molho nos locais sujos.
III. A água sanitária deve ser utilizada para a lavagem de
roupas brancas e coloridas.
É verdadeiro o que se afirma em:

lixívia
corante
vinagre
bórax

29) O(a) ________________ é considerada a remoção de
sujidades orgânica e inorgânicas (terra, restos de
alimentos, pó ou outras matérias indesejáveis) de uma
superfície.
Marque a alternativa que preenche de forma CORRETA a
lacuna acima.
A) gerenciamento de resíduos
B) gestão ambiental
C) limpeza
D) efluente
30) Assinale a alternativa que apresenta uma atividade
desempenhada pelo Servente.
A) Compreende as atribuições de trabalhos administrativos
e datilográficos, aplicando a legislação pertinente aos
serviços municipais.
B) Analisar os fatores ambientais contributivos ao
conhecimento de distúrbios funcionais laborativos.

CARGO: SERVENTE (CÓD. 150 AO 159)

A)
B)
C)
D)

I, II e III
II e III
I e II
III

33) São gêneros alimentícios não perecíveis, SALVO:
A)
B)
C)
D)

Queijo mussarela
Azeitona verde
Molho de pimenta
Sal refinado

34) São ingredientes utilizados para a preparação de molho
branco.
1. margarina vegetal
2. amido de milho
3. óleo de soja refinado
4. sal
5. alho
A soma dos itens CORRETOS é:
A)
B)
C)
D)

9
10
15
12
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35) Para a preparação de Filé de Frango à milanesa são
utilizados os seguintes ingredientes: filé de frango
fatiado e temperado, ovos, farinha de trigo, farinha de
rosca. São procedimentos utilizados para a preparação
de Filé de Frango à milanesa.
I. Lavar os ovos em água corrente, quebrar um a um e
despejá-los na panela.
II. Acrescentar água e sal e, com o mixer ligado,
acrescentar aos poucos a farinha de trigo até atingir a
consistência desejada.
III. Colocar os filés empanados em monoblocos plásticos
até a fritura em fritadeiras elétricas
IV. Escorrer o excesso de óleo dos bifes fritos nas cestas
próprias da fritadeira.
É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I, II, III e IV
I, II e IV
II, III e IV
I, II e III

36) É CORRETO afirmar sobre a coleta seletiva do lixo.
A) Coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na
separação e recolhimento dos resíduos descartados por
empresas e pessoas. Desta forma, os materiais que
podem ser reciclados são separados do lixo orgânico
(restos de carne, frutas, verduras e outros alimentos).
B) No sistema de coleta seletiva, os materiais recicláveis
são separados em: papéis, plásticos, metais e vidros.
Existem indústrias que reutilizam estes materiais para a
fabricação de matéria-prima ou até mesmo de outros
produtos.
C) A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para
a sociedade. Além de gerar renda para milhões de
pessoas e economia para as empresas, também significa
uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez
que diminui a poluição dos solos e rios.
D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
37) Observe os itens a seguir sobre o descarte apropriado de
alguns tipos de lixo.
I. Pilhas, baterias comuns e de celular são separadas, pois
quando descartadas no meio ambiente provocam
contaminação do solo. Embora não possam ser
reutilizados, estes materiais ganham um destino
apropriado para não gerarem a poluição do meio
ambiente.
II. Medicamentos não devem ser descartados junto com o
lixo orgânico, pois possuem substâncias químicas que
podem contaminar o solo e a água.
III. Os lixos hospitalares merecem um tratamento especial,
pois costumam estar infectados com grande quantidade
de vírus e bactérias. Desta forma, são retirados dos
hospitais de forma específica (com procedimentos
seguros) e levados para a incineração em locais
especiais.
CARGO: SERVENTE (CÓD. 150 AO 159)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

É verdadeiro o que se afirma em:
A) I
B) II
C) I, II e III
D) I e III
38) São objetivos principais do atendimento de primeiros
socorros, EXCETO:
A) Realizar manobras simples que podem salvar uma vida.
B) Transportar a vítima com segurança e rapidez para o
hospital, mesmo que isso possa colocar em risco a vida
do atendente.
C) Prevenir lesões adicionais.
D) Manter a segurança durante o atendimento das
emergências para prevenir novo acidente ou piora do
quadro.
39) A hipotermia ocorre quando a temperatura corporal está
abaixo de 36°C. Mesmo em temperaturas não tão
baixas, a exposição prolongada a ambientes frios,
roupas inadequadas e má alimentação podem determinar
o estado de hipotermia. Nesses casos, NÃO é um
procedimento que deve ser realizado para
diminuir/solucionar o quadro de hipotermia:
A) Aquecer a vítima, mas sem utilizar objetos quentes, para
não gerar queimaduras. Mantas, cobertores, papel
alumínio e sacos plásticos são eficazes.
B) Banhos com água morna.
C) Pode-se aquecer a vítima com água quente (banho
quente).
D) Se a vítima estiver consciente, deve-se dar alguma
bebida quente, porém não alcóolica.
40) É função do servente:
A) Realizar topografia na área rural.
B) Zelar e cuidar da conservação do ambiente escolar.
C) Realizar procedimentos de enfermagem na Unidade de
Saúde da Família-USF e domicílio, quando necessário,
de acordo com a necessidade da população.
D) Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação
e acompanhamento da fase de processamento dos
serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes
de computadores.
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