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1. A Vigilância Epidemiológica é parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei 

n°8.080/90. A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações que: 

a. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e a detecção de qualquer mudança na saúde 

individual, adotando medidas exclusivas de prevenção de DSTs. 

b. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e detecção de qualquer mudança na saúde 

coletiva, adotando medidas terapêuticas de doenças infectocontagiosas. 

c. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e detecção de qualquer mudança na saúde 

individual, adotando medidas de controle de endemias e desenvolvimento de tecnologias. 

d. Proporcionam o conhecimento, a prevenção e a detecção de qualquer mudança na saúde 

individual ou coletiva, adotando medidas de prevenção e controle de agravos ou doenças. 

 

2. A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre: 

a. Concessão especial de serviço público na modalidade administrativa. 

b. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, entre outros. 

c. As normas complementares das ações de saúde no município. 

d. Os objetivos das políticas públicas em saúde. 

 

3. O Consórcio Intermunicipal de Saúde, CIS/AMURES, foi concebido para: 

I. Organizar os recursos disponíveis. 

II. Contratar de forma única serviços para os municípios. 

III. Somente para procedimentos baixa complexidade. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a. I e II 

b. I e III 

c. II e III 

d.  I, II e III. 

 

3. Dos princípios abaixo qual NÃO faz parte da Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90? 

a. Integralidade 

b. Universalidade 

c. Igualdade 

d. Centralização 

 

5. O negócio jurídico pactuado entre os entes federados, visando à realização de objetivos de interesse 

comum desses e promovendo a gestão associada de serviços públicos denomina-se:  

a. Concessão de serviço público precedida por obra pública. 

b. Concessão especial de serviço público na modalidade patrocinada. 

c. Concessão especial de serviço público na modalidade administrativa. 

d. Consórcio público. 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 
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6. No desempenho de suas funções, é necessário que o auxiliar de serviços gerais utilize ___________, 

com a finalidade de proteger sua segurança e sua saúde de riscos a que pode ser exposto. 

A alternativa que preenche adequadamente a frase acima é: 

a. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

b. Equipamentos de Proteção Física (EPF) 

c. Equipamentos de Proteção Profissional (EPP) 

d. Equipamentos de Saúde Coletiva (ESC) 

 

7. Qual das alternativas abaixo representa Equipamentos de Proteção Individual adequados ao 

trabalhador de serviços gerais? 

a. Óculos escuros, jaqueta impermeável e máscara de gás  

b. Colete inflável, trava-quedas e cinto de couro 

c. Botas emborrachadas, viseiras e luvas 

d. Luva cirúrgica, jaleco laboratorial e touca 

 

8. A compreensão da coleta seletiva é essencial ao funcionário que trabalha com serviços gerais, pois 

consiste na separação de materiais que podem ser reciclados antes de seu descarte. Sobre os 

coletores seletivos de resíduos, a cor vermelha indica que o recipiente é propício para o depósito de: 

a. Lixo orgânico 

b. Vidro 

c. Material radioativo 

d. Plástico 

 

9. Acerca da coleta seletiva, alguns materiais devem ter um descarte diferenciado, feito em unidades 

coletoras próprias para este tipo de resíduo, pois contêm substâncias que podem provocar 

contaminação. É o caso de: 

a. Material não-reciclável, embalagens tingidas e isopor 

b. Lixo hospitalar, pilhas/baterias e lâmpadas fluorescentes 

c. Vidro, tecidos e papelão 

d. Restos de frutas, verduras e carnes 

 

10. É importante, quanto ao manuseio e armazenagem de produtos tóxicos, sempre: 

a. Retirar os rótulos dos produtos 

b. Acondicioná-los separados de produtos alimentícios 

c. Manuseá-los como qualquer outro material, pois não apresentam grandes riscos 

d. Mantê-los ao alcance de qualquer pessoa 

 

11. Quando algum material de uso necessário aos serviços gerais esgotar, a medida correta a ser tomada 

é: 

a. Parar o trabalho, pois não é responsabilidade do auxiliar de serviços gerais manter o 

estoque 

b. Comprar o produto por conta própria para não perder tempo 

c. Comunicar ao responsável a falta do material para que seja providenciada a reposição 

d. Nenhuma das alternativas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(15 questões) 
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12. Antes do preparo dos alimentos, é necessário tomar algumas medidas. Das descritas abaixo, a única 

incorreta é: 

a. Higienizar as mãos e unhas com água e sabão 

b. Atentar para proteção de feridas e de cabelos com luvas e toucas 

c. Averiguar se os alimentos estão em boas condições, higienizados e dentro do prazo de 

validade 

d. Solicitar notas fiscais dos alimentos que serão preparados 

 

13. Ao preparar alimentos devem ser evitadas as alternativas a seguir, exceto: 

a. Tossir e espirrar sobre os alimentos 

b. Tocar o cabelo e o corpo enquanto manuseia os alimentos 

c. Manter a cozinha e os utensílios limpos 

d. Usar pulseiras, anéis e outros acessórios durante a preparação 

 

14. Quanto ao relacionamento com os colegas de trabalho, são indispensáveis para uma boa convivência 

profissional, algumas características. Porém, uma das alternativas abaixo está errada, qual? 

a. Antipatia 

b. Ética 

c. Cordialidade 

d. Autoconhecimento 

 

15. São instrumentos utilizados na jardinagem, exceto: 

a. Enxada 

b. Rastelo 

c. Espanador 

d. Pá 

 

16. A conservação de carnes deve ser feita: 

a. Guardando-as fora da geladeira 

b. Em sacos plásticos, em qualquer compartimento da geladeira 

c. No congelador/freezer, em recipientes adequados 

d. Nas portas laterais da geladeira, em potes plásticos 

 

17. A limpeza do chão e da bancada da cozinha é uma atividade periódica que deve ser feita: 

a. Anualmente 

b. Mensalmente 

c. Quinzenalmente 

d. Diariamente 

 

18. Em caso de vazamento de gás, o único item que não representa uma conduta adequada é: 

a. Acender velas ou produzir faíscas 

b. Transportar os botijões para fora 

c. Saber onde está localizado o extintor e como usá-lo 

d. Acionar o Corpo de Bombeiros 

  

19. Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), não é um princípio básico de limpeza e 

desinfecção de superfícies em serviços de saúde: 

a. Encaminhar à lavanderia panos de limpeza de piso e de mobília para serem processados 

ou lavados manualmente 
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b. Todos os equipamentos deverão ser limpos ao final de cada jornada de trabalho 

c. Certificar se produtos de higiene como sabonete, papel toalha e afins são suficientes 

d. É preferível a varredura seca, e não a varredura úmida, pois dificulta que microorganismos 

se dispersem 

 

20. Sobre o serviço de copa, são atitudes cabíveis, exceto: 

a. Interromper reuniões importantes para oferecer o serviço 

b. Não deixar copos sujos nos locais 

c. Demonstrar-se prestativo e educado 

d. Manter bebidas e petiscos frescos à disposição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 


