PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
15 de dezembro de 2019

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões de 01 a 03:
A ASSEMBLEIA DOS RATOS
Era uma vez uma colônia de ratos, que viviam com medo de um gato. Resolveram fazer uma assembleia para
encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um jovem e
esperto rato levantou-se e deu uma excelente ideia:
– Vamos pendurar uma sineta no pescoço do gato e assim, sempre que ele estiver por perto ouviremos a sineta
tocar e poderemos fugir correndo. Todos os ratos bateram palmas; o problema estava resolvido.
Vendo aquilo, um velho rato que tinha permanecido calado, levantou-se de seu canto e disse:
– O plano é inteligente e muito bom. Isto com certeza porá fim às nossas preocupações. Só falta uma coisa: quem
vai pendurar a sineta no pescoço do gato?
Moral da história: Falar é muito fácil, fazer é que é difícil.
QUESTÃO 01
A moral da História nos ensina que:
A) Devemos sempre tomar decisões importantes em conjunto e democraticamente;
B) O importante é sempre ter boas ideias, mesmo sem poder colocá-las em prática;
C) Mais importante que divulgar uma ideia é saber como colocá-la em prática de forma eficaz;
D) É preciso saber escutar a opinião do outro.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas ( C ) ou erradas ( E ):
( ) “Só falta uma coisa: quem vai pendurar a sineta no pescoço do gato?.” A palavra destacada é um adjetivo;
( ) “...assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno.” Um sinônimo para a palavra destacada é
contrariedade;
( ) “O plano é inteligente e muito bom. Isto com certeza porá fim às nossas preocupações. Só falta uma coisa: quem vai
pendurar a sineta no pescoço do gato.” Os dois pontos foram usados para apresentar uma explicação e o de
interrogação para fazer uma pergunta;
( ) “ouviremos” e “poderemos” estão conjugados no futuro do presente do indicativo.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) E, C, C, C;
B) E, C, E, C;
C) C, C, E, C;
D) C, E, C, E.
QUESTÃO 03
O verbo está na voz passiva analítica na frase:
A) “Vamos pendurar uma sineta no pescoço do gato”;
B) “Muitos planos foram discutidos e abandonados”;
C) “Todos os ratos bateram palmas”;
D) “O plano é inteligente e muito bom”.
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QUESTÃO 04
Leia o poema:
Serenata
Permita que eu feche os meus olhos,
pois é muito longe e tão tarde!
Pensei que era apenas demora,
e cantando pus-me a esperar-te.
Permita que agora emudeça:
que me conforme em ser sozinha.
Há uma doce luz no silêncio, e a dor é de origem divina.
Permita que eu volte o meu rosto para um céu maior que este mundo,
e aprenda a ser dócil no sonho como as estrelas no seu rumo.

Cecília Meireles

Analise as afirmações sobre o poema:
I. “Permita que agora emudeça:” A palavra destacada é formada pelo processo de derivação sufixal;
II. “que me conforme em ser sozinha.” Ocorre próclise, pois a palavra “que” atrai o pronome;
III. “e aprenda a ser dócil no sonho como as estrelas no seu rumo.” A figura de linguagem presente nesta frase é a
comparação;
IV. “Permita que eu feche os meus olhos,”. O artigo “os” e o pronome “meus” estão no plural para concordar com o
substantivo “olhos”.
São corretas somente as afirmações:
A) I e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a regência verbal está de acordo com a Gramática Normativa:
A) Prefiro salgado a doce;
B) Assisti o jogo em casa;
C) O patrão pagou o empregado;
D) Aspirava o cargo de assistente administrativo naquela empresa.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Alan é finalista de uma tradicional disputa de matemática
de sua escola. Observe as afirmações abaixo feitas a Alan:

QUESTÃO 09
Adriana é corredora profissional e todos os dias ela faz um
treino de 11 km (quilômetros). Então se pode afirmar que
em 5 dias Adriana percorre uma distância de:

I. 1 hora tem 60 minutos e é igual a 3600 segundos;
II. De 1 a 6 há 4 números pares e dois números ímpares;
III. O número 50 tem 5 dezenas e o número 500 tem 50
dezenas;
IV. 1km é igual a 600metros.

A) 550m;
B) 5.500m;
C) 55.000m;
D) 550.000m.

Para que Alan seja campeão ele deve ver as afirmações
corretas. Então pode-se afirmar que são corretas as
afirmações:

QUESTÃO 10
Analise o texto e responda o que se pede.
Quantidade de lixo reciclado no Brasil
Apesar de muitas cidades contarem com serviços de
coleta seletiva destinados especificamente à reciclagem,
existem locais em que não existe esse serviço. Para dar
conta dessa demanda, existem diversos catadores de itens
recicláveis — que podem atuar tanto por si mesmos como
para uma cooperativa de reciclagem de resíduos. Esses
profissionais são fundamentais para aumentar a
porcentagem do lixo que é reciclado no Brasil.
Essas iniciativas, entretanto, ainda não são
suficientes. De acordo com dados do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), apesar de 30% de todo o lixo
produzido no Brasil ter potencial de reciclagem, apenas
3% de fato é reaproveitado.

A) I e II, somente;
B) I e III, somente;
C) I, III e IV, somente;
D) I, II III e IV.
QUESTÃO 07
João é chefe de cozinha de um restaurante de sua cidade.
Em uma semana ele utilizou determinada quantidade de
ovos para alguns de seus famosos pratos como mostra a
tabela abaixo.
Dias
Quantidade
de ovos
utilizados

Segunda- Terça- Quarta- Quinta- Sextafeira
feira
feira
feira
feira
40

36

42

18

Adaptado de: https://www.fragmaq.com.br

44

Se uma família produz 120 quilos de lixo por mês e 30%
pode ser reciclado, então a quantidade em quilos que pode
ser reciclado dessa família corresponde a:

Quantas dúzias de ovos João utilizou no total dos dias de
segunda à sexta-feira, de acordo com a tabela acima?

A) 26;
B) 30;
C) 32;
D) 36.

A) 10;
B) 12;
C) 15;
D) 18.
QUESTÃO 08
Giovanna foi a uma confeitaria e pediu os seguintes itens:
Água---------------------R$ 4,30;
Cupcake-----------------R$ 6,50;
Torta---------------------R$ 8,00;
Café com leite----------R$ 6,00.
Ela pagou com uma nota de R$ 100,00 reais. O valor que
Giovanna recebeu de troco foi de:
A) R$
B) R$
C) R$
D) R$

24,80;
36,20;
73.20;
75,20.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Marque a opção que representa o correto preenchimento
da lacuna no texto a seguir:

QUESTÃO 14
Quando pensamos nos tipos de materiais descartados, a
coleta seletiva é a melhor alternativa. Para tanto, os
contentores são divididos por cores, os quais indicam o
tipo de lixo a ser depositado, sobre esse assunto relacione
as colunas:

A _______ é o manejo de resíduos sólidos constituem um
conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento
e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
A) Limpeza
B) Limpeza
C) Limpeza
D) Limpeza

1. Azul;
2. Verde;
3. Vermelho;
4. Amarelo.

urbana;
recorrente;
corrente;
simples

(
(
(
(

QUESTÃO 12
Sobre produtos químicos, analise os itens:

) Metais
) Vidro
) Papéis
) Plástico

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:

I.

Os produtos químicos devem ser manipulados com
precaução e utilizando certos elementos de segurança,
como luvas ou óculos para proteger os olhos.
II. Os produtos químicos, dependendo das suas
características, podem servir para limpar, desinfectar,
eliminar pragas ou levar a cabo diversos processos
industriais.
III. Os produtos químicos perigosos podem ser
classificados de acordo com a sua classe de perigo
(perigo físico, perigo à saúde e/ou perigo ao meio
ambiente).

A) 3,
B) 4,
C) 1,
D) 2,

2,
2,
2,
1,

4,
1,
3,
4,

1;
3;
4;
3.

QUESTÃO 15
Sobre os tipos de lixo, assinale a alternativa incorreta:
A) Lixo hospitalar é descartado por hospitais, clínicas de
saúde,
laboratórios,
farmácias,
consultórios
odontológicos e veterinários, o lixo hospitalar inclui
materiais como seringas, gases, fraldas, luvas, agulhas,
embalagens, dentre outros;
B) O lixo orgânico é proveniente de matéria viva, ou seja,
possui origem biológica, por exemplo, restos de
alimentos, folhas, caule, sementes, papéis usados,
dejetos humanos, dentre outros.
C) Lixo industrial é composto essencialmente de
embalagens de plásticos, papelões, papéis e restos de
alimentos, esse tipo de lixo é produzido pelo terceiro
setor;
D) Lixo doméstico é todo tipo de material gerado pelos
moradores das residências. Podemos incluir os
materiais orgânicos (restos de alimentos, madeira,
dejetos humanos), as embalagens, os vidros, os papéis,
dentre outros.

Estão corretos:
A) Os itens I e II;
B) Os itens II e III;
C) Os itens I e III;
D) Todos os itens.
QUESTÃO 13
A destinação inadequada do lixo pode gerar diversos
problemas para a população. Um desses fatores negativos
é a proliferação de doenças. São doenças que podem ser
disseminadas pelo acúmulo de lixo, exceto:
A) Esquistossomose;
B) Cólera;
C) Clamídia;
D) Dengue.
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QUESTÃO 16
Marque a opção que representa o correto preenchimento
da lacuna no texto a seguir:
_______ é a limpeza feita nas dependências hospitalares
enquanto ocupadas por pacientes ou ao término de um
procedimento ou quando necessário.

QUESTÃO 20
Em caso de acidente com vítima de choque elétrico
recomenda-se que o primeiro procedimento a ser realizado
seja:
A) Checar se a vítima está respirando e se está consciente;
B) Cortar a corrente elétrica;
C) Afastar a vítima para longe do local onde houve o
sinistro;
D) Tentar reanimar a vítima o mais rápido possível para
que não apresente possíveis sequelas.

A) Concorrente;
B) Terminal;
C) Seca;
D) Úmida.
QUESTÃO 17
Sobre os princípios básicos para a limpeza e desinfecção
de superfície em serviços de saúde, marque V para
verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 21
São exemplos de equipamentos de proteção individual:
A) Fitas de demarcação reflexivas, cones e luvas de
borracha;
B) Cones de sinalização, capacete e cintos de segurança;
C) Cintos de segurança, máscaras e óculos de proteção;
D) Exaustores, cotoveleiras e bota de borracha.

( ) Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as
técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e
secar;
( ) Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada
término da jornada de trabalho;
( ) A frequência de limpeza das superfícies pode ser
estabelecida para cada serviço, de acordo com o
protocolo da instituição.

QUESTÃO 22
Em relação aos primeiros socorros durante uma crise de
convulsão, qual procedimento não recomendável:
A) Colocar qualquer objeto ou tecido entre os dentes ou
dentro da boca da vítima.
B) Afrouxar as roupas e retirar os óculos.
C) Proteger a cabeça contra pancadas no chão.
D) Manter a cabeça lateralizada para evitar o engasgue
com a saliva.

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, F, V;
B) F, V, V;
C) V, V, V;
D) F, V, F.

QUESTÃO 23
Os sinais vitais são aqueles que indicam a existência de
vida”, que no atendimento de primeiros socorros devem
ser avaliados. Marque a questão que cita os sinais vitais
padrões para o atendimento inicial:

QUESTÃO 18
Marque a opção que representa o correto preenchimento
da lacuna no texto a seguir:
O _______ é todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra
riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde.
A) Equipamento
B) Equipamento
C) Equipamento
D) Equipamento

de
de
de
de

A) Temperatura, pulso, respiração e pupilas;
B) Temperatura e pulso;
C) Pulso e respiração;
D) Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial.

Proteção Individual;
Prevenção do Trabalhador;
Preservação Individual;
Privilégio do Trabalhador.

QUESTÃO 19
Marque a opção que representa o correto preenchimento
das lacunas no texto a seguir:
“O _______ é o que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço da empresa ou instituição, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a
perda ou a redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho.”
A) Acidente do trabalho;
B) Benefício do trabalho;
C) Risco do trabalho;
D) Seguro do trabalho.
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QUESTÃO 24
Ética pode ser definida como um conjunto de valores que
guiam o comportamento dos homens em sociedade,
garantindo o bem-estar social de todos. A ética
profissional pode ser entendida como um conjunto de
normas éticas que formam a consciência do profissional.
A respeito da ética profissional, marque a opção correta.
A) O sigilo profissional é um direito que pode ser aplicado
ou não à ética profissional do desempenho de
atividades na administração pública;
B) A atividade administrativa é regida pelo princípio
constitucional da publicidade, cabe ao servidor divulgar
ou não informações que teve conhecimento em razão
do cargo ou atribuições;
C) Ética profissional, abrange tanto o dever de probidade,
de cuidado e respeito com as contas e patrimônios
públicos, quanto no tocante ao trato com outros
servidores de modo cordial e respeitoso;
D) Quanto a ética especificamente no setor público, podese dizer que esta engloba estritamente duas
observâncias: ética para com os colegas e ética para
com os superiores.
QUESTÃO 25
Marque a opção que representa o correto preenchimento
da lacuna no texto a seguir:
_______ relaciona-se com simplificar os processos,
evitando o desperdício de tempo e recursos, através de
uma economia racional, fazendo mais com menos,
contanto que a qualidade não seja comprometida.
A) Eficiência;
B) Eficácia;
C) Objetividade;
D) Efetividade.
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