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AUXILIAR DE ROUPARIA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) 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
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);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) 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
Leia o texto para responder às questões 01 e 02:
A BORBOLETA E A CHAMA
Uma borboleta multicor voava na escuridão da noite quando viu, ao longe, uma luz. Imediatamente voou naquela
direção e ao se aproximar da chama pôs-se a rodeá-la, olhando-a maravilhada. Como era bonita!
Não satisfeita em admirá-la, a borboleta resolveu aproximar-se mais da chama. Afastou-se e em seguida voou em
direção à chama passando rente a ela.
Viu-se subitamente caída, estonteada pela luz e muito surpresa por verificar que as pontas de suas asas estavam
chamuscadas.
— Que aconteceu comigo? - pensou ela.
Mas não conseguiu entender. Era impossível crer que uma coisa tão bonita quanto à chama pudesse causar-lhe
algum mal. E assim, depois de juntar um pouco de forças, sacudiu as asas e levantou voo novamente.
Rodou em círculo e mais uma vez dirigiu-se para a chama, pretendendo pousar sobre ela. E imediatamente caiu
queimada, no óleo que alimentava a brilhante e pequenina chama.
— Maldita luz - murmurou a borboleta agonizante - pensei que ia encontrar em você a felicidade e em vez disso
encontrei a morte. Arrependo-me desse tolo desejo, pois compreendi, tarde demais, para minha infelicidade, o quanto você
é perigosa.
— Pobre borboleta - respondeu a chama - eu não sou o Sol, como você tolamente pensou. Sou apenas uma luz. E
aqueles que não conseguem aproximar-se de mim com cautela são queimados.
Leonardo Da Vinci

Moral da história: Esta fábula é dedicada àqueles que, como a borboleta, são atraídos pelos prazeres mundanos, ignorando
a verdade. Então, quando percebem o que perderam, já é tarde demais.
QUESTÃO 01
Analise as informações sobre o texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
(
(
(
(

) A borboleta morreu porque quando percebeu o perigo representado pelas chamas, fora tarde demais.
) As palavras “caída” e “extraídos” são acentuadas pela mesma regra gramatical.
) A palavra “imediatamente” é formada por derivação parassintética.
) “eu não sou o Sol, como você tolamente pensou” A palavra grifada é classificada morfologicamente como adjetivo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) E, C, E, C;
B) C, E, C, E;
C) C, C, E, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 02
Sobre o emprego dos verbos e vozes verbais, assinale a alternativa correta:
A) “Imediatamente voou naquela direção...” o verbo está conjugado no pretérito perfeito do indicativa;
B) “...a borboleta resolveu aproximar-se mais da chama.” O verbo está na voz passiva analítica;
C) “..., no óleo que alimentava a brilhante e pequenina chama.” O verbo está no pretérito mais que perfeito do indicativo;
D) “Esta fábula é dedicada àqueles...” O verbo está na voa ativa.
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QUESTÃO 03
O texto de Ferreira Gullar servirá de base para a questão:
Meu povo, meu poema
Meu povo e meu poema crescem juntos
como cresce no fruto
a árvore nova
No povo meu poema vai nascendo
como no canavial
nasce verde o açúcar
No povo meu poema está maduro
como o sol
na garganta do futuro
Meu povo em meu poema
se reflete
como a espiga se funde em terra fértil
Ao povo seu poema aqui devolvo
menos como quem canta
do que planta
No poema, qual figura de linguagem predomina?
A) Metáfora;
B) Comparação;
C) Hipérbole;
D) Ironia.
QUESTÃO 04
Marque a opção em que a oração está de acordo com as regras da Gramática Normativa.
A) Me diz com quem anda, que te direis quem és;
B) Anexo aos documentos, enviar-te-ei as cartas;
C) Não é permitido a entrada de animais a este estabelecimento comercial;
D) Fui eu quem fez a reclamação na ouvidoria da empresa.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a palavra destacada está escrita corretamente no contexto da frase:
A) Estavam todos alertas, pois o perigo de desabamento era eminente;
B) Haja com descrição, senão será notado por todos;
C) Fiz a cessão de todos os livros para a biblioteca municipal;
D) O homem fora preso em fragrante delito.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Maria adora fazer bolos e pretende montar um negócio com sua grande paixão. Sabe-se que para fazer 1 bolo ela gasta
metade de uma dúzia de ovos. Quantos ovos Maria precisará para fazer 10 bolos?
A) 36;
B) 42;
C) 60;
D) 72.
QUESTÃO 07
João pretende cercar o terreno de sua casa com arame. Ele sabe que para seu projeto dar certo ele precisará de 48 metros
de arame. Na última vez que ele comprou o metro de arame seu preço era R$ 6,00 porém o mesmo teve um aumento de
20%. Quantos reais João terá que gastar para cercar os 48 metros que precisa com o novo reajuste do preço do arame?
A) R$
B) R$
C) R$
D) R$

325,40;
345,60;
365,40;
375,60.

QUESTÃO 08
Amanda foi a uma loja comprar uma calça e visualizou duas que gostou bastante. A calça I custava R$ 120,00, porém
recebia 10% de desconto caso comprado à vista. A calça II custava R$ 150,00, porém recebia 20% de desconto se
comprado à vista. Sabendo que Amanda compraria à vista marque a alternativa correta.
A) Após
B) Após
C) Após
D) Após

calculados
calculados
calculados
calculados

os
os
os
os

descontos,
descontos,
descontos,
descontos,

a calça I ficará mais cara R$16 reais que a calça II;
a calça II ficará mais cara R$ 8 reais que a calça I;
ambas as calças custarão o mesmo preço;
a calca I custará R$ 12 reais a menos que a calça II.

QUESTÃO 09
Dez amigos foram a um restaurante e combinaram previamente que dividiriam o valor da conta igualmente. Sabendo que
o valor da conta foi de R$ 379,00. Quanto cada um pagou, individualmente?
A) R$
B) R$
C) R$
D) R$

37,90;
39,10;
39,70;
39,79.

QUESTÃO 10
Observe as sequências
I. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, x, 16, 18...
II. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, y, 17, 19...
A sequência I é a sequência dos números naturais pares e a sequência II e a sequência dos números naturais ímpares.
Sabendo que as letras x e y são números que completam corretamente as respectivas sequências e a soma de x+y é:
A) 27;
B) 29;
C) 31;
D) 33.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Complete a lacuna:
_______ é um equipamento destinado a passar roupa
pessoal, consta de uma mesa de tela metálica, revestida
de feltro e de algodão, onde é estendida a roupa. A parte
superior, que é uma chapa metálica, aquecida a alta
temperatura, desce, exercendo pressão sobre a peça a ser
passada.

QUESTÃO 15
É um processo de destruição de todas as formas
vegetativas existentes em superfícies inertes e meios
líquidos, mediante a aplicação de agentes químicos e
físicos, trata-se da(o):
A) Desinfecção;
B) Acidulação;
C) Amaciamento;
D) Alvejamento.

A) Secadora;
B) Prensa;
C) Extratora;
D) Calandra.

QUESTÃO 16
Sobre as manchas em roupas e o tipo de remoção
especifico, relacione as colunas:

QUESTÃO 12
São requisitos que devem ser observados na secadora,
exceto:

Coluna 1
(1)
Óleo ou gordura;
(2)
Esmalte;
(3)
Ferrugem;
(4)
Sangue.

A) Ser equipada com seletor de temperatura;
B) Possuir um tambor interno de material frágil a corrosão;
C) Dispor de comando automático de tempo de secagem;
D) Ter dispositivo de segurança na porta.

Coluna 2
( )
São removidas através da pré-lavagem com água
fria;
( )
São retirados com acidulantes ou removedores. Se
não forem encontrados produtos próprios no comércio,
pode-se usar solução de ácido oxálico;
( )
São removidas com acetona ou álcool;
( )
São removidas por amido, talco ou giz, por
absorção que completa a ação do solvente.

QUESTÃO 13
São produtos de lavagem, exceto:
A) Detergentes;
B) Branqueadores;
C) Acidulantes;
D) Desinfetante.

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

QUESTÃO 14
São fatores que influenciam sobre a troca de enxoval nos
leitos dos hospitais, marque V para verdadeiro e F para
falso:
(
(
(
(

)
)
)
)

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

Sistema de distribuição e controle utilizado;
Tempo de estocagem da roupa;
Frequência de troca;
Horário de funcionamento da rouparia central.

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

F, F, V;
F, V, F;
V, F, V;
V, V, V.
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4,
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2,
1,

1;
4;
1;
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QUESTÃO 17
São recomendações importantes para o controle de
infecção hospitalar no setor de rouparia, marque V para
verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 20
As tolhas de banho, rosto e piso, são classificadas por um
tipo de peça:
A) Linho;
B) Algodão;
C) Tactel;
D) Felpuda.

( )
A roupa suja deve ser manuseada e sacudida o
menos possível, devendo ser transportada ao serviço de
lavanderia em sacos resistentes e bem vedados;
( )
A roupa suja nunca deve ser contada, portanto, o
rol de roupa suja deve ser definitivamente abolido;
( )
Os carros de transporte de roupa suja devem ter
identificação para diferenciá-los dos carros usados para
o transporte de roupa limpa, a fim de se evitar uma
troca acidental;
( )
As infecções no ambiente hospitalar provém de
funcionários, acompanhantes, visitantes e dos próprios
pacientes, portanto uma das medidas de controle é o
conhecimento da relação existente entre a roupa, os
microrganismos e a doença.

QUESTÃO 21
Complete a lacuna:
No manuseio das roupas sujas, todo cuidado é pouco, por
isso é importante o uso de _______.
A) Luvas e máscaras;
B) Capacete e avental;
C) Protetor ocular e máscaras;
D) Protetor auricular e botas.
QUESTÃO 22
O inventário na rouparia é feito para se ter o controle do
estoque, por isso o inventário deve ser feito:

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

A) Somente quando for solicitado;
B) De 6 em 6 meses;
C) Anualmente;
D) Diariamente.

QUESTÃO 18
Complete a lacuna:
Periodicamente, a(o) _______ deve providenciar exames
bacteriológicos para controlar os processos de lavagem,
desinfecção e limpeza das áreas de processamento e dos
carros de transporte de roupas.

QUESTÃO 23
Marque a alternativa que não faz parte do enxoval do
paciente:
A) Fronhas;
B) Toalhas;
C) Propés;
D) Batas.

A) Secretaria de Saúde;
B) Setor de Recursos Humanos;
C) Medica do Trabalho;
D) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

QUESTÃO 24
São critérios utilizados para escolha do tecido hospitalar,
exceto:
A) Lavabilidade;
B) Fornecedores;
C) Resistência a altas temperaturas;
D) Percentual de encolhimento.

QUESTÃO 19
Sobre a higienização das mãos, assinale a alternativa
incorreta:
A) As mãos constituem a principal via de transmissão de
microrganismos, sendo a prática de higienização das
mãos a medida mais simples para a prevenção e o
controle de infecções;
B) A higienização das mãos apresenta as seguintes
finalidades: remoção da sujidade, suor, oleosidade,
pêlos, células descamativas e da microbiota da pele,
interrompendo a transmissão de infecções veiculadas
ao contato;
C) A prevenção e redução das infecções causadas pelas
transmissões cruzadas;
D) As mãos devem ser higienizadas com água e sabonete
somente quando forem solicitados pelo fiscal sanitário.
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QUESTÃO 25
Sobre a vida útil do enxoval analise os itens:

QUESTÃO 29
Sobre o recolhimento das roupas, assinale a alternativa
incorreta:

I. Identificar com a data a peça colocada em uso:
acompanhar número de peças novas x peças baixadas;
II. Acompanhamento de média histórica de consumos das
reposições facilita o dimensionamento e a previsão
orçamentária;
III.
Acompanhar a vida útil facilita o dimensionamento
e a previsão orçamentária.

A) Deslocar o carrinho dentro dos horários préestabelecido, para área de expurgo, utilizando sempre
o elevador social;
B) Conduzir o carrinho com capa protetora (sobre os
sacos/hampers);
C) Após o termino do serviço enviar as capas protetoras a
lavanderia para que sejam lavadas;
D) O funcionário recolhedor deverá retirar as luvas, sempre
que for abrir ou fechar alguma porta (expurgo,
elevador).

Está(ão) correto(s):
A) Somente o item I;
B) Somente os itens II e III;
C) Somente o item III;
D) Todos os itens.
QUESTÃO 26
Tipo de tecido
hospitalares:

indicado

para

lençóis

e

QUESTÃO 30
Na dobragem das roupas, devido ao estado de
conservação, são necessárias algumas providencias,
relacione as colunas:

fronhas

Coluna 1
(1) Se estiver mal lavada com manchas.
(2) Se estiver danificada, rasgada.
(3) Se estiver satisfatório.

A) Polybrim;
B) Brim;
C) Sarja;
D) Tergal.

Coluna 2
( ) Enviar ao setor de costura;
( ) Devolver ao setor de lavagem;
( ) Executar a dobragem separando-as por posto.

QUESTÃO 27
Na escolha da embalagem mais adequada ao material a
ser processado deve-se observar as seguintes
recomendações, exceto:

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

A) Deve proporcionar barreira microbiana;
B) Deve ser utilizada embalagem universal para qualquer
material;
C) Deve proporcionar selagem adequada;
D) De apresentar custo-benefício positivo.

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

QUESTÃO 28
São vantagens das embalagens de algodão, exceto:
A) Podem ser reutilizados;
B) Facilmente dobráveis e
utilizados;
C) Baixa vida útil;
D) Possuem boa resistência.

conveniente

de

serem
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1,
3,

3;
1;
3;
2.

