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I N S T R U Ç Õ E S 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma com 4 
(quatro) alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 15 – Informática Básica 
16 a 20 – Legislação Básica 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em 
material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. O Cartão de 
Respostas não será substituído por erro ou dano do candidato. 

 
 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida 
no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 

 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão. 
 

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 
marcação. 

 

3.4. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

 

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

5. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Prova e 
seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse 
tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 
 

7. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

8. Na página 13 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a 
transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o 
gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 
 

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
assinado e preenchido. 

 

\ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto e responda às questões de 01 a 05. 
 
 

A bolha 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 

Ninguém mais conversa no metrô. Ninguém mais paquera. Ninguém mais olha o vazio, o mapa 
das linhas, os anúncios, as luzes passando em sentido contrário, a própria imagem refletida nas janelas, 
quem entra, quem sai, quem veste o que, quem está bem, quem está feliz, quem chora, quem dorme, 
quem está por um fio, quem se dirige a uma manifestação de protesto, ou de apoio, quem defende o 
que, gosta de qual banda, quem parte para um encontro secreto, ou acaba de ser beijada, por alguém 
que sempre quis, e que nunca tomou a iniciativa, quem acaba de se apaixonar, ou descobre que o amor 
acabou, quem espera gêmeos, está exultante e nem consegue mais dormir, quem acaba de conseguir 
um emprego, quem não desce em nenhuma estação, e quer apenas um ar-condicionado no talo no 
verão impiedoso, ou fugir da chuva, ou dar um tempo, viver sem sentir a vida, percorrer túneis 
subterrâneos de uma grande metrópole, em que, apesar da multidão, se sente sozinho. 

Ninguém troca ideias, opiniões divergentes, ninguém debate, é convencido de algo, muda de 
opinião. A bolha que nos cerca nos protege. É como um escudo contra o que nos agride. A cidade nos 
agride. O ódio nos agride. Todos nela nos agridem. Suas vozes incomodam. 

Preferimos a música preferida da lista previamente selecionada que sai dos meus fones de 
ouvido conectados por um cabo ao meu universo pessoal, em que sou Deus, em que decido o que ler e 
ouvir, o que ver e curtir, o que assistir e ignorar, graças à opção “bloqueio”, à opção “excluir”, à opção 
“apagar perfil”, “colocar em modo avião”, “não receber notificações”. 

Há uns anos, não pegava celular no metrô. Os passageiros conversavam, paqueravam, miravam o 
vazio, redescobriam estações no mapa das linhas, checavam os cabelos na imagem refletida, quem 
entrava, saía, vestia o que, (…) quem estava bem, feliz, chorava, dormia, quem, pelo perfume, banho 
tomado, roupa bonita, estava a caminho de um encontro secreto, fora beijada, por alguém 
surpreendente, inexplicável, paixão que nasceu do fundo da alma, quem descobriu que não ama mais, 
descobriu que estava grávida e não consegue mais dormir, tensa, quem acabou de perder um emprego, 
a estação, o sentido de viver, porque se sente sozinho, apesar da multidão nas estações. 

Trocavam-se ideias, opiniões, debatia-se, mudavam as convicções de alguém, apresentavam 
outros pontos de vista, experiências e erros da história que se repetem. A bolha é nosso mundo agora. E 
o que tem de tão urgente nos celulares, que não era na década anterior? O que é inadiável? A bolha em 
si, e nela que se quer estar: protegido e isolado. O mundo é muito louco, tem muito louco por aí. E boa 
parte, quando chega à sua estação, continua nela, caminha olhando ou falando para seu universo 
pessoal. Haverá um dia em que as pessoas voltarão a interagir? O mundo corre perigo. (…) 

 

 

Marcelo Rubens Paiva 
(Adaptado a partir de: http://cultura.estadao.com.br/. Acesso em abril de 2017.) 

 
 
 

QUESTÃO  01 
 

A partir do título e no decorrer do texto, a palavra bolha aparece diversas vezes. Nesse contexto, bolha é 
entendida como 
(A) antítese à divisão social do trabalho. 
(B) sinestesia de cores e sentidos, típica das bolhas de sabão. 
(C) metáfora do isolamento e segurança.  
(D) hipérbole da modernidade e da tecnologia. 
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QUESTÃO  02 
 

O autor do texto faz uma reflexão a partir de situações vividas na atualidade. Com base nas ideias defendidas 
pelo autor, pode-se concluir: 
(A) Os metrôs superlotados e a pressa das grandes cidades não criam situações para que as pessoas se 

conheçam e possam se comunicar, gerando ódio e sentimento de solidão.  
(B) As cidades grandes isolam os cidadãos dada a distância entre o trabalho e a moradia, tornando muito 

difícil a comunicação e criação de amizades. 
(C) A modernidade, representada pelo metrô, e a tecnologia, representada pelo celular, impedem a 

comunicação humana, criando barreiras e bolhas, as quais protegem e isolam. 
(D) As cidades e o ritmo de trabalho produzem isolamentos entre os cidadãos, contribuindo para a 

desigualdade social. 
 
 

QUESTÃO  03 
 

As expressões grifadas em Ninguém mais olha o vazio (linha 1) e quem está por um fio (linha 4) trazem, 
respectivamente, implícito sentido de 
(A) perder-se em pensamento; não ver sentido na vida. 
(B) contemplar um muro; estar com dificuldades econômicas. 
(C) dormir de olhos abertos; andar em linha reta. 
(D) descansar; estar muito doente. 
 
 

QUESTÃO  04 
 

Em relação aos recursos linguísticos do segundo parágrafo do texto, analise as afirmativas.  
 
 

I - O autor utiliza períodos curtos, com ausência de períodos compostos, para enfatizar o sentido 
produzido por cada oração.   

II - As escolhas lexicais do autor constroem um cenário de apatia e solidão das pessoas no metrô, visto que 
não há mais conversas, diálogos.  

III - Em A bolha que nos cerca nos protege, há um exemplo de oração adjetiva, introduzida por pronome 
relativo. 

IV - A ausência de recursos coesivos ligando as sentenças do parágrafo aproxima o texto do registro oral.    
 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III, apenas.  
(B) I, II e IV, apenas.  
(C) III e IV, apenas.   
(D) I, II, III e IV.  
 
 

QUESTÃO  05 
 

Há uns anos, não pegava celular no metrô, o sentido do verbo pegar, nesse contexto, é o mesmo em 
(A) Ele pegou a moto e saiu. 
(B) O rádio não pega a FM fora da cidade. 
(C) Combinaram de pegar uma praia no feriado. 
(D) Carlos pegou 10 anos de cadeia. 
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QUESTÃO  06 
 

A coluna da esquerda apresenta processos de formação de palavras e a da direita, exemplo de cada um. 
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Prefixação (      ) Ajoelhar 
2 - Abreviação (      ) Redescobriram 
3 - Composição (      ) Metrô 
4 - Parassíntese (      ) Ar-condicionado 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 4, 1, 2, 3 
(C) 4, 2, 3, 1 
(D) 1, 3, 4, 2 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto e responda às questões de 07 a 09. 
 

Ande como alguém feliz para ser feliz, afirma estudo 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 

 

Uma pesquisa publicada em uma revista internacional sobre Comportamento e Psiquiatria 
afirma que para se sentir feliz, basta caminhar como uma pessoa alegre. Durante o experimento, uma 
série de pessoas foi testada para saber se estufar o peito e balançar os braços realmente traz mais 
felicidade do que passos pesados e olhares cabisbaixos. 

No estudo, o grupo teve de caminhar durante 15 minutos em uma esteira enquanto alguns 
fatores eram analisados. Os participantes foram acompanhados por câmeras com sensores de 
movimento. Na frente da esteira, uma tela mostrava as ações de um medidor – que pendia à 
esquerda quando caminhavam “deprimidos” e à direita quando “felizes”. 

À medida que os minutos iam passando, a equipe de pesquisadores pedia para que as pessoas 
tentassem jogar o medidor para a esquerda ou para a direita. Só que antes de começarem o teste 
físico, os convidados tiveram que ler uma lista de palavras positivas e negativas. 

Depois da caminhada, os participantes tiveram que escrever as palavras que lembravam. O 
resultado mostrou que quem caminhava de maneira mais triste (seguindo a lógica de outro estudo) 
conseguiu lembrar mais palavras tristes; e aqueles que andaram felizes se lembraram de mais 
palavras positivas. 

Para os pesquisadores, essa lógica está alinhada a de outros trabalhos publicados sobre o 
tema. Segundo tais pesquisas, andar como um líder pode aumentar as chances de se tornar um; e 
segurar uma caneta com os lábios pode aumentar a vontade de sorrir. Então não custa nada andar 
mais “animado” por aí. Vai que contagia. 

(Adaptado a partir de htttp://revistagalileu.globo.com/. Acesso em abril de 2017.) 

QUESTÃO  07 
 

Sobre o texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
 

(      ) A função da linguagem predominante no texto é a referencial. 
(      ) As aspas, no texto, foram utilizadas para marcar o uso de neologismos. 
(      ) O recurso coesivo À medida que (linha 9) apresenta valor semântico de proporção. 
(      ) Uma série de pessoas, o grupo, os participantes são utilizados como recursos coesivos para a não 

repetição de termos. 
(      ) A expressão vai que contagia é um exemplo de linguagem informal e tem o sentido de conformidade. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, V, F, F, V  
(B) V, F, F, V, F  
(C) F, F, V, V, V 
(D) V, F, V, V, F  
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QUESTÃO  08 
 

Sobre o texto, é correto afirmar: 
(A) A postura física colabora para que os sujeitos se sintam mais felizes. 
(B) Fazer atividades físicas é um dos fatores que aumenta a felicidade. 
(C) Caminhar junto a pessoas felizes faz com que os outros também se sintam felizes. 
(D) Assistir à televisão enquanto se faz esteira aumenta a sensação de felicidade. 
 

QUESTÃO  09 
 

A regra de concordância presente no trecho uma série de pessoas foi testada é a mesma em 
(A) Mais de um colega se ofenderam na assembleia de ontem. 
(B) Cerca de mil pessoas se inscreveram para a prova. 
(C) A maioria dos professores aprovou a ideia. 
(D) 60% dos entrevistados não aprovam a mudança. 

 
QUESTÃO  10 
 

Leia a tira. 
 

 
 

São verbos que expressam ordens ou pedidos, típicos do modo imperativo, nessa tira: 
(A) Mandar, apagar, amassar. 
(B) Dar, apagar e amassar. 
(C) Folgar, mandar, jogar. 
(D) Apagar, amassar, jogar. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

QUESTÃO  11 
 

Considere a planilha do Microsoft Excel 2010 (idioma português) abaixo. 
 
 

 
 
 

De acordo com a planilha, o valor exibido na célula E1 pode ser a fórmula 
(A) =A1+B1+C1-A2-B2-C2 
(B) =SOMA(A1:C1)-MÉDIA(A2:C2) 
(C) =MÉDIA(A2:C2)+SOMA(A1:C1) 
(D) =A2+B2+C2-A1-B1-C1 
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QUESTÃO  12 
 

Considere a figura abaixo (Fig.1) que mostra um texto sendo editado no LibreOffice Writer, versão 5.1.4, em 
sua configuração padrão. 
 

 
 

(Fig.1) 
 

Em nenhum momento durante a edição o usuário fechou o arquivo ou abriu um novo arquivo e, após ele fazer 
algumas alterações, o texto editado ficou como apresenta a figura a seguir (Fig.2), onde o primeiro parágrafo 
está selecionado. 
 

 
 

(Fig.2) 
 

A respeito das modificações realizadas neste texto (Fig.2), analise as afirmativas a seguir. 
 

I - No primeiro parágrafo, o usuário alterou a fonte do texto para que ela ficasse em negrito e deixou o 
parágrafo justificado. 

II - Uma das alterações realizadas pelo usuário foi a modificação do nome do arquivo que está sendo 
editado.  

III - O alinhamento do segundo parágrafo foi ajustado para justificado. 
IV - O estilo definido para o parágrafo selecionado é o Estilo padrão. 

 

Está correto o que se afirma em  
(A) II, III e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II e IV. 
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QUESTÃO  13 
 

NÃO é dispositivo de entrada nem de saída de um computador: 
(A) Monitor LCD 
(B) Unidade Lógica Aritmética 
(C) Impressora a Laser 
(D) Mouse Óptico 
 
 

QUESTÃO  14 
 

Considerando o site de busca Google, quais termos de pesquisa retornam todas as páginas do domínio 
.mt.gov.br que contenham a palavra Cáceres como qualquer parte de seus conteúdos? 
(A) @mt.gov.br –Cáceres 
(B) site:mt.gov.br –Cáceres 
(C) @mt.gov.br +Cáceres 
(D) site:mt.gov.br "Cáceres" 
 
 

QUESTÃO  15 
 

A respeito do Mozilla Firefox, versão 47.0.1, para que o usuário possa exibir a navegação em Tela Inteira, ele 
deverá pressionar  
(A) a tecla F11. 
(B) a tecla F12. 
(C) as teclas Alt + P. 
(D) as teclas Ctrl + O. 
 
 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 

QUESTÃO  16 
 

Para efeito da Lei Complementar nº 25/1997, o regime jurídico único é o conjunto de preceitos, direitos e 
deveres, proibições e responsabilidades dos servidores públicos, estabelecido com base  
(A) nos princípios constitucionais que regem as relações entre o Município e seus servidores. 
(B) na legislação federal sobre servidores públicos. 
(C) nas leis e tratados internacionais que regulam as relações entre o Poder Público e seus servidores. 
(D) nos princípios constitucionais e leis estaduais sobre servidores públicos municipais. 
 
 

QUESTÃO  17 
 

De acordo com as disposições da Lei Complementar nº 25/1997 acerca das formas de provimento derivado de 
cargos públicos, assinale a assertiva INCORRETA. 
(A) A reintegração é a reinvestidura no cargo do servidor estável, em caso de invalidação de sua demissão 

por decisão administrativa ou judicial. 
(B) O aproveitamento de servidor que se encontre em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de 

sua capacidade física e mental, por junta médica oficial.  
(C) A readaptação acarretará aumento de vencimento ou remuneração do servidor. 
(D) Não poderá ocorrer reversão quando o aposentado tiver completado 60 (sessenta) anos de idade. 
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QUESTÃO  18 
 

Quanto aos deveres e proibições previstos na Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas.  
 

(      ) O servidor deve atender com presteza tanto aos pedidos de expedição de certidões para defesa de 
direitos pessoais quanto às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 

(      ) O servidor deve levar ao conhecimento dos demais servidores do órgão as irregularidades de que tiver 
ciência em razão do cargo. 

(      ) É proibida a retirada, sem prévia anuência da autoridade competente, de qualquer documento ou 
objeto da repartição pública. 

(      ) É permitido que o servidor atue, perante repartições públicas, como procurador de parente até o 
segundo grau em processo relacionado com o recebimento de benefício previdenciário ou assistencial. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, V, F, V 
(B) V, F, V, V 
(C) V, F, V, F 
(D) F, F, V, F 
 
 

QUESTÃO  19 
 

Em consonância com a Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Cáceres, analise as assertivas acerca da acumulação de cargos públicos. 
 

I - A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de 
horários. 

II - A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas e de economia mista, da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios.  

III - O servidor poderá exercer mais de um cargo em comissão quando houver compatibilidade de horários.  
IV - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, nos casos de exercício de mandato 

eletivo, cargo em comissão ou contrato para prestação de serviços técnicos especializados, de caráter 
temporário. 

 

Estão corretas as assertivas 
(A) III e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
 
 

QUESTÃO  20 
 

Nos termos da Lei Complementar nº 25/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Cáceres, às faltas injustificadas ao serviço, por 60 (sessenta) dias intercalados, durante o período 
de 12 (doze) meses, conforme apurado em processo administrativo com observância do direito ao 
contraditório, será aplicada a seguinte penalidade: 
(A) Suspensão. 
(B) Advertência. 
(C) Demissão. 
(D) Transferência. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO  21 
 

A Portaria MTE nº 485, de 11 de novembro de 2005, conhecida como NR 32, trata da Segurança e saúde no 
trabalho em serviços de saúde. No item 32.2 Dos Riscos Biológicos, consta: 
(A) O revestimento que apresentar furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias deve ser imediatamente reparado 

pela técnica de cerzir. 
(B) Os colchões, colchonetes e demais almofadados devem ser revestidos de material lavável e impermeável, 

permitindo desinfecção e fácil higienização. 
(C) Todo trabalhador dos serviços de saúde deve receber, gratuitamente, programa de imunização ativa 

contra tétano, HIV-AIDS e coqueluche. 
(D) Todo trabalhador deve comunicar imediatamente acidente com exposição a agentes biológicos, caso seja 

portador de feridas ou lesões nos membros superiores. 
 
 

QUESTÃO  22 
 

A higienização das mãos com sabão comum e álcool gel é igualmente eficaz e pode ser utilizada 
indistintamente. A exceção consiste em sujidades aparentes, pois requerem 
(A) antissepsia com uso de álcool gel. 
(B) lavagem das mãos com sabão. 
(C) uso de luvas de procedimentos. 
(D) uso de luvas cirúrgicas. 
 
 

QUESTÃO  23 
 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o cargo de Maqueiro está incluído nos 
Trabalhadores em Serviços de Promoção e Apoio à Saúde, com o título de Atendente de Enfermagem (código 
5151-10), e dentre as atribuições previstas "assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde 
sob orientação e supervisão de profissionais de saúde". Nessa perspectiva, NÃO é permitido ao Maqueiro: 
(A) Realizar cuidados de higienização de pacientes. 
(B) Participar no transporte de cama para maca ou cadeira de rodas e vice versa. 
(C) Realizar o transporte intra e extra hospitalar de pacientes. 
(D) Dar atendimento de suporte básico de vida até a chegada de profissionais de saúde. 
 
 

QUESTÃO  24 
 

Em função das atividades do Maqueiro, os distúrbios osteomusculares ocupacionais mais frequentes são as 
tendinites, lombalgias e mialgias. Para evitá-los, considere as ações a seguir: 
 

I - Trabalhar em duplas de modo a evitar esforço repetitivo isolado. 
II - Observar as técnicas corretas de execução de movimentos e tarefas. 

III - Trabalhar com tecnologias e mobiliários adequados aos tipos de pacientes. 
IV - Adotar jornadas de trabalho condizentes com a lei trabalhista. 

 

São ações pertinentes: 
(A) I, II e III. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 
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QUESTÃO  25 
 

O plantão noturno do Réveillon foi extremamente tumultuado na emergência, devido a várias ocorrências 
típicas desse período do ano. O Maqueiro Manoel, que saía do plantão, estava com pressa, pois queria 
descansar um pouco antes do almoço em família. Pela primeira vez havia passado a entrada do ano no 
hospital.  
Na saída encontra Adonias, que estava iniciando sua jornada, e deseja "Feliz Ano Novo e ótimo plantão".  
Ao pegar a maca para realizar o primeiro atendimento do dia, Adonias verifica que a mesma estava 
apresentando sujidades, inclusive havia sangue na parte lateral.  
 

Sobre as atribuições do Maqueiro no cuidado com equipamentos, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
 

(      ) Comunicar ao superior hierárquico falhas de colegas no cuidado com equipamentos. 
(      ) Passar álcool a 70% e trocar o lençol da maca após o transporte de cada paciente. 
(      ) Entregar equipamentos limpos e organizados, ou comunicar o colega caso não consiga. 
(      ) Passar o plantão dos equipamentos, para garantir continuidade do transporte seguro. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F, F 
(B) F, F, V, F 
(C) F, V, V, V 
(D) V, F, F, V 
 

QUESTÃO  26 
 

A enfermeira Ana Maria, da Clínica Médica do Hospital e Pronto Socorro São Pedro, solicita o Maqueiro para 
transporte de paciente para exame de Ressonância Magnética - o Sr. João da Silva. Cerca de quinze minutos 
após deixar o paciente no setor de imagens, o Maqueiro foi chamado ao local e ouviu do técnico em 
radiologia que "o paciente que tem exame agendado é João da Silva Santos, e por pouco não foi administrado 
o contraste no paciente errado".  
 

Analisando a situação descrita, pode-se afirmar que a segurança no transporte do paciente NÃO está 
relacionada 
(A) ao uso de prevenções aplicadas aos pacientes e profissionais de saúde. 
(B) à comunicação adequada entre os profissionais da equipe de saúde e de apoio. 
(C) ao uso de tecnologias e instrumentos de transporte apropriados a cada caso. 
(D) à correta identificação do paciente, e conferência da mesma pelos profissionais. 
 

QUESTÃO  27 
 

Na sala de espera da emergência, o Maqueiro de plantão encontra um senhor de aproximadamente 70 anos 
caído no chão e apresentando contrações musculares involuntárias e generalizadas - convulsão. É uma das 
condutas a ser tomada nessa situação: 
(A) Proteger a vítima, por meio de medidas para evitar que se machuque. 
(B) Avaliar a frequência cardíaca pela palpação do pulso femoral. 
(C) Levantar a cabeça da vítima para evitar que a língua obstrua as vias aéreas. 
(D) Tentar conter os movimentos involuntários e conversar com a vítima.  
 

QUESTÃO  28 
 

As medidas de proteção de quedas do paciente transportado incluem o uso de 
(A) lençol de tecido para contenção. 
(B) talas e faixas de crepom. 
(C) grades e cintos de segurança. 
(D) faixas de contenção de algodão cru.  
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QUESTÃO  29 
 

Ao identificar cadeiras de rodas ou macas com difícil movimentação, ausência de travas e/ou apoio para os 
pés, ausência de acessórios para transporte de oxigênio ou infusões, dentre outros, o Maqueiro deve tomar 
providências. Analise as providências a seguir: 
 

I - Formalizar denúncia no setor de ouvidoria do hospital. 
II - Comunicar seu superior hierárquico acerca das irregularidades identificadas. 

III - Encaminhar, mediante protocolo, os equipamentos danificados para desfazimento. 
IV - Informar na passagem de plantão sobre a situação e providências tomadas. 

 

Estão corretas as ações 
(A) I e III. 
(B) II e III. 
(C) I e IV. 
(D) II e IV. 
 

QUESTÃO  30 
 

Sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI), é correto afirmar que são 
(A) fornecidos pelo empregador, mediante desconto salarial anual. 
(B) destinados à proteção da saúde e integridade física do trabalhador. 
(C) empregados unicamente no âmbito do espaço hospitalar. 
(D) usados apenas no transporte de pacientes isolados ou em precaução padrão. 
 

QUESTÃO  31 
 

O transporte de pacientes em estado crítico deve ser feito por equipe multiprofissional composta 
minimamente por 
(A) enfermeiro e técnico em enfermagem especialistas em emergência clínica, acompanhados pelo 

Maqueiro. 
(B) médico intensivista, fisioterapeuta especialista em emergência clínica, técnico em enfermagem e 

Maqueiro. 
(C) médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e Maqueiro, sendo opcional a presença do fisioterapeuta. 
(D) médico generalista, enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e 

Maqueiro. 
 

QUESTÃO  32 
 

Sobre o planejamento do transporte de pacientes pelo Maqueiro, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) Conferir e substituir, caso necessário, a pulseira de identificação, para que os dados nela contidos sejam 

fidedignos. 
(B) Contatar o enfermeiro demandante para saber as condições do paciente e tipo de transporte indicado. 
(C) Contatar o setor que irá receber o paciente, para certificar-se de que está tudo preparado para o 

acolhimento. 
(D) Conferir os documentos necessários para o transporte - autorizações, prontuário, exames, dentre outros. 
 

QUESTÃO  33 
 

Ergonomia "é o estudo da adaptação do trabalho ao homem", e inclui alguns princípios básicos que devem ser 
adotados pelo Maqueiro no processo de transporte de pacientes.  
Esses princípios incluem 
(A) deixar os pés juntos e em ligeiro desnível.  
(B) flexionar os joelhos ao invés de dobrar a coluna. 
(C) usar movimentos breves e assíncronos.  
(D) manter as costas curvadas em leve lordose. 
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QUESTÃO  34 
 

FORTE APELO 
Para cuidar de alguém 

No momento da 
enfermidade 

Precisamos do calor 
De toda a comunidade, 
Dos amigos, da família, 
De muita fraternidade. 

 
Por isso preste atenção 
Naquilo que vou falar 

Visita é uma coisa séria 
Ajuda o doente a curar 

Faz ele ficar ciente 
Do que acontece no lar. 

 
A visita dos parentes 

E dos amigos distantes 
Dá força pra levantar 
Tocar a vida adiante 

Sentindo que essa presença 
Nos deixa mais confiantes. 

 

Os trechos do poema acima permitem entrever o disposto na Política Nacional de Humanização (PNH), no que 
se refere ao ambiente hospitalar.  
Constitui argumento apresentado pela PNH para a defesa da visita aberta e direito a acompanhante dos 
pacientes internados:  
(A) Garantir a captação de dados relevantes ao tratamento, bem como orientar os familiares no papel de 

cuidadores leigos. 
(B) Permitir contato entre familiares afastados por longos períodos de tempo e o restabelecimento de 

relações familiares desgastadas. 
(C) Promover a privacidade dos pacientes, por meio da adequação do ambiente hospitalar, para o 

acolhimento de visitantes e acompanhantes.  
(D) Avalizar a recuperação mediada pelos cuidados prestados por visitantes e acompanhantes, como de 

higiene, conforto e posicionamento adequados. 
 

QUESTÃO  35 
 

Chega no Pronto Socorro um paciente com suspeita de trauma raquimedular, que precisa ser transportado da 
ambulância do SAMU até a sala vermelha do Hospital Regional. Sabe-se que erguer ou transportar vítimas de 
maneira incorreta, pode, em muitos casos, agravar possíveis lesões sofridas no trauma. 
Desse modo, qual deve ser a conduta no transporte de pacientes com esse tipo de agravo? 
(A) A participação do Maqueiro e outro profissional, pois esses pacientes requerem movimentação em 

cadeira de rodas, com uso de colar cervical. 
(B) A imobilização prioritária dos membros inferiores, pois as lesões medulares provocam graves sequelas, 

que o paciente levará por toda a vida.  
(C) A rapidez no transporte, para que o paciente chegue a local que ofereça melhores condições de 

assistência, pois o tempo pode salvar uma vida.  
(D) A comunicação e integração da equipe multiprofissional, pois quando não são eficazes, podem resultar na 

ocorrência de eventos adversos. 
 

QUESTÃO  36 
 

A coluna da esquerda apresenta precauções e a da direita discrimina os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) indicados para utilização pelo Maqueiro. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.  
 

1 - Precaução de contato (      ) Uso de máscara N95 
2 - Precaução reversa ou de proteção (      ) Uso de avental e luvas de procedimento 
3 - Precaução por aerossóis (      ) Não há necessidade de uso de EPI 
4 - Precaução por gotículas (      ) Uso de máscara cirúrgica 
 

Marque a sequência correta. 
(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 2, 3, 4, 1 
(C) 4, 3, 2, 1 
(D) 3, 1, 2, 4 
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QUESTÃO  37 
 

Quando o Maqueiro identifica problemas estruturais que oferecem risco ao transporte seguro de pacientes, a 
conduta esperada desse profissional é: 
(A) Encaminhar documento ao diretor de infraestrutura. 
(B) Informar sua chefia imediata sobre as irregularidades. 
(C) Evitar locais com problemas, usando caminhos alternativos. 
(D) Informar pacientes e acompanhantes sobre as dificuldades. 
 

QUESTÃO  38 
 

A Norma Regulamentadora nº 17 instituída por meio da Portaria nº 3.715, de 23 de novembro de 1990, do 
então denominado Ministério do Trabalho e Previdência Social, conhecida por NR 17, estabelece "parâmetros 
que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente". 
De acordo com a NR 17: 
(A) Deverá ser exigido ou admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja 

suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. 
(B) Mulheres e trabalhadores jovens não são designados para o transporte manual de cargas, para não 

comprometer a sua saúde ou a sua segurança. 
(C) O transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira contínua ou que 

inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas. 
(D) Para realizar o transporte manual regular de cargas, o trabalhador deve apresentar certificação de 

treinamento sobre métodos de trabalho que irá utilizar. 
 

QUESTÃO  39 
 

Um paciente com dor precordial passou pelo Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), e o Maqueiro foi 
solicitado a levá-lo ao setor de observação. O transporte desse paciente deve ser feito 
(A) em cadeira de rodas, com os pés devidamente apoiados. 
(B) caminhando, pois o paciente está consciente e conversando. 
(C) caminhando, com a participação dos acompanhantes.  
(D) em maca, com o paciente deitado em decúbito dorsal. 
 

QUESTÃO  40 
 

São fatores de risco que devem ser avaliados antes do transporte de pacientes, dentre outros: nível de 
consciência e psicomotricidade, mobilidade na cama / cadeira de rodas, cateteres e equipamentos, e o 
ambiente do paciente. Quem deve fazer a avaliação dos fatores de risco relacionados ao transporte de 
pacientes? 
(A) Enfermeiro e Maqueiro. 
(B) Enfermeiro e Técnico em Enfermagem. 
(C) Enfermeiro e Médico. 
(D) Médico e Maqueiro. 
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