LEIA AS INSTRUÇÕES:
01.

02.
03.
04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 1h e 30minutos do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto que segue para responder às questões de 01 a 07.

Estilo de vida saudável abre espaço para mercado de produtos naturais

A cada ano, a procura por produtos naturais faz com que o consumidor tenha mais opções de escolha.

Uma alimentação saudável traz benefícios para a vida. Além das vitaminas das frutas,
verduras e produtos naturais, já foi comprovado que a alimentação saudável é essencial no combate a
doenças como hipertensão, diabetes e dos problemas cardiovasculares. Pensando nisso, as pessoas
estão cada vez mais em busca de produtos para serem acrescentados às refeições diárias, como uma
maneira de prevenção de doenças e busca de qualidade de vida.
[...]
(Jornal O Dia – O Dia Domingo – Diversidade. Editora: Biá Boakari e Virgiane Passos. Por Aldenora Cavalcante. Teresina, 21 de
fevereiro de 2016.)

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________
O título do texto Estilo de vida saudável abre espaço para mercado de produtos naturais chama a
atenção para
a)
b)
c)
d)
e)

um novo ramo de negócio que surge e se expande em função de novos hábitos de vida.
um antigo e esquecido mercado de consumo.
uma forma de vida por muitos rejeitada.
um negócio que se expande em função dos recursos financeiros da população.
uma forma de viver por muitos desejada.

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________
O texto ressalta a relação entre alimentação e
a)
b)
c)
d)
e)

hábitos naturais.
produtos a serem evitados para consumo.
saúde dos idosos.
tanto ao combate às doenças quanto a sua prevenção.
crenças populares sobre doenças.

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________
O subtítulo do texto A cada ano, a procura por produtos naturais faz com que o consumidor tenha
mais opções de escolha sugere, claramente, a relação econômica que existe entre
a)
b)
c)
d)
e)

demanda e procura.
aceitação e demanda.
procura e oferta.
mercado e oferta.
preços e oferta.
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________
Na frase: A cada ano, a procura por produtos naturais faz com que o consumidor tenha mais
opções de escolha, a expressão sublinhada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser
substituída por
a)
b)
c)
d)
e)

Em todos os anos.
Ano a ano.
Uma vez por ano.
Nos últimos anos.
No último ano.

QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________
Marque a opção na qual a palavra apresentada, de gênero gramatical masculino, tem um
correspondente no gênero feminino.
a)
b)
c)
d)
e)

Estilo.
Espaço.
Produtos.
Mercado.
Consumidor.

QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________
Em: Uma alimentação saudável traz incontáveis benefícios para a vida, o segmento sublinhado na
palavra incontáveis agrega à palavra original o sentido de
a)
b)
c)
d)
e)

confirmação.
inclusão.
afirmação.
negação.
repetição.

QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________
O trecho sublinhado em: Uma alimentação saudável traz benefícios para a vida estará igualmente
correto e manterá sentido igual, em caso de substituição por
a) à.
b) sobre a.
c) além da.
d) sob a.
e) até a.
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Texto para as questões 08, 09 e 10.

Muito nutritiva

Todos sabemos que as cascas das frutas contêm importantes nutrientes. Por isso é comum
encontrarmos recomendações para seu aproveitamento, principalmente pelas populações mais
carentes. A banana, por exemplo, é considerada fruta muito nutritiva, rica em minerais principalmente o
potássio. Quando a consumimos, a casca vai para o lixo. Por acaso, você sabe o quanto se perde para
o lixo?
[...]
(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. P. 28)

QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________
De acordo com as informações do texto,
a) as cascas das frutas têm mais nutrientes do que a própria fruta.
b) as frutas são recomendadas, preferencialmente, às populações de maior poder aquisitivo.
c) não aproveitamos as cascas das frutas e, assim, perdemos uma importante fonte de nutrientes.
d) temos consciência de quanto perdemos de nutrientes concentrados nas cascas das frutas que
jogamos no lixo.
e) a banana, por ser rica em potássio, deve ser consumida pelas populações mais carentes.
QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________
No texto, temos estruturas como: Todos sabemos ..., é comum encontrarmos recomendações... e
Quando a consumimos,.... Antes das formas verbais sublinhadas subentende-se a existência da
palavra
a) Eu.
b) Nós.
c) Você.
d) Vós.
e) Eles.
QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________
O texto apresenta importantes informações especializadas sobre os nutrientes concentrados em frutas e
nas suas cascas. Pelo teor das informações é escrito numa linguagem mais formal. Essa formalidade,
no entanto, é quebrada no momento em que há uma aproximação maior com o interlocutor, leitor,
verificada em
a) Todos sabemos que as cascas das frutas contêm importantes nutrientes.
b) Por isso é comum encontrarmos recomendações para seu aproveitamento, ...
c) A banana, por exemplo, é considerada fruta muito nutritiva ...
d) Quando a consumimos, a casca vai para o lixo.
e) Por acaso, você sabe o quanto se perde para o lixo?
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RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________

Observe as vistas de um sólido geométrico.

A qual dos sólidos abaixo essas vistas pertencem?
a)

b)

c)

d)

e)

QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________

O ábaco é um instrumento de cálculo muito antigo, inventado há mais de 400 anos. Em alguns
lugares do mundo ainda é utilizado, principalmente na Ásia. Qual número está representado no
ábaco seguinte?
a) 2251.
b) 22051.
c) 22150.
d) 22501.
e) 15022.
QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________

No Brasil, as distâncias máximas entre os pontos extremos norte-sul é de 4394 km e entre
leste-oeste é de 4319 km. Arredondando esses números, respectivamente, para a unidade de
milhar mais próxima e para a dezena mais próxima, obteremos:
a) 4000 e 4400.
b) 4390 e 4320.
c) 4400 e 4320.
d) 4000 e 4320.
e) 4390 e 4300.
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________

No quadro seguinte temos o horário das aulas a que Nicodemos deve assistir semanalmente.
Horário
De 7h 00min às 7h
50min
De 7h50min às
8h40min
De 8h40min às
9h30min
De10h00min
às10h50min
De10h50min
às11h40min

2ª feira
Língua
Portuguesa

3ª feira
Ed. Física

Matemática
Matemática

Ciências

4ª feira
Língua
Portuguesa
Matemática

Língua
Matemática
Portuguesa
Intervalo (de 9h30min a 10h00min)

5ª feira
Ed. Física

6ª feira
Língua
Portuguesa

Ciências

Matemática

Geografia/
História

Espanhol

Geografia/História

Matemática

Ciências

Inglês

Geografia/História

Arte

Língua
Portuguesa

Geografia/
História

Língua
Portuguesa

Arte

Supondo-se que Nicodemos tenha assistido a todas as aulas de uma semana. Quantas horas de
aulas de Matemática ele assistiu?
a) 5 horas.
b) 6 horas.
c) 5 horas e 40 minutos.
d) 6 horas e 30 minutos.
e) 6 horas e 40 minutos.
QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________

Antônio pintou a numeração de todas as poltronas de um cinema de 1 a 300 e recebeu 50 centavos
por algarismo pintado. Sabendo-se que Antônio gastou 66,00 reais com pincel e tinta, quanto ele
recebeu líquido pelo trabalho de pintura?
a) R$ 84,00.
b) R$ 792,00.
c) R$ 396,00.
d) R$ 412,00.
e) R$ 330,00.
QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________

A oitava parte do décimo número da sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... é igual a:
a) 16.
b) 32.
c) 64.
d) 128.
e) 256.
QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________

A quantidade mínima de planos que se deve utilizar para se fechar uma sala retangular em um
espaço tridimensional é igual a
a) 4.
b) 6.
c) 8.
d) 5.
e) 7.
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________

6
de um bolo e pretende comê-lo em 3 dias, em quantidades iguais. Que parte do
7
bolo ele comerá por dia?
Sérgio tem

a)
b)
c)
d)
e)

1
.
21
2
.
21
1
.
7
2
.
7
3
.
7

QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________

3
dos candidatos inscritos. Sabendo que foram
8
reprovados 375 candidatos, qual o total de candidatos aprovados neste concurso?
Em um concurso público foram aprovados

a) 600.
b) 300.
c) 275.
d) 255.
e) 225.
QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________

Considere uma sequência onde cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores
mais próximos. Sabendo-se que o primeiro termo é igual a 2 e o sexto termo vale 2016, qual é
o quinto termo desta sequência?
a) 1210.
b) 806.
c) 802.
d) 406.
e) 402.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________
As precauções padrão são medidas para a redução de riscos de transmissão de microorganismos.
Marque a alternativa INCORRETA.
a) A lavagem das mãos faz parte do conjunto de ações chamado de “precauções padrão”.
b) O maqueiro não precisa higienizar as mãos após o transporte dos pacientes, se ele estiver usando
luvas.
c) Se o maqueiro usar luvas, estas devem ser trocadas após o contato com cada paciente.
d) Após a utilização das luvas pelo maqueiro, estas, jamais poderão ser reutilizadas.
e) Recomenda-se que as precauções padrão sejam adotadas por todos os profissionais envolvidos na
assistência aos pacientes atendidos em instituições de saúde.
QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________
Juarez trabalha como maqueiro há 10 anos em um hospital, entra em contato diretamente com
pacientes e utilitários que os envolvem, incluindo roupas, equipos de soro, sondas... Ele sempre está
atento às medidas de biossegurança adequadas para evitar:
a) Infecção fechada.
b) Infecção leve.
c) Infecção cruzada.
d) Infecção pacífica.
e) Infecção grave.
QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________
O maqueiro pelas suas atribuições vai precisar levantar peso excessivo, se realizar de modo incorreto
ou repetitivo com o tempo pode prejudicar a sua saúde. A utilização apropriada da mecânica corporal é
um componente essencial à preservação da integridade postural. O profissional deve realizar os
movimentos respeitando os princípios da ergonomia. Sobre esses princípios, analise os itens abaixo:
I-

Segurar os objetos próximos ao corpo ajuda a melhorar o equilíbrio.

II - Flexione os joelhos e mantenha as costas retas sempre que erguer um peso, em vez de dobrar o
corpo a partir da cintura, com os joelhos esticados.
III - Mantenha os pés bem próximos para oferecer uma ampla base de apoio.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) Apenas em II.
e) I, II e III.
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________
O maqueiro está sempre auxiliando a transferência de pacientes da maca para cama ou vice-versa, por
isso precisa tomar cuidados para o conforto e a segurança do paciente. Marque o item CORRETO
sobre esses cuidados.
a) Deve informar ao paciente o procedimento a ser realizado e pedir para ele rezar para tudo dar
certo, já que a transferência oferece riscos de piora ao estado do paciente.
b) Deve deslocar o paciente por partes, primeiro a cabeça, depois o resto do corpo para evitar
traumas.
c) Utilizar um lençol de apoio na hora da mobilização, enrolando o paciente por completo, isso dará
maior apoio na transferência.
d) Tracionar sondas, cateteres e tubos, que podem desconectar-se com movimentos bruscos ou
mesmo lesionar o local em que estão instaladas.
e) Ao deslocar o paciente de posição, ter cuidado para evitar traumas por compressão de alguma
parte do corpo do paciente.
QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________
São atividades que devem ser executadas pelo maqueiro:
a) Verificar a pressão arterial quando o paciente referir que é hipertenso.
b) Preencher a ficha de alta do paciente e encaminhá-lo a saída.
c) Cuidados com a alimentação do paciente.
d) O transporte de pacientes entre os diversos setores do hospital.
e) Retirar o acesso venoso (soro) no transporte do paciente quando este acesso não estiver
funcionando.
QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________
Felipe, um paciente de 30 anos, teve uma fratura no tornozelo e fará uma cirurgia. Chegando ao
hospital, deverá ser transportado até o centro cirúrgico que fica no terceiro andar. O transporte mais
prudente deverá ser feito:
a) Por alguém da família, apoiado por muletas.
b) Pelo próprio paciente em cadeiras de rodas, já que é jovem e sua fratura é apenas no tornozelo,
podendo movimentar a cadeira de rodas.
c) Pelo técnico que realizou o seu exame radiológico, a pé.
d) Pelo maqueiro, usando para o transporte uma cadeira de rodas.
e) Pelo maqueiro, levando o paciente caminhando bem devagar.
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QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________
Marque o item CORRETO.
a) A higienização simples das mãos (lavagem) tem a finalidade de remover os microorganismos que
colonizam as camadas superficiais da pele, retirando a sujidade.
b) A fricção das mãos com álcool remove totalmente a sujidade, podendo substituir totalmente a
higienização com água e sabão quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
c) A limpeza constitui o último passo que deve ser realizado, quando se quer remover a sujidade de
uma área hospitalar, primeiro passo a ser feito é a desinfecção.
d) Não existe problema em lavar as mãos enluvadas quando o maqueiro estiver de luvas.
e) O maqueiro usando luvas ao transportar um paciente não precisa trocar as luvas para o transporte
de outro paciente, só se o paciente anterior tiver alguma sujidade como sangue, urina..
QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________
Francisco é maqueiro desde os 18 anos de idade, por ele já passaram vários pacientes. Ele sabe da
sua responsabilidade com cada paciente e com suas patologias, já que tem informações básicas sobre
esses pacientes. Guardar consigo as informações do paciente desde que esse segredo não acarrete
riscos a terceiros constitui:
a) Respeito profissional.
b) Sigilo profissional.
c) Gentileza profissional.
d) Direito profissional.
e) Recato profissional.
QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________
Ao transportar um paciente em uma maca para o centro cirúrgico, o maqueiro observou que o soro
parou de gotejar e que tem a presença de sangue no equipo. Qual deverá ser a conduta adequada?
a) Chamar a enfermeira de plantão imediatamente para resolver o problema.
b) Deixar o paciente exatamente onde está e correr para pedir socorro.
c) Retirar o equipo de soro imediatamente.
d) Abrir mais a torneira de gotejamento para que o sangue retorne para dentro do vaso e se
restabeleça a infusão.
e) Fechar a torneira de gotejamento, manter equipo conectado e transportar o paciente para o local de
destino para que lá a situação seja resolvida.
QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________
Célia foi submetida a uma cirurgia de cesariana deverá sair do centro cirúrgico, para a sala de
recuperação, utilizando:
a) Cadeira de rodas manual.
b) Andando bem devagar.
c) Maca de rodas com grades de proteção.
d) Um carrinho próprio para esse fim.
e) Uma cadeira de roda automática.
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QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________
Podemos citar como competência do maqueiro:
a) Oferecer conforto e segurança no transporte do paciente.
b) Trocar o soro quando necessário, no trajeto do transporte.
c) Oferecer alimentação ao paciente, se com ele estiver no horário das refeições.
d) Admitir o paciente na sua chegada ao hospital.
e) Administrar medicamentos orais ao paciente, se for preciso no trajeto do transporte.
QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________
O maqueiro deve levar o cadáver ao necrotério em:
a) Uma maca, com o paciente sem cobertas para atestar a morte do mesmo.
b) Uma cadeira de rodas, vestido para o enterro.
c) Cama que o paciente faleceu e com este devidamente vestido para o enterro.
d) Um carrinho utilizado para esse fim.
e) Uma maca, coberto com lençóis ou sacos impermeáveis.
QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________
O maqueiro auxilia na transferência dos pacientes, seja da cama para a maca ou da cama para a
cadeira de rodas, portanto precisa está atento aos cuidados com a mecânica corporal. Analise os itens
abaixo:
I-

Praticar sempre uma boa mecânica corporal reduz o potencial de lesões.

II - Planejar transferir o paciente por distâncias mais curtas ajuda a aumentar o potencial de lesões.
III - Ser realista quanto ao peso que possa erguer sem se machucar e demonstrar bom-senso.
São CORRETOS os itens:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.
e) Apenas item I.
QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________
Alguns procedimentos devem ser executados no transporte de pacientes com doenças infecciosas.
Todos os itens estão corretos, EXCETO,
a) a maca deve ser forrada com um lençol ou cobertor protegendo-a do contato direto com o paciente.
b) cobrir o máximo possível o corpo do paciente com um lençol durante o transporte.
c) o maqueiro deve usar máscara ou respirador com filtro de partículas se o patógeno é transmitido
por via aérea ou gotículas.
d) o maqueiro deve usar luvas estéreis durante todo o contato com o paciente
e) o setor para o qual o paciente será levado deverá ser avisado de que este possui uma doença
infecciosa.
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QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________
Segundo Timby (2007), marque a alternativa CORRETA sobre assepsia:
a) Prática que elimina totalmente agentes infecciosos.
b) A principal medida de controle das infecções.
c) A lavagem das mãos não constitui uma prática asséptica.
d) Consiste na remoção e destruição dos microorganismos transitórios sem o uso de sabão e água.
e) Ela não é capaz de reduzir as taxas de infecções hospitalares.
QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________
No transporte de um paciente em cadeira de rodas o maqueiro deve:
a) Apenas guiar a cadeira de rodas sem se incomodar com o desconforto do paciente.
b) Em caso de rampa, deixar a cadeira deslizar livremente.
c) Evitar pisos escorregadios ou molhados.
d) Informar ao familiar do paciente a obrigação que este tem de manusear a cadeira de rodas
e) Preferir utilizar escadas do que rampas.
QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________
Chega ao hospital uma paciente com um intenso sangramento nasal. O maqueiro é chamado para
transportar essa paciente para o setor de atendimento, ele deve ter a seguinte precaução:
a) Calçar luvas
b)

Levar consigo uma equipo de soro.

c) Verificar, em primeiro lugar, a pressão do paciente.
d) Monitorar se o paciente tem febre.
e) Não encostar no paciente antes que o sangue seja estancado.
QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________
Maria foi internada e dias depois recebeu o diagnóstico de HIV positivo. Por coincidência, Sebastião,
seu primo, trabalha no mesmo hospital. Seguindo a ética profissional, analise os itens abaixo e marque
a conduta CORRETA de Sebastião.
a) Por ser da família, tem todo o direito de expor o diagnóstico de Maria para o restante dos familiares.
b) Por ser maqueiro do hospital, pode expor o diagnóstico da prima sem restrições.
c) Seu cargo de maqueiro lhe confere autonomia para falar sobre o diagnóstico dos pacientes
internados.
d) Deverá se afastar de Maria por ser da família.
e) Por trabalhar no hospital, não tem o direito de expor o diagnóstico de nenhum paciente.
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QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________
Chegando ao pronto-socorro um paciente desacordado, é conduta do maqueiro:
a) Imediatamente tentar acordar o paciente.
b) Transportar o paciente de forma segura para o atendimento.
c) Chamar o médico para atendê-lo obrigatoriamente dentro da ambulância.
d) Instalar imediatamente um equipo de soro.
e) Primeiramente, realizar a admissão do paciente.
QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________
Na prevenção da infecção hospitalar devem ser indispensáveis:
a) O uso de corticóides.
b) O uso de analgésicos.
c) O uso de materiais de forma coletiva.
d) A lavagem das mãos.
e) A lavagem de seringas e agulhas.
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