Prefeitura Municipal de
São João da Barra
MAQUEIRO
CADERNO: 2

CÓDIGO: MAQ55
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

AGENDA

1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não
retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala
até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos
do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas)
e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu
Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso em
http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

l

28/03 e
Objetivas.

l

30/03/2015,
Divulgação
dos
Exemplares dos Cadernos de
Questões (Provas) das Provas
Objetivas.

l

30/03/2015,
Divulgação
dos
Gabaritos Preliminares das Provas
Objetivas.

l

01/04/2015, Disponibilização das
Imagens dos Cartões Respostas das
Provas Objetivas.

l

02/04 e 06/04/2015, Interposição
de Recursos contra as questões das
Provas Objetivas.

l

14/04/2015,
Divulgação
dos
Gabaritos Definitivos das Provas
Objetivas.

l

15/04/2015, Relação Final de Notas
das Provas Objetivas.

l

15/04/2015, Resultado Final do
Concurso.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém 30
(trinta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma
correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência,
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão no caderno
de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas e na
etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado para
sentar. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de
Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado,
dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada
mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no selo
que está no seu cartão de respostas.

29/03/2015,

Provas

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 9 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: sjbarra2014@biorio.org.br

MAQUEIRO

CADERNO 2

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

Todos os itens abaixo mostram substantivo + adjetivo; o item
em que se mostra a presença de adjetivo + substantivo é:

TEXTO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Brasil vai acolher o Mundial-2014. A menos de
meio ano do arranque da prova, tudo faria supor que o
clima dominante nos estádios fosse de festa.
Mas não é isso que tem acontecido. A crua realidade
é que o Brasil lidera uma lista negra: é o país com mais mortos
nos estádios de futebol (seguem-se Argentina e Itália).
2013 foi um ano sangrento nos estádios
brasileiros, com 30 mortes decorrentes de confrontos.
Este saldo negro coloca o número de vítimas
mortais nos recintos de futebol no Brasil nos últimos 25
anos muito perto das duas centenas.
No ano passado, o sinal de alarme já tinha sido
dado, com os 23 mortos ocorridos. Entre 1999 e 2008 houve
42 mortes. A tendência de agravamento parece evidente.
Os distúrbios entre claques têm sido cada vez
mais violentos e a utilização de armas de fogo explica a
ocorrência de vítimas mortais. Mais de metade das mortes
ocorridas nos últimos 25 anos decorreram de disparos de
armas de fogo; cerca de meia centena por agressões e o
resto por facadas, atropelamentos ou bombas.
Outro dado especialmente preocupante: perto de dois
terços das mortes nos últimos 25 anos nos estádios
brasileiros foram de jovens até aos 30 anos.
Estes números são tão assustadores que a
primeira pergunta a colocar é mesmo: por quê?

estádios brasileiros.
vítimas mortais.
clima dominante.
lista negra.
crua realidade.

QUESTÃO 4

“O Brasil vai acolher o Mundial-2014. A menos de meio ano do
arranque da prova, tudo faria supor que o clima dominante nos
estádios fosse de festa”. Nesse segmento, o termo sublinhado
se refere à(ao):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

festa nos estádios.
Mundial de 2014.
Brasil, sede da Copa.
clima dos jogos.
duração da Copa.

QUESTÃO 5

Ao dizer que “A tendência de agravamento parece evidente”, o
autor do texto quer dizer que a situação referida:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vai modificar-se para melhor.
se tornará mais grave.
é motivo de preocupação para as autoridades.
vai ser examinada pela Polícia.
vai acabar rapidamente.

QUESTÃO 1

Pela frase inicial do texto “O Brasil vai acolher o Mundial-2014”
nós vemos que esse texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 6

A pergunta final do texto é “Por quê?”; nesse caso, o autor do
texto procura saber:

foi publicado há algum tempo, no passado.
será publicado em futuro próximo.
foi publicado há pouquíssimo tempo.
comete um erro de data.
vai ser publicado esta semana.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a duração dessa violência.
a localização dos fatos.
a identificação dos participantes.
a causa dos atos violentos.
as consequências da violência nos estádios.

QUESTÃO 2

“O Brasil lidera uma lista negra”; com esse termo, o texto se
refere a uma lista de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 7

Segundo o texto, a maioria das mortes nos estádios deriva de:

tristes acontecimentos.
derrotas esportivas.
problemas econômicos.
dificuldades materiais.
rendas muito baixas nos estádios.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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bombas caseiras.
atropelamentos na chegada.
disparos de armas de fogo.
brigas entre torcidas.
conflitos na entrada.

MAQUEIRO

CADERNO 2

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 8

“Os distúrbios entre claques têm sido cada vez mais violentos
e a utilização de armas de fogo explica a ocorrência de vítimas
mortais. Mais de metade das mortes ocorridas nos últimos 25
anos decorreram de disparos de armas de fogo; cerca de meia
centena por agressões e o resto por facadas, atropelamentos
ou bombas”.

QUESTÃO 11

Observe a sequência:  24, 27, 31, 36, 42, ... O próximo termo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nesse segmento do texto, o elemento que NÃO exemplifica o
plural é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

distúrbios entre claques.
armas de fogo.
vítimas mortais.
meia centena.
atropelamentos ou bombas.

46
47
48
49
50

QUESTÃO 12

Observe a sequência:  103, 99, 95, 91, ... O próximo termo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 9

Observe a charge abaixo.

89
88
87
86
85

QUESTÃO 13

Num campeonato de futebol, o grande artilheiro Poló marcou
12 gols de cabeça, 15 gols chutando com o pé direito, 6 gols
chutando com a esquerda e 1 gol escorando a bola com o
peito. No total, Poló marcou a seguinte quantidade de gols
nesse campeonato:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
A charge mostra uma série de elementos representativos da
violência nos estádios de futebol; o único elemento que não se
refere a essa violência é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33
34
35
36
37

QUESTÃO 14

Toda terça-feira Mariana vai à feira e compra frutas e legumes.
Toda quinta-feira, Mariana vai ao mercado e compra artigos de
limpeza. Toda quarta-feira Mariana compra carne no açougue.
Toda sexta-feira Mariana vai ao cinema. Toda segunda-feira
Mariana vai à casa de sua amiga Paula. Hoje é um dia de semana e
Mariana não comprou nada nem visitou sua amiga Paula.  Hoje é:

a garrafa quebrada.
o olho roxo na bola.
as balas que passam.
o sangue na boca da bola.
a sombra da bola sobre o gramado.

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Daqui a 23 anos, João terá 47 anos. Daqui a 12 anos, a idade
de João será:

Sobre a violência nos estádios, o autor da charge mostra a
seguinte posição:
mostra a violência como natural nos estádios.
apoia a violência como parte do esporte.
condena a violência nos jogos.
demonstra compreensão pela violência.
sente pena da bola.

segunda-feira.
terça-feira
quarta-feira.
quinta-feira.
sexta-feira.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

34
35
36
37
38
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CADERNO 2

ESTATUTO DO SERVIDOR

QUESTÃO 20

Ao servidor NÃO é proibido:

ATENÇÃO: responda as questões a seguir com base no
Estatuto dos Servidores Civis do Município de São João da
Barra – RJ

(A) ausentar-se do serviço durante o expediente com prévia
autorização do chefe imediato.
(B) recusar fé a documentos públicos.
(C) opor resistência injustificada ao andamento de documento
e processo ou execução de serviço.
(D) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto
da repartição.
(E) coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a
associação profissional ou sindical, ou a partido político.

QUESTÃO 16

Avalie se são penalidades disciplinares:
I – advertência;
II – suspensão;
III – demissão;
IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
São realmente penalidades disciplinares:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 21

O paciente a ser transportado necessita de suporte ventilatório,
pois está com as funções respiratórias comprometidas. Nesse
caso, para transportá-lo, haverá necessidade que se tenha
disponível um:

QUESTÃO 17

(A) colar cervical.
(B) esfigmomanômetro.
(C) ambu.
(D) estetoscópio.
(E) diapazão.

Um requisito básico para investidura em cargo público é a
idade mínima de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14 anos.
16 anos.
18 anos.
21 anos.
24 anos.

QUESTÃO 22

No transporte de um homem de 60 anos, sua esposa falou com
o maqueiro que estava muito preocupada que seu marido se
contaminasse nos lençóis que cobrem o colchonete da maca,
pois viu que antes dele outro paciente havia sido transportado.
Nesse caso, esta senhora deve ser orientada de que:

QUESTÃO 18

“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório
por período de ___ meses, durante o qual a sua aptidão e
capacidade para o desempenho do cargo serão objeto de
avaliação[...]”.

(A) os lençóis são grandes e a cada transporte eles são virados,
de maneira que a parte que serviu ao paciente anterior
fique para baixo.
(B) nesse caso, não há problema usar os mesmos lençóis, pois
o paciente anterior não tinha doença contagiosa.
(C) a cada transporte os lençóis são trocados.
(D) a cada transporte a equipe aplica uma solução desinfetante
nos lençóis.
(E) lençóis não são meios de contaminação.

A lacuna fica corretamente preenchida por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18 meses.
24 meses.
30 meses.
36 meses.
42 meses.

QUESTÃO 23

No transporte dos pacientes o maqueiro entra em contato
com o próprio paciente e com tudo o que o envolve, incluindose roupas, equipos de soro etc. Se o maqueiro não tomar as
medidas de biossegurança adequadas, corre o risco de que ele
possa contribuir para:

QUESTÃO 19

Os deveres do servidor incluem os seguintes, EXCETO UM, que
está ERRADO. Assinale-o.
(A)
(B)
(C)
(D)

exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
ser leal às instituições a que servir.
observar as normas legais e regulamentares.
cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais.
(E) não levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.

(A) infecção cruzada.
(B) infecção endógena.
(C) infecção dupla.
(D) infecção de transporte.
(E) infecção leve.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 28

Sobre a lavagem das mãos, assinale a alternativa errada:

Durante o transporte, o paciente comunica ao maqueiro que
está com náusea, salivando e que vai vomitar. O cuidado que
deve ser feito é:

(A) as mãos devem ser lavadas com água e sabonete antes e
após o contato com qualquer paciente.
(B) a higienização das mãos pode ser feita por fricção com
álcool a 70%, se as mãos não estiverem visivelmente sujas,
antes e após o contato com qualquer paciente.
(C) se o maqueiro tiver contato com sangue deve lavar as mãos
com água e sabonete.
(D) no caso de usar luvas o maqueiro não precisa lavar as mãos
após retirá-las.
(E) a higienização das mãos faz parte do conjunto de ações
chamado de “precaução padrão”.

(A) se não houver contraindicação, elevar a cabeceira da maca
e providenciar uma cuba-rim.
(B) mantê-lo na mesma posição e acelerar a velocidade para
chegar logo no local de destino.
(C) retirá-lo da maca e levá-lo caminhando com cuidado.
(D) dar água gelada para passar a náusea.
(E) o maqueiro não tem autonomia para intervir nesse tipo de
situação.

QUESTÃO 29

QUESTÃO 25

Ao passar o paciente da cama hospitalar para a maca, o
maqueiro observa que o medicamento instalado no paciente
parou de gotejar e que há sangue no equipo, próximo à inserção
do cateter intravenoso. Nesse caso, a conduta adequada que
ele deve tomar é:

(A) egoísmo profissional.
(B) sigilo profissional.
(C) educação profissional.
(D) gentileza profissional.
(E) recato profissional.

(A) fechar a torneira de gotejamento, desconectar o equipo do
cateter intravenoso e transportar o paciente para o local
de destino o mais rápido possível para que lá a situação
seja resolvida.
(B) abrir mais a torneira de gotejamento para que o sangue
retorne para dentro do vaso e se restabeleça a infusão.
(C) fechar a torneira de gotejamento, manter tudo conectado,
colocar o frasco do medicamento em cima do abdômen do
paciente para não correr o risco de o medicamento gotejar
e transportar o paciente para o local de destino para que
lá a situação seja resolvida.
(D) tranquilizar o paciente e solicitar a presença da enfermeira
do setor.
(E) fechar a torneira de gotejamento, desconectar o equipo,
retirar o cateter intravenoso, transportar o paciente levando o
medicamento para que seja administrado no local de destino.

O maqueiro tem acesso a informações básicas sobre o paciente
que está sob seus cuidados, mas isso não significa que ele deva
divulgar estas informações. Guardar consigo as informações
sobre um paciente chama-se:

QUESTÃO 26

No atendimento do paciente em home care, ao fazer a
transferência do paciente da cadeira de rodas para o leito, os
conhecimentos de mecânica corporal que devem ser aplicados
são, EXCETO:
(A) aumentar a base de suporte afastando os pés a uma
distância confortável para realizar o movimento.
(B) flexionar os joelhos e os quadris, mantendo a coluna ereta
ajudam a suportar o peso do paciente e facilita o movimento.
(C) alinhar o corpo para estabilizar o centro de gravidade
mantém o equilíbrio.
(D) olhar na direção do movimento evita a rotação anormal da
coluna.
(E) rolar, girar ou virar em torno do eixo requer mais esforço do
que levantar.

QUESTÃO 30

No transporte por maca de um paciente que tem problemas
respiratórios, a posição indicada é a de:
(A) trendelemburg.
(B) fowler.
(C) sims.
(D) decúbito dorsal ou supino.
(E) pronação.

QUESTÃO 27

No transporte de um paciente em cadeira de rodas, os cuidados
com a segurança são fundamentais, por isso:
(A) não se deve descer rampas com pacientes em cadeiras de
rodas.
(B) as travas só devem ser usadas no caso do paciente estar
inconsciente.
(C) se o paciente estiver bem, ele mesmo pode movimentar a
cadeira de rodas e conduzir o seu transporte.
(D) ao descer rampas a cadeira de rodas deve ser transportada
de frente para que o paciente acompanhe os movimentos
e veja para onde está indo.
(E) ao descer rampas, a cadeira de rodas deve ser transportada
de ré.
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