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invariavelmente, exterminando aos pouquinhos
todas as dúvidas que existiam, até que só restou uma
dúvida no mundo: será que ele não vai errar nunca?
Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que
errar, uma vez que não havia mais dúvidas.
Num mundo que só tinha certezas, o homem
que só tinha certezas virou apenas mais um homem
no mundo. Melhor assim, ele pensava, ou melhor,
tinha certeza.
Um dia aconteceu um imprevisto, e o homem
que só tinha certezas, quem diria, acordou
apaixonado. Para se assegurar de que aquela era a
mulher certa para ele, formulou cento e vinte
perguntas, que ela respondeu sem vacilar, mandou
fazer mapas do céu, exames de sangue, contagem
de triglicerídeos, planilhas complicadíssimas e
finalmente apresentou a moça à sua mãe e ao seu
cachorro. Os dois se amaram noites adentro, foram a
Barcelona, tiraram fotos juntos, compraram álbuns,
porta-retratos, garfos, facas, um escorredor de
pratos, tiveram filhos e tal, e, desde então, por alguma
razão desconhecida, o homem que só tinha certezas
foi perdendo todas elas, uma por uma.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para responder às questões de 01 a 15.
O Homem que só tinha certezas
Digamos que aparecesse agora, justo aqui no
Brasil, mais exatamente, bem aí na sua frente, um
homem que só tivesse certezas.
O homem que só tinha certezas quase nunca
usava ponto de interrogação, e em seu vocabulário
não constavam as expressões: talvez, quiçá, quem
sabe, porventura.
Parece que foi de nascença. Ele já teria vindo
ao mundo assim, com todas as certezas junto, pulou
a fase dos porquês e nunca soube o que era
curiosidade na vida. Na escola, era uma sensação.
Mas não ligava muito pra isso não. E cresceu
achando muito natural viver derramando afirmações
pela boca. Tinha resposta pra tudo, o homem que só
tinha certezas. Mas o maior orgulho do homem eram
as certezas mais duvidosas que ele tinha. A certeza
de que o mais fraco ia vencer, de que as coisas iam
melhorar, de que o desenganado ainda teria muitos
anos pela frente.
A notícia espalhou-se rapidamente. Como ele
vivia no meio de pessoas, e pessoas vivem cheias de
dúvidas, logo começaram a pedir sua opinião para os
mais diversos assuntos, os triviais e os de grande
importância, e ele, certo de que podia viver muito bem
de suas certezas, virou um consultor. Pendurou em
sua porta uma placa onde estava escrito “Consultor
de tudo” e o negócio foi crescendo aos pouquinhos.
Devido ao boca-a-boca favorável de clientes e a um
único anúncio no rádio, passou a atender, sem
nenhum exagero, milhares de pessoas por dia, até
que limitou o número de consultas diárias para
quatrocentos e oitenta, um minuto e meio por pessoa,
o que era mais do que suficiente para uma resposta
certa desde que a pergunta não fosse muito longa.
Chegava gente do país inteiro e depois de
outros continentes, pessoas comuns, pessoas
ilustres, todas elas indecisas, mas cada pessoa só
tinha direito a uma pergunta por consulta, o que as
deixava mais indecisas ainda. Certa vez uma moça
chegou na dúvida se devia perguntar primeiro sobre o
amor ou o trabalho, no que o homem respondeu,
sobre o amor, é claro, senão você não vai conseguir
trabalhar direito, e deu por encerrada a consulta. O
homem que só tinha certezas aconselhou um garoto
tímido a tomar quatro cervejas, encorajou um político
receoso a aprovar um projeto esquisitíssimo que se
destinava a melhorar a vida dos homens, avisou a
uma senhora preocupada com os anos que, no caso
dela, nada melhor do que beijos na boca.
Não demorou muito para se tornar capa de
todas as revistas e personagem assíduo dos
programas de TV. Para cada pergunta havia uma só
resposta certa e era essa que ele dava,

FALCÃO, Adriana. O doido da garrafa. São Paulo: Editora
Planeta do Brasil, 2003. p. 75. (adaptado)

Questão 01

O sentido geral do texto corresponde:
A)
B)
C)
D)
E)

à confirmação do poder das certezas.
ao absolutismo das incertezas.
a um alerta sobre a fama passageira.
a uma desvalorização do amor.
a uma demonstração da força do amor.

Questão 02

O uso de verbos no modo subjuntivo, no primeiro
parágrafo indica, por parte do narrador:
A)
B)
C)
D)
E)
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bom humor, empatia com o leitor.
certeza, convicção.
suposição, especulação.
anseio, expectativa.
ironia, sarcasmo.
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Questão 03

Questão 06

A frase “Pendurou em sua porta uma placa onde
estava escrito “Consultor de tudo” e o negócio foi
crescendo aos pouquinhos.” poderia ser reescrita,
com manutenção de sentido, com a seguinte
pontuação:

A passagem “Mas o maior orgulho do homem eram as
certezas mais duvidosas que ele tinha.” serve, no
texto, de comprovação a:
A) o extraordinário grau de certeza da personagem.
B) a margem de dúvidas que a personagem ainda
mantinha.
C) quanto a personagem demonstra uma
personalidade orgulhosa e soberba.
D) as dúvidas imensas que cercavam suas
aparentes certezas.
E) a precariedade de suas certezas.

A) Pendurou, em sua porta, uma placa onde estava
escrito “Consultor de tudo”, e o negócio foi
crescendo, aos pouquinhos.
B) Pendurou em sua porta, uma placa, onde estava
escrito, “Consultor de tudo” e o negócio foi
crescendo aos pouquinhos.
C) Pendurou em sua porta, uma placa onde estava
escrito “Consultor de tudo”, e o negócio foi
crescendo aos pouquinhos.
D) Pendurou, em sua porta, uma placa, onde estava
escrito “Consultor de tudo,” e o negócio, foi
crescendo, aos pouquinhos.
E) Pendurou em sua porta uma placa, onde, estava
escrito “Consultor de tudo” e, o negócio foi
crescendo, aos pouquinhos.

Questão 04

A passagem “Na escola, era uma sensação. Mas não
ligava muito pra isso não.” admite todas as reescritas
abaixo, com manutenção de seu sentido básico,
EXCETO:
A) Apesar de, na escola, ser uma sensação, não
ligava muito pra isso não.
B) Na escola, mesmo sendo uma sensação, não
ligava muito pra isso não.
C) Na escola, embora fosse uma sensação, não
ligava muito pra isso não.
D) Na escola, era uma sensação, porém não ligava
pra isso não.
E) Na escola, era, porém, uma sensação, não ligava
pra isso não.

Questão 07

Considerando as passagens do texto, de acordo com
a colocação pronominal, é correto dizer que:
I.

II. “um projeto esquisitíssimo que se destinava a
melhorar a vida dos homens.”
III. “Os dois se amaram noites adentro.”

Questão 05

A)
B)
C)
D)
E)

No trecho “Mas o maior orgulho do homem eram as
certezas mais duvidosas QUE ELE TINHA.”, a oração
em destaque é uma subordinada. Sabendo disso,
é correto dizer que tal oração refere-se, diretamente,
à palavra:
A)
B)
C)
D)
E)

“o que as deixava mais indecisas ainda.”

todas as três colocações poderiam ser alteradas.
apenas a primeira poderia ser alterada.
apenas a segunda poderia ser alterada.
apenas a terceira poderia ser alterada.
duas delas poderiam ser alteradas.

DUVIDOSAS, sendo uma oração adverbial.
CERTEZAS, sendo uma oração adjetiva.
ERAM, sendo uma oração substantiva.
CERTEZAS, sendo uma oração substantiva.
HOMEM, sendo uma oração adjetiva.
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Questão 08

Questão 12

Levando em consideração a passagem “E cresceu
ACHANDO muito natural viver derramando
afirmações pela boca.”, o vocábulo destacado
poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido por:
A)
B)
C)
D)
E)

Apresentam correta divisão silábica:
A)
B)
C)
D)
E)

considerando.
pensando.
entendendo.
descobrindo.
encontrando.

Questão 13

NÃO são acentuadas pelo mesmo motivo as
palavras:

Questão 09

A oração “... uma vez que não havia mais dúvidas.”
Poderia ser reescrita, em língua padrão, como:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

uma vez que não haviam mais dúvidas.
uma vez que não existia mais dúvidas.
uma vez que não existiam mais dúvidas.
uma vez que não tinha mais dúvidas.
uma vez que não tinham mais dúvidas.

quiçá, já, será.
número, tímido, esquisitíssimo.
assíduo, anúncio, importância.
aí, país, notícia.
porquês, é, você.

Questão 14

O tempo verbal do modo indicativo está corretamente
identificado em:

Questão 10

Todas as passagens do texto transcritas a seguir,
contêm exemplos de subordinação entre orações,
EXCETO:

A)
B)
C)
D)
E)

A) “O homem que só tinha certezas quase nunca
usava ponto de interrogação.”
B) “Parece que foi de nascença.”
C) “Pendurou em sua porta uma placa onde estava
escrito 'Consultor de tudo'”
D) “aconselhou um garoto tímido a tomar quatro
cervejas.”
E) “foram a Barcelona, tiraram fotos juntos,
compraram álbuns.”

tinha: pretérito perfeito.
ia: pretérito imperfeito.
virou: pretérito mais-que-perfeito.
será: futuro do pretérito.
diria: futuro do presente.

Questão 15

As classes de palavras presentes na expressão “o
homem que só tinha certezas” são:
A) advérbio, artigo, pronome, substantivo e verbo.
B) adjetivo, artigo, conjunção, substantivo e verbo.
C) adjetivo, advérbio, artigo, preposição,
substantivo e verbo.
D) adjetivo, advérbio, artigo, pronome, substantivo e
verbo.
E) adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, substantivo
e verbo.

Questão 11

Em “foram a Barcelona”, a regência da preposição
A junto ao verbo IR está corretamente sinalizada.
O mesmo ocorre em:
A)
B)
C)
D)
E)

a-í, vi-via, me-lho-rar.
de-po-is, ti-ves-se, nas-cen-ça.
der-ra-man-do, re-ce-o-so, des-co-nhe-ci-da.
tri-vi-ais, ti-ves-se, vo-ca-bu-lá-rio.
pou-qui-nhos, di-rei-to, dia.

Foram a Espanha.
Foram a Londres.
Foram à Inglaterra.
Foram a Itália.
Foram à Roma.
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ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS
E SOCIOECONÔMICOS

Questão 19

Anápolis possui uma localização estratégica na
região Centro-Oeste, estando localizada bem
próximo à capital do estado: Goiânia e a capital
federal: Brasília. Dessa maneira o município é um
importante entroncamento dos sistemas de
transportes. Entre as rodovias a seguir, a rodovia
federal que corta o município de Anápolis e possibilita
a conexão com a cidade de Goiânia é:

Questão 16

A cidade de Anápolis possui uma rica história ao
longo do processo de emancipação e criação de
distrito, vila e cidade. Foi elevada à condição de
cidade, com a denominação de Anápolis, no século:
A)
B)
C)
D)
E)

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 17

Questão 20

Anápolis encontra-se em uma região cuja vegetação
natural é predominantemente a do seguinte bioma:
A)
B)
C)
D)
E)

A base aérea de Anápolis, também denominada
BAAN, foi construída na segunda metade do
século XX com um objetivo prioritário. Assinale a
alternativa que apresenta tal objetivo.

Amazônia.
Cerrado.
Caatinga.
Mata Atlântica.
Floresta Boreal.

A) Servir de centro logístico da principal empresa
aérea comercial do Brasil.
B) Sediar a primeira unidade de intercepção para
defesa do espaço aéreo da capital federal.
C) Organizar as tropas militares que construiriam
quartéis no interior do Brasil.
D) P r o m o v e r o l a n ç a m e n t o d e b a l õ e s
meteorológicos e satélites de telecomunicação.
E) Transformar o município de Anápolis no principal
entroncamento do país para a aviação civil.

Questão 18

O setor industrial possui grande importância para a
cidade de Anápolis, principalmente a partir da criação
do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). O DAIA
possui significativa diversidade de fábricas e
sistemas de logística, contudo, alguns setores são de
maior relevância do que outros. Entre os setores a
seguir, assinale o que possui maior relevância pela
quantidade de empresas produtoras existentes.
A)
B)
C)
D)
E)

BR - 101.
GO – 330.
BR – 153.
GO – 222.
BR – 030.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
Questão 21

Polo farmacêutico
Papel e celulose
Entretenimento
Bolsa de valores
Produção de contêiner

De acordo com as disposições constitucionais e com
a lei orgânica da saúde, o SUS é um sistema de
saúde:
A)
B)
C)
D)
E)
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excludente.
universal.
suplementar.
previdenciário.
complementar.
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Questão 22

Questão 26

As Conferências de Saúde têm a finalidade de avaliar
a situação de saúde e propor diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes. Esses espaços buscam garantir a
efetivação do seguinte princípio do SUS:
A)
B)
C)
D)
E)

De acordo com as disposições legais o percentual de
participação de usuários nos Conselhos de Saúde
deve ser de:
A)
B)
C)
D)
E)

integralidade.
descentralização.
hierarquização.
regionalização.
participação da comunidade.

10%.
15%.
25%.
30%.
50%.

Questão 27
Questão 23

As opções a seguir são portas de entrada nas Redes
de Atenção à Saúde, EXCETO:

A notificação compulsória realizada em até 24 (vinte e
quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência
de doença, agravo ou evento de saúde pública é
denominada notificação compulsória:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

negativa.
tardia.
imediata.
semanal.
mensal.

Questão 28

Marque a alternativa que corresponde a um
instrumento de planejamento do SUS.

Questão 24

A)
B)
C)
D)
E)

O índice de envelhecimento é um indicador:
A)
B)
C)
D)
E)

demográfico.
socioeconômico.
de mortalidade.
de morbidade.
de cobertura.

Relatório Anual de Gestão
Planejamento Bimestral de Saúde
Relatório Semestral de Gestão
Pacto de Gestão do SUS
Plano Anual de Saúde

Questão 29

Os foros responsáveis pela pactuação, organização
e funcionamento das ações e serviços de saúde
integrados em redes de atenção à saúde são
denominados:

Questão 25

Assinale a alternativa que corresponde a uma ação
considerada de prevenção primária:
A)
B)
C)
D)
E)

atenção primária.
serviços laboratoriais.
atenção de urgência.
atenção psicossocial.
serviços especiais de acesso aberto.

A)
B)
C)
D)
E)

exames periódicos.
diagnóstico precoce
quarentena.
palestras educativas.
fisioterapia.
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conselhos regionais.
comissões intergestores.
conferências de saúde.
conselhos municipais.
comitês de saúde.
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Questão 30

Questão 32

O equipamento de proteção individual deve estar
facilmente disponível para os funcionários que
executam o cuidado do paciente. O equipamento a
ser usado baseia-se na tarefa a ser realizada. Com
relação aos EPI's marque a alternativa correta.

De acordo com as orientações do Ministério da
Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde devem se
reunir:
A)
B)
C)
D)
E)

semanalmente.
quinzenalmente.
mensalmente.
trimestralmente.
semestralmente.

A) O uso de luvas deve ocorrer apenas quando o
profissional for tocar em pacientes
conhecidamente contaminados com patógenos
altamente transmissíveis.
B) O uso de máscara cirúrgica deve ocorrer quando
o profissional entrar em contato com o paciente
com tuberculose.
C) O uso de máscara N95 deve ocorrer quando o
profissional entrar em contato com o paciente
colocado sobre precaução contra gotículas e
aerossóis.
D) O uso de luvas deve ocorrer quando o
profissional for tocar em sangue, fluidos
corporais, secreções, excreções, membranas
mucosas úmidas, pele não intacta e itens e
superfícies contaminados e deve ser trocada
antes de ir a outro paciente.
E) O uso de aventais são usados, quando o
profissional entrar em contato com o paciente
sobre precaução respiratória.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31

A prevenção e o controle efetivos de infecção
requerem atenção aos modos de transmissão e
meios de controlá-los. É importante que todos os
profissionais que atuem com o paciente conheçam as
formas de transmissão dos patógenos e precaução.
Diante ao fato exposto, marque a alternativa correta.
A) Transmissão por contato – é designada para
pacientes que foram submetidos a transplantes e
terapias genéticas.
B) Transmissão por gotículas – transmissão por
pequenas gotículas que permanecem no ar por
longos períodos de tempo.
C) Transmissão por aerossóis – transmissão por
gotículas grandes que são expelidas no ar entre 1
e 2 metros.
D) Ambiente protetor – protege o paciente da
transmissão por contato direto que é aplicada ao
cuidado e manipulação de fluidos corporais
contaminados, exige apenas um quarto privativo
e não especializado.
E) Transmissão por aerossóis – transmissão por
pequenas gotículas que permanecem no ar por
longos períodos de tempo.

Questão 33

A higienização das mãos é a medida individual mais
simples e menos dispendiosa para prevenir a
propagação das infecções relacionadas à assistência
à saúde. Com relação a essa prática, é correto
afirmar que a higienização das mãos deve:
A) ocorrer apenas no início e no final do turno de
cada profissional.
B) ocorrer no início e final do turno, antes e após o
contato com o paciente, antes e após remoção
das luvas.
C) ocorrer apenas quando as mãos estiverem
visivelmente sujas e antes e após ir ao banheiro.
D) ocorrer apenas nos casos de precaução de
contato, recomendados para pacientes
portadores de microrganismos multirresistentes.
E) ser realizada apenas por profissionais que atuem
no centro cirúrgico, antes de qualquer
procedimento cirúrgico.
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Questão 34

Questão 37

Na transferência do paciente do leito para a cadeira
de rodas, o maqueiro deve:

Com relação à técnica de higienização das mãos
marque a alternativa correta.

A) colocar a cadeira distante da cama, com as
costas viradas para a cabeceira da cama.
B) destravar as rodas e levantar o apoio para os pés.
C) segurar o paciente pela cintura, auxiliando-o a
levantar-se, virar-se e sentar-se na cadeira.
D) pegar o paciente no colo e colocá-lo na cadeira.
E) pedir ao familiar que está acompanhando o
paciente para ajudá-lo a levantar do leito e sentar
na cadeira.

A) Devem higienizar as mãos apenas os médicos e
enfermeiros.
B) Devem higienizar as mãos todos os profissionais
que trabalham em serviços de saúde, que
mantém contato direto e indireto com o paciente.
C) N ã o é n e c e s s á r i o q u e f a m i l i a r e s ,
acompanhantes e visitantes higienizem as mãos
antes e depois do contato com o paciente.
D) O procedimento da técnica de higienização das
mãos se torna adequado quando há o
esquecimento de algumas etapas desse
procedimento.
E) Não existe tempo mínimo para realização desse
procedimento, estando o profissional livre para a
realização de cada etapa.

Questão 35

A enfermeira da clínica médica masculina chamou o
maqueiro para realizar a mobilização do paciente no
leito, visto que este apresentava-se acima do peso e
a equipe de enfermagem não estava conseguindo
realizar tal tarefa. Para mobilizar o paciente para
decúbito lateral (lateralizar), o maqueiro deve:

Questão 38

A Lei nº 5.905 do Conselho Federal de Enfermagem
dispõe sobre a participação da equipe de
enfermagem no processo de transporte de pacientes
em ambiente interno aos serviços de saúde. Com
relação à disposição dessa lei marque a alternativa
correta.

A) realizar a mobilização desse paciente obeso,
preferencialmente, sozinho.
B) permanecer do lado contrário para o qual o
paciente será virado.
C) cruzar o braço e a perna do paciente para o lado
contrário no qual o mesmo será virado,
flexionando seu joelho.
D) fazer o paciente virar a cabeça para a direção
contrária ao qual o profissional que irá virá-lo
está.
E) cruzar o braço e a perna do paciente para o lado
no qual será virado, flexionando seu joelho.

A) Compete aos profissionais de enfermagem a
condução do meio (maca ou cadeira de rodas)
em que o paciente está sendo transportado,
devendo o maqueiro auxiliá-lo.
B) As providências relacionadas aos maqueiros são
de responsabilidade do enfermeiro.
C) Não compete aos profissionais de enfermagem a
condução do meio (maca ou cadeira de rodas)
em que o paciente está sendo transportado,
sendo esta uma tarefa do maqueiro.
D) Todas as intercorrências durante o processo de
transporte são de responsabilidade do maqueiro.
E) É função do maqueiro avaliar o estado geral do
paciente.

Questão 36

Alguns distúrbios/doenças do sistema
musculoesquelético podem ser desencadeados
devido a algumas condições de trabalho, como
movimentos repetitivos, aplicação de forças,
principalmente com as mãos, levantamento e
transporte de pesos, etc. Sabe-se que a função de
maqueiro pode levar o profissional a adquirir tais
distúrbios e por isso é importante que os mesmos
reconheçam os fatores de risco que podem
causá-los. Frente ao exposto, marque a alternativa
que NÃO corresponde a um fator de risco.

Questão 39

O colar cervical é usado para imobilizar a(os):
A)
B)
C)
D)
E)

A) Presença de equipamentos auxiliares para
transportar pacientes.
B) Desníveis entre a altura da cama e maca.
C) Cadeiras e macas de difícil movimentação.
D) Falta de travas em macas e camas.
E) Falta de equipamentos auxiliares para
transportar pacientes.
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região dorsal.
região do pescoço.
região abdominal.
coluna vertebral.
membros inferiores.
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Questão 40

Questão 43

O paciente com suspeita de trauma que precisa ser
posicionado em prancha longa é aquele que
necessita de imobilização em:
A)
B)
C)
D)
E)

Existem algumas orientações, especificamente
relacionadas com os princípios básicos de mecânica
corporal, que devem ser utilizadas pelo profissional
durante a manipulação do paciente visando aspectos
ergonômicos da saúde do profissional. Sobre o tema,
é correto afirmar que se deve:

antebraço.
região abdominal.
região occipital.
membro inferior.
coluna vertebromedular.

A) deixar os pés juntos e parcialmente apoiados no
chão.
B) curvar a coluna e estender os joelhos.
C) usar o peso corporal como um contrapeso do
paciente.
D) trabalhar o mais distante possível do corpo do
paciente, que deverá ser erguido ou movido.
E) elevar a cabeceira da cama ao mover um
paciente para cima.

Questão 41

A comunicação é um componente essencial para as
relações interpessoais por possibilitar o
estreitamento dos relacionamentos entre as
pessoas. Com relação às funções básicas e objetivos
da comunicação, marque a alternativa INCORRETA.

Questão 44

A) Produzir aceitação.
B) Gerar consentimentos.
C) Controle, buscando esclarecer as obrigações,
estipular normas, estabelecer autoridade e
responsabilidade.
D) Não se fazer entender.
E) Emoção, para expressar os sentimentos.

O uso de equipamentos de proteção individual é
indispensável para a atuação do profissional
maqueiro na sua atuação diária. Sendo necessário e
essencial o uso dos seguintes equipamentos por
esses profissionais:
A) luva de procedimento, óculos protetores e
máscara cirúrgica.
B) luva estéril, aventais e máscara N95.
C) capacete, calçado de segurança com bico de aço
e jaleco.
D) luva de procedimento, capacete e óculos
protetores.
E) máscara cirúrgica, máscara N95 e luva de
procedimento.

Questão 42

Com relação ao risco ergonômico para os maqueiros
durante os procedimentos de movimentação e
transporte, marque a alternativa que apresenta o
setor com maior risco ergonômico durante os
procedimentos de movimentação e transporte do
paciente.
A)
B)
C)
D)
E)

CTI
Ortopedia
Obstetrícia
Pronto socorro
Ginecologia

Questão 45

Com relação à transferência do paciente de um setor
para o outro, é procedimento correto do maqueiro:
A) esquecer de travar as rodas da maca para
facilitar o transporte.
B) descobrir o paciente durante o trajeto.
C) abaixar as grades da maca.
D) passar com a maca mesmo em pisos molhados,
pois a prioridade é a transferência do paciente.
E) remover os obstáculos para a passagem da
maca pelo setor.
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Questão 46

Questão 49

Com relação ao Programa Nacional de Humanização
da Assistência Hospitalar (PNHAH) marque a
alternativa INCORRETA.

Segundo estatísticas americanas, 90% dos óbitos
secundários à aspiração de corpo estranho na
população pediátrica ocorrem em criança menores
de 05 anos. Se uma criança chega na emergência
hospitalar, trazida pelos pais, apresentando parada
respiratória, o maqueiro deve:

A) O PNHAH visa melhorar a qualidade e a eficácia
dos serviços hoje prestados.
B) Visa apenas à melhoria das condições de
trabalho dos profissionais de saúde, repercutindo
em redução da qualidade do cuidado prestado.
C) Tem objetivo aprimorar as relações entre
profissional de saúde e usuário.
D) Tem como objetivo capacitar os profissionais dos
hospitais para o cuidado que valorize a vida
humana.
E) Implantar novas iniciativas de humanização dos
hospitais que venham a beneficiar os pacientes e
os profissionais de saúde.

A) averiguar os fatos com o familiar para saber o que
aconteceu.
B) chamar a equipe de enfermagem.
C) levar imediatamente a criança para a unidade de
emergência infantil.
D) realizar as manobras para desobstrução de vias
aéreas.
E) indicar à família o setor que a criança deve ser
encaminhada.

Questão 50

Questão 47

No transporte intra-hospitalar do paciente o maqueiro
deve sempre:

Para precaução de transmissão das infecções
hospitalares é importante o profissional conhecer as
doenças que são transmitidas por via respiratória. As
doenças transmitidas por via respiratória são:
A)
B)
C)
D)
E)

A) ser acompanhado pelo enfermeiro do setor ao
qual o paciente está internado.
B) ser acompanhado pelo segurança do hospital.
C) fazer o transporte sozinho e assumir total
responsabilidade pelo paciente durante o trajeto.
D) ser acompanhado pelo familiar/acompanhante
do paciente.
E) ser acompanhado por outro maqueiro.

gripe e febre amarela.
tuberculose e hepatite A.
gripe e raiva.
tuberculose e sarampo.
zica vírus e dengue.

Questão 48

Quais as doenças transmitidas através do contato
com o sangue de uma pessoa contaminada?
A)
B)
C)
D)
E)

AIDS e hepatite B
AIDS e hepatite A
Dengue e sarampo
Pneumonia e caxumba
Sífilis e meningites
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