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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursosaobernardo@outlook.com 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

A 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 
15 05 20 

     

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer 
outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAQUEIRO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

D

C 

Exemplo: 

A

 

B A 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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] 

 

[[[[[ 

 

 

 

O Brasil é viável? 

 

O sentimento de que somos uma nação inviável resulta, no meu entender, de uma situação 1 

conjuntural transitória. Além disso, superável. Se olharmos para o que há de permanente, a conclusão 2 

não se sustenta. 3 

O Brasil construiu uma infraestrutura econômica invejável. O parque energético tem dimensões 4 

colossais e dispõe das características estruturais necessárias para assegurar o abastecimento normal e 5 

crescente. O mesmo se pode dizer da infraestrutura de transportes e de comunicações. 6 

Em matéria de parque industrial, se nos atrasamos no tempo, acabamos erigindo-o no mais alto 7 

patamar tecnológico. A agricultura brasileira encontra-se entre as mais modernas do mundo. Além de 8 

atender plenamente à demanda interna, gera vultosos excedentes exportáveis. A rede comercial 9 

desempenha plenamente o seu papel e nosso sistema bancário registra notável sofisticação. Estamos 10 

engrenados na revolução da informática. 11 

Temos certamente grandes desníveis regionais e insatisfatória distribuição de renda. Mas 12 

dispomos da base requerida para enfrentar e solucionar esses problemas. O que nos impede de fazê-13 

lo? Sucessivas crises políticas artificiais que obrigam todos os responsáveis pela vida econômica e 14 

política do país a deixar de lado o que é fundamental e permanente para atender a circunstâncias que 15 

às vezes beiram o surreal. A sua enfadonha repetição cria, sem dúvida, a sensação de que o país não 16 

tem jeito. 17 

Creio que nos falta sobretudo bom senso. É preciso congregar as forças vivas da nação em 18 

torno de uma agenda mínima. Qual o grande objetivo? Alcançar um largo ciclo de desenvolvimento 19 

sustentável. 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN: http://www.buscape.com.br/o-brasil-e-viavel-joaquim-de-carvalho-8577530078 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.          
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01) É uma afirmativa comprovável no texto: 

 

A) A infraestrutura econômica do País pode parecer 

invejável, mas em nada tem contribuído para o 

crescimento do País. 

B) Os problemas brasileiros são mais ou menos crônicos e 

pouco têm adiantado os avanços conseguidos até na área 

da informática. 

C) Os constantes conflitos políticos, que emperram o 

desenvolvimento do País, são reflexos da falta de bom 

senso do brasileiro. 

D) 0 Brasil dispõe dos meios necessários para viabilizar, a 

qualquer hora e a curto prazo, uma melhor distribuição 

de renda. 

     

02) Com referência ao questionamento que o título do texto 

encerra, o autor revela-se  

 

A) descrente, até certo ponto, já que o País tem tanto a 

oferecer a seu povo e muito pouco faz por ele.  

B) inseguro, uma vez que os responsáveis pela vida política 

e econômica do Brasil agem como seres imaturos.  

C) contraditório, porque ora afirma uma coisa, ora, outra, 

insinuando que, diante dos desmandos políticos, fica 

difícil se chegar a um denominador comum.  

D) confiante, pois o Brasil, além de uma boa base 

econômica, conta com significativos avanços em outras 

áreas, o que lhe permite buscar um desenvolvimento 

sustentável. 

   

03) No texto, denota a mesma ideia que o termo 

"certamente" (L.12) a expressão 

 

A) "no meu entender" (L.1). 

B) "sem dúvida" (L.16). 

C) "Em matéria de parque industrial" (L.7). 

D) "às vezes" (L.16). 

 

 

 

 

04) Expressa uma relação de CAUSA e EFEITO a frase 

 

A) "O sentimento de que somos uma nação inviável resulta, 

no meu entender, de uma situação conjuntural 

transitória." (L.1/2). 

B) "O parque energético tem dimensões colossais e dispõe 

das características estruturais necessárias para assegurar 

o abastecimento normal e crescente." (L.4/6). 

C) "Em matéria de parque industrial, se nos atrasamos no 

tempo, acabamos erigindo-o no mais alto patamar 

tecnológico." (L.7/8), 

D) "Além de atender plenamente à demanda interna, gera 

vultosos excedentes exportáveis." (L.8/9). 

 

05) Constitui uma afirmação CORRETA sobre o que se 

afirma em 

 

A) A palavra “país” (L.16) é acentuada porque é oxítona. 

B) O vocábulo “o”, em “o que é fundamental” (L.15) tem o 

mesmo valor morfológico de “o”, em “O Brasil 

construiu uma infraestrutura econômica invejável” 

(L.4). 

C) A expressão “bom senso” (L.18), do ponto de vista 

sintático, exerce a função de sujeito. 

D) A forma verbal “dispõe” (L.5) refere ao termo “Brasil” 

(L.4). 

 

06) A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser 

substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela 

expressão indicada á direita é 

 

A) “construiu” (L.4) – teria construído. 

B) “olharmos” (l.2)  -  quando olhamos. 

C) “tem” (L.17) -  estava tendo. 

D) “acabamos” (L.7) – teremos acabado.  

 

07) A alternativa em que há correspondência entre o termo 

transcrito e a ideia por ele expressa é 

 

A) “e” (L.5) – oposição 

B) “se” (L.6) - condição 

C) “para” (L.15) - direção 

D) “às vezes”  (L.16) -  tempo 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 5  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

CARGO: MAQUEIRO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

08) Possui o mesmo valor sintático de “nos” (L.18) a 

expressão transcrita em 

 

A) “de uma situação conjuntural transitória.” (L.01/02). 

B) “uma infraestrutura econômica invejável” (L.4). 

C) “de renda” (L.12). 

D) “A sua enfadonha repetição” (L.16). 

 

09) A expressão cuja vírgula foi usada para marcar a elipse 

de um termo é 

 

A) “Além disso, superável.” (L.2). 

B) “Se olharmos para o que há de permanente, a conclusão 

não se sustenta.“ (L.2/3). 

C) “Em matéria de parque industrial, se nos atrasamos no 

tempo (...)” (L.7). 

D) “A sua enfadonha repetição cria, sem dúvida, a sensação 

de que o país não tem jeito.” (L.16/17). 

 

10) Sobre a oração “Temos certamente grandes desníveis 

regionais (...)” (L.12), pode-se afirmar: 

 

A) Possui sujeito indeterminado. 

B) O núcleo do predicado é um nome. 

C) O sujeito é oculto 

D) O predicado é verbo-nominal. 

 

11) A alternativa em que o termo transcrito em negrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

A) “O sentimento de que somos uma nação inviável 

resulta” (L.1). 

B) “...no mais alto patamar tecnológico.” (L.7/8). 

C) “Temos certamente grandes desníveis regionais'” 

(L.12). 

D) “Qual o grande objetivo?” (L.19). 

 

12) As palavras “país” (L.15), “invejável” (L.4) e “mundo” 

(L.8) são respectivamente: 

 

A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 

B) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 

D) Oxítona – paroxítona – paroxítona 

13) Sobre o papel fonológico, é CORRETO afirmar; 

 

A) Na palavra “há” (L.2), o encontro “-ha” constitui 

exemplo de dígrafo. 

B) Na palavra “repetição” (L.16), o  /o/ é vogal, enquanto 

no vocábulo “distribuição” (L.12), o /u/ é semivogal. 

C) Na palavra “há” (L.2), o “-h” representa uma consoante 

brasileira. 

D) A palavra “jeito” (L.17) está grafada incorretamente, 

devendo ser grafada da seguinte forma: geito. 

 

14) A alternativa que apresenta justificativa correta para a 

acentuação da palavra “matéria” (L.7) é: 

 

A) Por ser uma palavra terminada em hiato. 

B) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

decrescente. 

C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

crescente. 

D) Por ser palavra proparoxítona. 

 

15) Marque a alternativa em que ocorre um ditongo, um 

hiato e um dígrafo, respectivamente: 

 

A) “cria” (L.16) - “responsáveis” (L.14) - “excedentes” 

(L.9). 

B)  “obrigam” (L.14) - “comercial” (L.9) - “mundo” (L.8). 

C) “dispõe” (L.5) - “transitória” (L.2) - “objetivo” (L.19). 

D) “cria” (L.16) -- “transitória” (L.2) – “enfadonha” (L.16).  
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CÁLCULOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

16) Efetue:  324 ÷ 12 =  

 

A) 22  

B) 24 

C) 27 

D) 32 

 

17) Efetue: 123 x 12 =  

 

A) 989 

B) 1226 

C) 1384 

D) 1476 

 

18) Resolva a seguinte adição de dois números inteiros:   

(-21) + (-11) =  

 

A) +10 

B) +22 

C) -32 

D) -10 

 

19) Se em 10 caixas cabem 160 ovos, quantos ovos caberão 

em 15 caixas? 

 

A) 160 

B) 200 

C) 220 

D) 240 

 

20) A fração  
𝟏𝟐𝟔𝟎

𝟔𝟎
  pode ser representada por qual número 

decimal abaixo?  

 

A) 20 

B) 21 

C) 20,5... 

D) 22,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                   QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 7  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA 

CARGO: MAQUEIRO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

21) Em relação à transferência do paciente do leito para 

uma poltrona ou cadeira de rodas, utilizando uma tábua 

de transferência, analise as atividades que serão 

desempenhadas, demonstradas a seguir, e assinale a 

alternativa que apresenta a ordem CORRETA 

(cronológica) da realização das atividades: 

 

I- Posicionar a tábua apoiada seguramente entre a cama e a 

cadeira. 

II- Travar a cadeira e o leito, remover o braço da cadeira e 

elevar o apoio dos pés. 

III- Posicionar a cadeira próxima à cama. Elas devem ter a 

mesma altura. 

 

A) I, II e III. 

B) III, I e II. 

C) III, II e I. 

D) II, I e III. 

 

22)  Os procedimentos que envolvem a movimentação e o 

transporte de pacientes são considerados os mais 

penosos e perigosos para os trabalhadores de saúde. 

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo como 

sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 

(   ) Grande parte das agressões à coluna vertebral em 

trabalhadores da saúde estão relacionadas a condições 

ergonômicas adequadas de mobiliários, posto de 

trabalho e equipamentos utilizados nas atividades 

cotidianas. 

(   ) As habilidades em movimentação de pacientes devem ser 

complementadas com o estabelecimento de práticas 

seguras de trabalho dentro de uma estrutura ergonômica, 

usando-se, sempre que possível, materiais e 

equipamentos auxiliares.  

(   ) A literatura tem sugerido a administração de cursos sobre 

movimentação e transporte de pacientes como uma das 

estratégias mais importantes para reduzir a incidência de 

problemas na coluna vertebral entre os trabalhadores da 

saúde. 

 

A sequência CORRETA corresponde a: 

 

A) V   F   F. 

B) F   V   V. 

C) F   F   V. 

D) V   V   V. 

 

 

 

23) Em relação à avaliação das condições e preparo do 

paciente para movimentação, NÃO se pode afirmar que: 

 

A) Inicialmente, deve-se fazer uma avaliação das condições 

físicas da pessoa que será movimentada, de sua 

capacidade de colaborar, bem como a observação da 

presença de soros, sondas e outros equipamentos 

instalados. 

B) É importante, para um planejamento cuidadoso do 

procedimento, uma explicação ao paciente do modo 

como se pretende movê-lo, como pode cooperar, para 

onde será encaminhado e qual o motivo da locomoção. 

C) O cliente deve ser orientado a não ajudar no processo 

para que seja mudado rapidamente de posição. 

D) A movimentação e o transporte de obesos precisam ser 

minuciosamente avaliados e planejados, usando-se, 

sempre que possível, auxílios mecânicos. 

 

24)  Determinados aspectos ergonômicos do posto de 

trabalho podem prejudicar atividades ocupacionais, tais 

como os procedimentos relacionados com 

movimentação e transporte. São cuidados que 

necessitam ser observados na realização da 

movimentação, EXCETO: 

 

A) Destravar as rodas da cama, maca e cadeira de rodas. 

B) Examinar o local e remover os obstáculos 

C) Elevar ou abaixar a altura da cama, para ficar no mesmo 

nível da maca. 

D) Obter condições seguras com relação ao piso. 

 

25)  Existem algumas orientações, especificamente 

relacionadas com os princípios básicos de mecânica 

corporal, que devem ser utilizadas pelo profissional 

durante a manipulação de pacientes e entre elas NÃO se 

enquadra: 

 

A) Usar o peso corporal como um contrapeso ao do 

paciente. 

B) Flexionar os joelhos em vez de curvar a coluna. 

C) Trabalhar o mais distante possível do corpo do cliente, 

que deverá ser erguido ou movido. 

D) Usar uniforme que permita liberdade de movimentos e 

sapatos apropriados. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                       QUESTÕES DE 21 A 40 
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26)  Em relação à transferência do paciente do leito para 

uma maca, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Existem equipamentos que devem ser utilizados, como 

as pranchas e os plásticos resistentes de transferências e, 

nesse caso, o paciente deve ser virado para que se 

acomode o material sob ele. 

II. Devem participar desse procedimento quantas pessoas 

forem necessárias, dependendo das condições e do peso 

do cliente. 

III. Nunca esquecer de travar as rodas da cama e do leito e 

de ajustar sua altura. 

 

O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 

 

27)  Os procedimentos que envolvem a movimentação e o 

transporte de pacientes são considerados os mais 

penosos e perigosos para os trabalhadores da saúde. A 

seguir são apresentadas as fases que envolvem a 

atividade: 

 

1- Movimentação de clientes no leito. 

2- Preparo da equipe. 

3- Preparo do ambiente e dos equipamentos. 

4- Transporte de pacientes. 

5- Avaliação das condições e preparo do cliente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica das 

fases envolvidas na movimentação e transporte de um 

paciente: 

 

A) 4, 5, 2, 3 e 1. 

B) 2, 3, 5, 4 E 1. 

C) 3, 5, 1, 2 e 4. 

D) 5, 3, 2, 1 e 4. 

 

28)  A higienização das mãos é a medida individual mais 

simples e menos dispendiosa para prevenir a 

propagação das infecções relacionadas à assistência à 

saúde. Sobre o assunto, NÃO se pode afirmar que: 

 

A) As mãos constituem a principal via de transmissão de 

microrganismos durante a assistência prestada aos 

pacientes. 

B) O uso de luvas pelo profissional dispensa a necessidade 

de higienização das mãos. 

C) Devem higienizar as mãos todos os profissionais que 

trabalham em serviços de saúde, que mantém contato 

direto ou indireto com os pacientes, que atuam na 

manipulação de medicamentos, alimentos e material 

estéril ou contaminado. 

D) A higienização das mãos apresenta as seguintes 

finalidades: remoção de sujidade, suor, oleosidade, 

pelos, células descamativas e da microbiota da pele, 

interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao 

contato. 

 

29)  As mãos dos profissionais que atuam em serviços de 

saúde podem ser higienizadas utilizando-se: água e 

sabão, preparação alcoólica e anti-séptico. É indicado o 

uso de preparação alcoólica na higienização das mãos 

no seguinte caso: 

 

A) Antes de preparo de alimentos. 

B) Ao iniciar o turno de trabalho. 

C) Antes e depois das refeições. 

D) Antes de realizar procedimentos assistenciais e 

manipular dispositivos invasivos. 

 

30) Sobre o uso de luvas na assistência à saúde, NÃO se 

pode afirmar que: 

 

A) Use luvas somente quando indicado. 

B) Utilize-as antes de entrar em contato com sangue, 

líquidos corporais, membrana mucosa, pele não intacta 

e outros materiais potencialmente infectantes. 

C) Troque de luvas sempre que entrar em contato com 

outro paciente. 

D) Toque superfícies e materiais (tais como telefones, 

maçanetas, portas) apenas quando estiver utilizando 

luvas. 

 

31)  O aprimoramento do comportamento ético do 

profissional passa pelo processo de construção de uma 

consciência individual e coletiva, pelo compromisso 

social e profissional configurado pela responsabilidade 

no plano das relações de trabalho. São proibições de 

comportamento profissional baseados nas normas éticas, 

EXCETO: 
 

A) Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e 

difamação de membro da equipe de trabalho. 

B) Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na 

falta de material ou equipamentos de proteção 

individual e coletiva definidos na legislação específica. 

C) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com 

qualquer forma de violência. 

D) Utilizar, de forma abusiva, o poder que lhe confere a 

posição ou cargo, para impor ordens, opiniões, atentar 

contra o pudor, assediar sexual ou moralmente, 

inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício 

profissional. 
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32)  Considera-se Equipamento de Proteção Individual 

(EPI), todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 

riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O empregador é obrigado a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento sempre que as 

medidas de ordem geral não ofereçam completa 

proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de 

doenças profissionais e do trabalho. 

B) É facultativo ao empregador fornecer aos empregados, 

gratuitamente ou não, EPI adequado ao risco, em 

perfeito estado de conservação e funcionamento sempre 

que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 

proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de 

doenças profissionais e do trabalho. 

C) O empregado deve adquirir às suas custas EPI adequado 

ao risco, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento sempre que as medidas de ordem geral 

não ofereçam completa proteção contra os riscos de 

acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do 

trabalho. 

D) Em cada local de trabalho pode ser decidido entre 

empregador e empregado quem se responsabilizará pela 

aquisição de EPI adequado ao risco, em perfeito estado 

de conservação e funcionamento sempre que as medidas 

de ordem geral não ofereçam completa proteção contra 

os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças 

profissionais e do trabalho. 

 

33) Em relação aos Equipamentos de proteção Individual 

(EPI), cabe ao empregado: 

 

A) Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego 

qualquer irregularidade observada. 

B) Substituir imediatamente o estoque, quando danificado 

ou extraviado. 

C) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

D) Sensibilizar a chefia imediata sobre a necessidade do 

uso. 

 

34) São equipamentos de proteção individual que podem ser 

utilizados para a proteção de membros inferiores, 

EXCETO: 

 

A) Braçadeiras. 

B) Perneiras. 

C) Calçados. 

D) Meia. 

 

35) O relacionamento interpessoal é a conexão feita por 

duas ou mais pessoas de um mesmo círculo. Ele tem 

muito a ver com a maneira que tratamos e nos 

relacionamos com os outros e a qualidade dessas 

relações. A capacidade de nos colocarmos no lugar do 

outro é uma característica conhecida como: 

 

A) Disciplina. 

B) Empatia. 

C) Assertividade. 

D) Proatividade. 

 

36) Relacionamento interpessoal é a habilidade do ser 

humano em se relacionar com as pessoas e o mundo à 

sua volta. Esta capacidade, também chamada de 

Inteligência Social, é decisiva para a construção de 

relacionamentos positivos em nossa vida pessoal e 

profissional. Sobre o assunto, não se pode afirmar que: 

 

A) Use linguagens não verbais, como olhar no olho e 

concordar com a cabeça, para criar confiança e mostrar 

interesse pelo que o outro expõe. 

B) Mesmo quando lidamos com alguém que não nos 

agrada, devemos nos esforçar para manter a tolerância. 

C) Para quem não possui a habilidade natural de manter um 

bom relacionamento interpessoal, não é possível 

aprender a se relacionar melhor. 

D) Um bom trabalho de relacionamento interpessoal 

consiste em entender que as diferenças são importantes 

para construir um ambiente mais inteligente e 

representativo de opiniões.  

 

37) Ética profissional é o conjunto de normas éticas que 

formam a consciência do profissional e representam 

imperativos de sua conduta. São exemplos de boa 

conduta profissional no ambiente organizacional, 

EXCETO: 

 

A) Integridade. 

B) Maleficência. 

C) Comprometimento. 

D) Responsabilidade. 
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38) Sobre a importância da conduta ética no trabalho, NÃO 

se pode afirmar que: 

 

A) Uma conduta ética no trabalho, seguindo padrões e 

valores, tanto da sociedade, quanto da própria 

organização são essenciais para o alcance da excelência 

profissional. 

B) O profissional deve seguir tanto os padrões éticos da 

sociedade quanto as normas e regimentos internos das 

organizações.  

C) A ética profissional proporciona ao profissional um 

exercício diário e prazeroso de honestidade e 

confiabilidade e que conduzem o seu comportamento e 

tomada de decisões em suas atividades. 

D) Basta ao profissional apenas estar em constante 

aperfeiçoamento para conquistar credibilidade 

profissional, sendo opcional ao mesmo assumir uma 

postura ética. 

 

39) A transferência do paciente de um local a outro, 

utilizando-se de maca ou cadeira de rodas deve 

obedecer alguns cuidados. Sobre o assunto, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) A movimentação malfeita pode provocar lesões no 

paciente, muitas vezes irreversíveis. 

B) Movimentos bruscos ao manipular o paciente diminuem 

as vibrações, solavancos, dor e desconforto. 

C) Ao se movimentar ou transportar pacientes 

politraumatizados, os cuidados devem ser redobrados. 

D) Deve-se observar constantemente o estado geral do 

paciente durante o transporte. 

 

40) As infecções Hospitalares constituem risco significativo 

à saúde dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e 

controle envolvem medidas de qualificação de 

assistência hospitalar, da vigilância sanitária e outras. 

Assinale a alternativa que apresenta o conceito 

CORRETO de infecção hospitalar: 

 

A) Aquela adquirida após a admissão do paciente e que se 

manifeste durante a internação ou após a alta, quando 

puder ser relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares. 

B) É aquela constatada ou em incubação no ato de 

admissão do paciente, desde que não relacionada com 

internação anterior no mesmo hospital. 

C) A infecção que está associada com complicação ou 

extensão da infecção já presente na admissão. 

D) Aquela adquirida antes ou após a admissão do paciente 

e que se manifeste durante a internação ou após a alta. 

 

 
 


