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NOME DO CANDIDATO:

__________________________________________
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo
concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 4 (quatro) alternativas identificadas com as letras A, B, C e D sendo apenas 1
(uma) correta.
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você foi
inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja
realizada a substituição.
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao
fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e no CADERNO DE QUESTÕES.
6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta
preta ou azul.
7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova
(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu CADERNO DE QUESTÕES, ao
fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o CADERNO DE QUESTÕES somente faltando 01 (uma) hora para o tempo previsto
do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou
a FOLHA DE RESPOSTAS.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 10
Casal sem senhas
Em que momento um casal resolve trocar senhas?
“Minha vida é um livro aberto”, diziam antigamente os inocentes e os cafajestes, defendendo-se das acusações de adultério ou
coisa pior. Hoje, talvez, dissessem: minha vida é um perfil aberto.
É nesse espírito que ouço dizer de casais que trocam senhas de celular, banco, redes sociais etc. É um passo importante na
relação, talvez mais que o próprio casamento. Não imagino, contudo, como se dê a negociação. Será espontânea ou planejada, de livre
vontade ou forçada? Em que momento ele ou ela viram para o companheiro e declaram que, dali em diante, só com as senhas na mesa?
Talvez haja um guia de etiqueta para tanto – os aeroportos estão cheios de livrarias anunciando soluções para tudo. A partir do
quinquagésimo terceiro dia, ou da trigésima transa, exija a senha. Ou talvez a moça diga, num rompante depois da terceira curtida: “ou
sua privacidade ou eu, escolha”.
Claro, pode ser um momento pretensamente romântico também. No aniversário de um ano de namoro, o rapaz escreve
caprichosamente a sequência mágica de letras-e-números-e-caracteres-especiais num pedacinho de papel e cuidadosamente embala em
caixinha adornada por corações cor de rosa. Durante o jantar caprichado, estende o embrulho. “Aqui, amor, pra você”. Ela enrubesce,
emocionada, e retribui a gentileza. É amor verdadeiro.
Goela acima ou goela abaixo, seja como for, a troca é nova roupagem da velha ilusão de controle. De senha na mão, a moça,
ou o cara, dizem se sentir mais seguros. Com certeza, agora, serão pombinhos para sempre. Pior: nos jantares de turma, anunciarão,
triunfais: “Nós sabemos as senhas um do outro”. Todas elas: bancárias, administrativas, sociais. “Somos um só.” Mas não é meio chato?,
perguntarão. A resposta estará na ponta da língua:
– Minha vida é um livro aberto.
Os convivas sorriem, constrangidos.
Por um momento eu teria, confesso, vontade de pegar uma daquelas senhas, como quem pega a filipeta para ser atendido no
balcão da farmácia, e vasculhar o precioso perfil social dele (ou dela). Mas imaginei tudo o que de fato encontraria, todas as conversas
sobre futebol e churrasco, todas as discussões sobre o trabalho e os filhos e as folgas da diarista.
Desisti, previamente entediado.
Quem não tem nada a esconder não tem também nada a mostrar.
Por: Renato Essenfelder
Texto extraído de: http://emais.estadao.com.br/blogs/renato-essenfelder/casal-sem-senhas/

QUESTÃO 03

QUESTÃO 01

Em “Quem não tem nada a esconder não tem também nada a
mostrar”, evidencia-se a presença da figura linguagem
denominada:

É possível inferir, segundo a leitura do texto, que:
(A) O autor é favorável ao compartilhamento de senhas entre os
casais.
(B) Para o autor, casais que trocam senhas têm uma relação mais
estável.
(C) O autor vê com estranheza relações que se sustentam com a
troca de senhas.
(D) A troca de senhas, segundo o autor, permite com que os
casais se sintam mais seguros.

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

QUESTÃO 04
Em “Não imagino, contudo, como se dê a negociação.”, a
utilização das vírgulas está:

QUESTÃO 02
No trecho “É nesse espírito que ouço dizer de casais que trocam
senhas de celular, banco, redes sociais etc”, o termo destacado
pode ser substituído, sem alterar o sentido do texto, por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pleonasmo.
Paradoxo.
Prosopopeia.
Onomatopeia.

(A) Incorreta, visto que não se deve usar vírgulas para separar o
sujeito do predicado.
(B) Correta, uma vez que separa uma conjunção pospositiva.
(C) Incorreta, pois não se utiliza vírgulas para separar verbo e
complemento.
(D) Correta, uma vez que isola o vocativo.

Mudam.
Permutam.
Misturam.
Alternam.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 05
Dentre as frases abaixo, a única que está flexionada em tempo
verbal diferente é a que consta na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 11
Rodrigo Pontes é Auxiliar Administrativo de um respeitado
escritório na cidade de Macapá-AP. Ao redigir um contrato
usando o Microsoft Word2010, percebeu que seu mouse não está
funcionando e precisará formatar na sequência abaixo, utilizando
as teclas de atalho:
Fonte: Arial; Título: em negrito, tamanho da fonte 14 e
centralizado; Texto: justificado, no tamanho 11, com
espaçamento entre linhas de 1,5 cm; e Salvar o Arquivo.

“Minha vida é um livro aberto.”
“Ela enrubesce, emocionada, e retribui a gentileza.”
“Nós sabemos as senhas um do outro.”
“Desisti, previamente entediado.”

QUESTÃO 06
Palavras como antigamente, cuidadosamente e previamente
são formadas pelo mesmo processo. Assim como elas, as palavras
abaixo também são, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) CTRL+SHIFT+F, CTRL+N, CTRL+SHIFT+P,
CTRL+J, CTRL+SHIFT+P, CTRL+3, CTRL+S.
(B) CTRL+ALT+F, CTRL+N, CTRL+ALT+F,
CTRL+J, CTRL+ALT+F, CTRL+3, CTRL+S.
(C) CTRL+SHIF+F, CTRL+N, CTRL+SHIFT+P,
CTRL+J, CTRL+SHIFT+P, CTRL+5+CTRL+B.
(D) CTRL+F, CTRL+N, CTRL+F, CTRL+E,
CTRL+F, CTRL+5, CTRL+B.

Inabalavelmente.
Gentilmente.
Absolutamente.
Atualmente.

QUESTÃO 07
No trecho “Em que momento ele ou ela viram para o companheiro
e declaram que, dali em diante, só com as senhas na mesa?”, a
frase destacada não está em seu sentido real. De que forma ela
pode ser entendida nesta situação?
(A)
(B)
(C)
(D)

CTRL+E,
CTRL+E,
CTRL+J,

QUESTÃO 12
Fernando, Técnico em Informática, recebe a missão de fazer o
backup do PC do departamento de marketing, o qual tem um total
de 31,5GB de arquivos. Tendo como política da empresa que o
mesmo só poderá usar CD-R de 700MB para este serviço, quantos
CD-R serão necessários?

Anotando as senhas.
Criando novas senhas.
Revelando as senhas.
Abolindo o uso de senhas.

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

QUESTÃO 08
A classe gramatical das palavras destacadas está corretamente
assinalada em:

32.
35.
42.
45.

QUESTÃO 13
No Microsoft Word 2010 podemos encontrar diversas funções,
muitas vezes não utilizadas pelo usuário.
João terá a missão de inserir a assinatura digital de seu chefe. Em
qual guia ele encontrará a opção “Linha de Assinatura”?

(A) Talvez haja um guia de etiqueta para tanto – advérbio.
(B) Goela acima ou goela abaixo – pronome.
(C) Com certeza, agora, serão pombinhos para sempre –
conjunção.
(D) Nós sabemos as senhas um do outro – substantivo.

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

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa cujo par de palavras não apresenta a mesma
regra de acentuação:
(A)
(B)
(C)
(D)

CTRL+E,

Inserir.
Correspondências.
Revisão.
Exibição.

QUESTÃO 14

Adultério – farmácia.
Será – estará.
Números – mágica.
Espírito – próprio.

O usuário criou uma planilha no Microsoft Excel 2010 e necessita
congelar a linha superior onde está localizado os títulos. Para isso
o mesmo precisa ir até a guia:
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 10
A palavra destacada em “Ela enrubesce, emocionada, e retribui a
gentileza” assume função sintática de:

Inserir.
Exibição.
Dados.
Revisão.

QUESTÃO 15
(A)
(B)
(C)
(D)

Adjunto adnominal.
Adjunto adverbial.
Predicativo do sujeito.
Aposto.

No Microsoft PowerPoint 2010, quais dessas opções não faz parte
da Guia Animações?
(A)
(B)
(C)
(D)

2

Aplicar a todos
Opções de Efeito
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 20
De acordo com o art. 197 da Constituição Federal, as ações e
serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre ______.

QUESTÃO 16
De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, considera-se a
saúde um direito de todos e dever do Estado. Por isso, deve o
Estado implementar políticas públicas _______:
Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado
acima.
(A) de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
(B) sociais que visem a difusão maciça de informações.
(C) sociais e econômicas de caráter coletivo e limitado para
reduzir os riscos de doenças.
(D) de saúde que busquem difusão de informações, de caráter
coletivo, com acesso limitado para reduzir riscos de doenças.

(A) sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
(B) sua regulamentação, fiscalização, controle e execução,
devendo acompanhar diretamente a implementação dos
programas públicos de saúde.
(C) sua fiscalização, controle e acompanhamento, mediante
auditoria externa, contratada por meio de licitação.
(D) sua regulamentação e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente, vedada a participação de terceiros.

QUESTÃO 17

QUESTÃO 21

De acordo com o art. 198 da Constituição Federal, são diretrizes
das ações e serviços de saúde:

De acordo com o art. 5º da Lei nº 8.080/90, o Sistema Único de
Saúde (SUS) tem como objetivo:

(A) descentralização, com direção dupla em cada esfera de
governo e participação da comunidade.
(B) atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
(C) descentralização, com direção única em cada esfera de
governo, e sem participação da comunidade.
(D) atendimento integral, com prioridade para atividades
educativas, sem prejuízo dos serviços informativos.

(A) apenas a identificação e formulação dos fatores
determinantes da saúde.
(B) a formulação de políticas de saúde destinadas a ampliar a
atuação da iniciativa privada.
(C) o fomento de campanhas educativas, informativas e
preventivas relacionadas a saúde.
(D) a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

QUESTÃO 18
De acordo com o art. 199 da Constituição Federal, uma vez que a
assistência à saúde é livre à iniciativa privada, pode-se dizer que
as instituições privadas participam do Sistema Único de Saúde
(SUS) sob que condições.

QUESTÃO 22
De acordo com o art. 18 da Lei nº8.080/90, compete à direção
municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exercido pela
Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente:

(A) as instituições privadas podem participar do SUS de forma
complementar, mediante contrato de direito privado ou
convênio.
(B) as instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito público ou convênio,
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
(C) as instituições privadas com fins lucrativos podem receber
subvenções de recursos públicos.
(D) as instituições privadas com fins lucrativos podem receber
subvenções de recursos públicos, mediante documento de
destinação específico.

(A) participar do planejamento, programação e organização da
rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de
Saúde (SUS), em articulação com sua direção da união.
(B) formar consórcios administrativos intermunicipais.
(C) executar serviços de saneamento básico, vigilância sanitária
e de autorização de instituições privadas de saúde.
(D) colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente,
independente da repercussão sobre a saúde humana.

QUESTÃO 19
De acordo com o art. 200 da Constituição Federal, compete ao
Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições:
(A) executar ações de controle de sanitário e de natalidade.
(B) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido em seu
controle nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano e animal.
(C) participar do controle e fiscalização da produção, transporte,
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos,
tóxicos e radioativos.
(D) colaborar na proteção do meio ambiente, não compreendido
nele o do trabalho.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 27
Prioritariamente, de acordo com a NR – 10: Segurança em
Instalações e Serviços em Eletricidade, as medidas de proteção
coletiva compreendem:

De acordo com a Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), devem ser tomadas pelo empregador medidas
de proteção em favor do empregado. Dentre as disposições da
referida portaria, em relação as Medidas de Proteção, pode-se
citar:

(A) O emprego de tensão de segurança e, na sua impossibilidade,
a desenergização elétrica.
(B) A desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o
emprego de tensão de segurança.
(C) Isolação das partes vivas, obstáculos e barreiras.
(D) Sinalização e bloqueio do religamento automático.

(A) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores podem iniciar suas atividades antes de avaliação
médica, sendo obrigatório a emissão de documento de
liberação para o trabalho.
(B) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos,
o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das
mesmas.
(C) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente
biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos
provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável
e lixeira provida de sistema de abertura mediante contato
manual.
(D) O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores,
antes do início das atividades e de forma continuada, devendo
ser ministrada em horário diverso da jornada de trabalho.

QUESTÃO 28
Em atendimento ao exposto na NR – 10: Segurança em
Instalações e Serviços em Eletricidade, deve ser realizado um
treinamento dessa norma a cada 02 (dois) anos e sempre que
ocorrer alguma das situações a seguir, exceto:
(A) Incidente envolvendo choque elétrico.
(B) Troca de função ou mudança de empresa.
(C) Retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por
período superior a 03 (três) meses.
(D) Modificações significativas nas instalações elétricas ou
troca de métodos, processos e organização do trabalho.

QUESTÃO 24
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, a Conferência de
Saúde se reunirá a cada quatro anos, com representação de vários
segmentos sociais para _____.

QUESTÃO 29
Considere a tabela abaixo, baseada nas informações contidas no
Anexo I da NR – 06:

(A) avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
(B) avaliar a gestão e acompanhar as ações desenvolvidas no
âmbito de cada esfera correspondente.
(C) eleição dos membros do Conselho de Saúde.
(D) em primeira reunião, eleição dos participantes da conferência
atual, e em segunda reunião, deliberação sobre as diretrizes
de políticas públicas de saúde.

EQUIPAMENTOS
1
2
3
4

Faça a correta correspondência da coluna dos equipamentos
(números) com a coluna da área do corpo a proteger (letras) e
marque a alternativa correta, respectivamente:

QUESTÃO 25
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, tem representação
garantida no Conselho Nacional de Saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

o Conselho Regional de Medicina.
o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde.
o Conselho Nacional dos Prefeitos.
o Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde.

1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D
2 – A, 3 – D, 4 – B, 1 – C
3 – A, 4 – C, 1 – B, 2 – D
4 – A, 1 – B, 2 – C, 3 – D

QUESTÃO 30
Para os trabalhadores que atuem em hospitais e estabelecimentos
de cuidados à saúde, uma das medidas mais importantes de
higiene e saúde para o controle de riscos biológicos é a vacinação.
Em relação aos regulamentos sobre vacinação de trabalhadores,
expresso na NR – 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços
de Saúde, assinale a alternativa correta:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
Considerando as medidas de controle estabelecidas na NR – 10:
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, assinale a
alternativa correta:
(A) Os estabelecimentos
devem constituir e
Elétricas.
(B) Os estabelecimentos
devem constituir e
Elétricas.
(C) Os estabelecimentos
devem constituir e
Elétricas.
(D) Os estabelecimentos
devem constituir e
Elétricas.

Capacete, capuz
Protetor facial, Máscara de solda
Luvas, dedeira
Perneira, calça

ÁREA DO CORPO A
PROTEGER
A Membros superiores
B Cabeça
C Membros inferiores
D Olhos e face

(A) Deve ser fornecido ao trabalhador comprovante das vacinas
recebidas.
(B) A vacinação deve obedecer às recomendações das Secretarias
de Saúde de cada estado.
(C) Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes
biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar,
expostos, o empregador deve fornecê-las mediante desconto
salarial.
(D) A vacinação deve ser registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social do trabalhador.

com carga instalada inferior a 50 kW
manter o Prontuário de Instalações
com carga instalada superior a 50 kW
manter o Prontuário de Instalações
com carga instalada inferior a 75 kW
manter o Prontuário de Instalações
com carga instalada superior a 75 kW
manter o Prontuário de Instalações
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que corresponde a uma das
responsabilidades do empregado quanto aos Equipamentos de
Proteção Individual, de acordo com a NR – 06:

Segundo a NR 32, o quarto destinado à internação de paciente
para administração de radiofármacos deve possuir, entre outras
exigências, paredes e pisos com cantos arredondados, revestidos
de materiais impermeáveis, que permitam sua descontaminação.
Sabendo disso, observou-se que uma empresa que foi contratada
para reforma de um hospital utilizou tinta látex PVA para pintura
das paredes dos quartos destinados à internação de paciente para
administração de radiofármacos e para as paredes externas do
almoxarifado que fica em um bloco separado do prédio principal.
Assinale a alternativa que avalia corretamente a situação:

(A) Adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade.
(B) Substituir imediatamente o equipamento, quando danificado
ou extraviado.
(C) Responsabilizar-se pela guarda e conservação do
equipamento.
(D) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica
do equipamento.

(A) Apesar de ser impermeável, a tinta látex PVA não deveria ser
utilizada nos quartos destinados à internação de pacientes
para administração de radiofármacos, pois além de acumular
muito mofo, não permite fácil descontaminação. Já para a
pintura das paredes externas do ambiente, ela é adequada por
ter características que resistem ao sol e à chuva.
(B) A tinta látex PVA não é adequada para os quartos destinados
à internação de pacientes para administração de
radiofármacos, pois não é impermeável. Para a pintura das
paredes externas do almoxarifado, a tinta látex PVA também
não é adequada, pois não deve ser aplicada em ambientes
externos por não resistir à umidade.
(C) A tinta látex PVA é adequada nas duas situações, pois além
de ser impermeável, possui a vantagem de ser fosca, não
cansando, assim, a vista de quem entrar nos quartos
destinados à internação de pacientes para administração de
radiofármacos, e não refletindo os raios solares que incidirem
sobre a parede externa do almoxarifado.
(D) A tinta látex PVA não é adequada para pintura de paredes de
alvenaria, ela é adequada somente para pintura de forros e
paredes de gesso, sendo assim, a atitude da empresa foi
errada, pois, com o tempo, a tinta vai descascar da parede de
alvenaria.

QUESTÃO 32
A norma brasileira ABNT NBR 5410 estabelece as condições a
que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a
fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento
adequado da instalação e a conservação dos bens. Toda instalação
elétrica requer uma cuidadosa execução por pessoas qualificadas,
de forma a assegurar, entre outros objetivos, que:
(A) As características dos componentes da instalação não sejam
comprometidas durante sua desmontagem.
(B) Os componentes da instalação, e as luminárias em particular,
fiquem adequadamente identificadas.
(C) Nas conexões, o contato seja exposto.
(D) Os componentes sejam instalados, preservando-se as
condições de resfriamento previstas.

QUESTÃO 33
A NR – 06: Equipamento de Proteção Individual – EPI expressa
o prazo de validade dos Certificados de Aprovação – CA
concedidos aos EPI, para fins de comercialização, para aqueles
equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua
conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO. Este prazo é
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 37

2 anos.
3 anos.
4 anos.
5 anos.

É baseada em resina de tipo reativo. Tendo base e endurecedor
vindo em embalagens separadas, devendo somente ser misturados
na quantidade a ser utilizada e no momento da aplicação, pois,
após mistura, possuem um tempo de vida útil limitado. A mistura
provoca uma reação química que, após aplicação e secagem,
origina uma película com características semelhantes às de um
material plástico; tem grande resistência a abrasão e é
impermeável. É indicada para pintura de pisos, caixas d’água,
piscinas, banheiros, cozinhas, entre outros. Tem acabamento auto
brilho, meio brilho e fosco.
Assinale a alternativa que apresenta a tinta da descrição acima:

QUESTÃO 34
Princípios de higiene e saúde no ambiente de trabalho são tratados
na NR-32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.
De acordo com esta norma regulamentadora, nos ambientes
hospitalares e de cuidados à saúde, não deve ser vedado pelo
empregador:

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

(A) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de
contato nos postos de trabalho.
(B) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
(C) A guarda de alimentos em locais destinados para este fim.
(D) O uso de calçados abertos.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que define corretamente algumas das
características da tinta acrílica:

Em observância às determinações previstas na ABNT NBR 5410,
a divisão da instalação elétrica deve ser de modo a atender às
seguintes exigências, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

PVA.
Tinta Plástica.
Esmalte Sintético.
Epóxi.

(A) Solúvel com solventes, impermeável, acabamentos fosco,
semibrilho e acetinado.
(B) Impermeável, seca rapidamente, não é indicada para áreas
externas.
(C) Impermeável, mistura à base de água, secagem rápida.
(D) Pode ser utilizada em ambientes internos e externos,
permeável, após preparada tem pouca vida útil.

De conforto.
Segurança.
Conservação de energia.
De manutenção.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 39
As paredes dos vestiários de um hospital que são revestidas com
azulejos serão pintadas em uma reforma. Assinale a alternativa
com a tinta mais apropriada para esta pintura:
(A)
(B)
(C)
(D)

O PMOC, Plano de Manutenção de Operação e Controle, foi
instituído pela Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, e se
tornou obrigatório através da Lei nº 13.589, de 05 de janeiro de
2018, para prédios de uso coletivo. A nova Lei retirou a
exclusividade de responsabilidade técnica do PMOC do
engenheiro mecânico instituída pela Portaria de 98; a partir de
agora, os profissionais técnicos são autorizados a conduzir a
manutenção e verificar o estado geral das máquinas. O PMOC
trata exclusivamente de:

Esmalte sintético à base de água.
Esmalte sintético à base de solventes.
Tinta acrílica.
Tinta epóxi

QUESTÃO 40

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

Um hospital possui cilindros de gás oxigênio de 50 e de 20 litros.
Um equipamento precisa urgentemente da reposição de um
cilindro de oxigênio de 50 litros. Constatou-se que todos os
cilindros de 50 litros estavam vazios, um dos enfermeiros do
hospital pediu para que você transferisse o conteúdo de dois
cilindros de oxigênio de 20 litros para um cilindro completamente
vazio de 50 litros. Assinale a alternativa que avalia corretamente
esta situação:

Aparelhos de ar condicionado.
Sistemas de bombeamento e filtragem de águas.
Poços artesianos.
Sistemas de condução de gases.

QUESTÃO 44
As instalações sanitárias são partes importantes no que refere à higiene
e saúde no ambiente de trabalho. Observando a NR24 - Condições
Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, assinale a
alternativa correta:

(A) Apesar de ter como executar o pedido do enfermeiro, realizar
este tipo de serviço caracterizaria desvio de função.
(B) O pedido do enfermeiro não pode ser executado, pois é
vedada a transferência de gases de um cilindro para outro,
independentemente da capacidade dos cilindros;
(C) O pedido do enfermeiro pode ser executado, mas para isto é
necessário utilizar os EPI’s corretos que são capacetes,
máscara PFF1, óculos de proteção transparentes e luvas
térmicas.
(D) O pedido do enfermeiro não pode ser executado, pois, quando
ocorrer a transferência do gás de um cilindro para o outro, as
moléculas dele irão se expandir e ocupar 4 vezes mais o
espaço que ocupavam antes, ou seja, para dois cilindros de 40
litros, seria necessário um cilindro de 160 litros.

(A) Os chuveiros só poderão ser elétricos e confeccionados de
material plástico afim de evitar choques elétricos.
(B) As paredes dos sanitários poderão ser construídas de
alvenaria, madeira ou drywall, desde que assegurado o
perfeito isolamento acústico e térmico.
(C) Não poderão se comunicar diretamente com os locais de
trabalho nem com os locais destinados às refeições.
(D) Serão previstos 95 litros diários de água por trabalhador para
o consumo nas instalações sanitárias.

QUESTÃO 45
Um fluido percorre uma tubulação de diâmetro de 25mm a uma
velocidade de 8m/s. Qual a Vazão deste fluido?
Considere a equação de Bernoulli:

QUESTÃO 41
Assinale a alternativa que contém a definição correta de gases
inertes:

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

(A) Não reagem quimicamente com outras substâncias em
condições normais de temperatura e pressão.
(B) Possuem fator de movimentação nulo, precisando de
bombeamento para se movimentar no sistema centralizado de
gases medicinais, por exemplo.
(C) Apesar de reagir naturalmente com o oxigênio, não possuem
risco de combustão.
(D) São gases nobres encontrados somente fora da atmosfera da
terra e permitem tratamentos em câmaras pressurizadas que
precisam manter a gravidade nula.

0,0039m³/s.
3.945 mm³/s.
0,0157m³/s.
0,078mm³/s.

QUESTÃO 46
A respeito dos diferentes tipos de bomba d’água, assinale a
alternativa que caracteriza corretamente a bomba d’água referida:
(A) Submersas: ficam submersas na água, são divididas em
submersa e submersível. A bomba submersa deve ser retirada da
água após ser utilizada, ser secada e guardada. Já as submersíveis
foram feitas para permanecer dentro da água mesmo quando não
estiverem em uso.
(B) Autoaspirante: trabalha acima do solo, recomendado para
locais de até sete metros de profundidade. Essa bomba necessita
da instalação de válvula de retenção para a água não retornar para
dentro do poço. Apresenta melhor desempenho com baixo
volume de água e tem alta pressão.
(C) Periférica: Trabalha acima do solo, e é indicada para poços de
até sete metros de profundidade. Este é o único modelo que não
exige instalação de válvula de retenção, pois o acessório já vem
embutido no produto. A bomba consegue proporcionar uma boa
pressão e transferir grandes volumes de água.
(D) Centrífuga: Trabalha em regiões acima do solo. Recomendada
para locais de até sete metros de profundidade e exige a instalação
da válvula de retenção. Proporciona alto volume de transferência
de água a uma baixa pressão.

QUESTÃO 42
Considerando o conceito de vazão do teorema de Bernoulli, é
correto afirmar que:
(A) A vazão de um fluido não é constante, com isto, se
aumentarmos o diâmetro da tubulação, não alteramos a
velocidade do fluido.
(B) A vazão de um fluido é constante, com isto, se diminuirmos
o diâmetro da tubulação, diminuímos a velocidade do fluido.
(C) A vazão de um fluido não é constante, com isto, se
aumentarmos o diâmetro da tubulação, aumentamos a
velocidade do fluido.
(D) A vazão de um fluido é constante, com isto, se aumentarmos
o diâmetro da tubulação, diminuímos a velocidade do fluido.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 50

A NR 17 visa estabelecer 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. Esta Norma Regulamentadora
trata de:

Falar de ética no ambiente de trabalho até pouco tempo era bastante
incomum, pois só buscava-se a eficiência das atividades, desempenho,
a produção de um modo geral. Recentemente, esta visão mudou e,
hoje em dia, com a preocupação com o ambiente de trabalho, a
satisfação dos colaboradores e o alcance das metas, a ética no
ambiente de trabalho é imprescindível para o desenvolvimento da
organização. Assinale a alternativa verdadeira em relação à ética no
ambiente de trabalho:

(A) Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
(B) Serviços Especializados em Eng. de Segurança e em
Medicina do Trabalho.
(C) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
(D) Ergonomia.

(A) Trabalhar sempre visando fazer com que todos os colegas de
trabalho e clientes fiquem satisfeitos com seus serviços é uma das
metas de Roni e também um dos princípios da ética profissional,
se um paciente do hospital onde ele trabalha estiver chateado com
alguma situação e ele puder resolvê-la, mesmo que ignorando
alguma das regras da organização, ele resolve, pois o fim justifica
os meios.
(B) Tânia entende que valorizar os colegas de trabalho e seus
superiores é uma das características da ética no ambiente de
trabalho, ela dá seu melhor e suporta todos os tipos de humilhação
sofridas, ela entende que no momento certo poderá mostrar seu
valor e que as necessidades de seus superiores estão acima das
dela. Toda esta situação é muito ética.
(C) João, ao prestar serviços de reforma na sala da diretoria, ouviu
uma conversa entre o diretor e o administrador que seu colega de
trabalho Marlon seria dispensado por conta de cortes de custo da
organização, ouvindo isto, ele avisou ao seu amigo que dois dias
depois foi demitido. No dia da demissão, Marlon comentou com
a diretoria que já sabia que seria demitido, pois o João já o havia
avisado. João então recebeu uma advertência por escrito da
diretoria. A atitude da diretoria foi antiética, uma vez que o
comentário de João não gerou prejuízos para a organização.
(D) Para ajudar seu amigo Antônio, que esqueceu sua calça de
uniforme em casa, Joaquim, que não é responsável pelos
uniformes, mas tem a chave do depósito, pois cuida da
manutenção e limpeza daquele setor, pegou uma calça nova e deu
ao seu amigo para usar naquele dia. No outro dia, Antônio trouxe
a calça lavada e passada e devolveu ao Joaquim que colocou
novamente o uniforme no lugar e não avisou a ninguém do
ocorrido, pois a atitude de ajudar seu amigo não trouxe prejuízo
nenhum à organização. A atitude de Joaquim, mesmo não tendo
dado prejuízo à organização, foi antiética, pois ele não era
responsável pelos uniformes.

QUESTÃO 48
A respeito dos aparelhos de ar condicionados tipo Split, é correto
afirmar que:
(A) A unidade evaporadora fica na parte externa do ambiente a ser
refrigerado e é responsável pela transformação do gás em líquido,
dando início ao processo de refrigeração.
(B) A unidade condensadora fica na parte interna do ambiente a ser
refrigerado e sua função é transferir o calor do ambiente
refrigerado para o fluído refrigerante que está circulando.
(C) Para vácuo e verificação de vazamento, uma das etapas é
abrir o registro do manifold, dos manometros e ligar a bomba
de vácuo por no mínimo 20 minutos.
(D) A diferença de nível entre a unidade condensadora e a
evaporadora é de no mínimo 2,5m.

QUESTÃO 49
Considere a imagem abaixo e marque a alternativa que nomeia
corretamente os componentes enumerados:

Imagem retirada do MANUAL GREE B66162386

(A) (1) Cabo de alimentação, (2) Aletas, (3) Painel frontal, (4) Filtro
de ar, (5) Fita de amarração, (6) Cabos elétricos, (7) Tubo de
dreno.
(B) (1) Tubo do dreno, (2) Painel frontal, (3) Filtro de ar, (4) Aletas,
(5) Fita de amarração, (6) Cabo de alimentação, (7) Cabos
elétricos.
(C) (1) Cabo de alimentação, (2) Painel frontal, (3) Filtro de ar, (4)
Aletas, (5) Fita de amarração, (6) Cabos elétricos, (7) Tubo do
dreno.
(D) (1) Cabos elétricos, (2) Filtro de ar, (3) Painel frontal, (4) Aletas,
(5) Fita de amarração, (6) Cabo de alimentação, (7) Tubo do
dreno.
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