PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

MAQUEIRO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto de Bocage para responder às questões
de 01 a 04:

QUESTÃO 04
Analise os aspectos linguísticos do texto, observando as
proposições:

O Leão e o Porco

“A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna)” o
termo destacado é um substantivo;
II. “O rei dos animais, o rugidor leão, ...” as vírgulas
foram usadas para separar o aposto;
III. “Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes, ...” o
pronome destacado substitui a palavra “leão”;
IV. As palavras “ignorância”, “incúria” e “injúria” são
acentuadas pela mesma regra gramatical.
I.

O rei dos animais, o rugidor leão,
Com o porco engraçou, não sei por que razão.
Quis empregá-lo bem para tirar-lhe a sorna
(A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna):
Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes,
Poder de despachar os brutos pretendentes,
De reprimir os maus, fazer aos bons justiça,
E assim cuidou vencer-lhe a natural preguiça;
Mas em vão, porque o porco é bom só para assar,
E a sua ocupação dormir, comer, fossar.
Notando-lhe a ignorância, o desmazelo, a incúria,
Soltavam contra ele injúria sobre injúria
Os outros animais, dizendo-lhe com ira:
«Ora o que o berço dá, somente a cova o tira!»
E ele, apenas grunhindo a vilipêndios tais,
Ficava muito enxuto. Atenção nisto, ó pais!
Dos filhos para o gênio olhai com madureza;
Não há poder algum que mude a natureza:
Um porco há-de ser porco, inda que o rei dos bichos
O faça cortesão pelos seus vãos caprichos.

Está(ão) correta(s), apenas:
A) I, III e IV;
B) II;
C) II e IV;
D) I, II e III.
QUESTÃO 05
A regência verbal está em conformidade com a norma
culta da língua, na frase:
A) Os fieis têm obedecido os preceitos cristãos;
B) Todos anuíram àquela proposta;
C) O Tribunal Eleitoral avisou aos eleitores da necessidade
do recadastramento;
D) Chegaram cedo no local da prova.

QUESTÃO 01
A mensagem apresentada no texto é que:
A) Quando alguém recebe uma chance é capaz de mudar
e adequar-se a novas situações, basta ter força de
vontade;
B) A natureza de cada um é imutável, pois as pessoas já
nascem com os atributos que usarão durante a vida;
C) É necessário dar chances para que as pessoas
desenvolvam seu potencial;
D) Cada um pode ser o que desejar, basta querer.
QUESTÃO 02
Quanto ao gênero e à tipologia textual, o texto pode ser
classificado, respectivamente, como:
A) Fábula, narrativo;
B) Poema, descritivo;
C) Fábula, injuntivo;
D) Conto, narrativo.
QUESTÃO 03
Pelo contexto, pode-se inferir que as palavras “sorna”,
“incúria” e “vilipêndios” significam, respectivamente:
A) Malandragem, cautela, infame;
B) Astúcia, desmazelo, orgulho;
C) Proatividade, inércia, ignonímia;
D) Indolência, negligência, desprezo.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a sequência

QUESTÃO 10
No estudo do raciocínio lógico existem as disjunções
exclusivas. A respeito dessas proposições compostas
podemos afirmar que:

𝑀𝑀−1 𝑀𝑀0 𝑀𝑀1
;
;
;
𝑏𝑏
𝑑𝑑
𝑓𝑓

A) É formada pela presença do conectivo “Se...então”
Ex: Se estudar bastante, então te darei um celular;
B) É formada pela presença do conectivo “e”
Ex: Te darei uma bicicleta e um celular;
C) É formada pela presença do conectivo “ou.”
Ex: Te darei uma bicicleta ou te darei um celular;
D) É formada pela presença dos dois conectivos “ou”.
Ex: Ou te darei uma bicicleta ou te darei um celular.

Marque a alternativa que corresponde ao 5º temo dessa
sequência.
A)
B)
C)
D)

𝑀𝑀2
ℎ

𝑀𝑀3
𝑖𝑖

𝑀𝑀3
𝑗𝑗

𝑀𝑀4
𝑗𝑗

;
;
;
.

QUESTÃO 07
Sobre a proposição: “15 – 4 = 10”. Pode-se afirmar que:
A) A
B) A
C) A
D) A

negativa dessa preposição é: “15 – 4 = 11”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 ≠ 10”;
negativa dessa preposição é: “15 – 4 > 11”;
preposição não tem negativa.

QUESTÃO 08
Se M = (A ∪ B) – (A ∩ B), sendo A = {a, b, c, d, e} e B =
{a, e, i, o, u}, então M é:
A) M
B) M
C) M
D) M

=
=
=
=

{b,
{b,
{b,
{b,

c,
c,
c,
c,

d};
d, e, i, u};
d, i, o, u};
d, e, i, o, u}.

QUESTÃO 09
Lívia nasceu em um ano bissexto (o ano ao qual é
acrescentado um dia extra,) no dia 1/1/2012 que ocorreu
em um domingo. Então no ano de 2017 o dia 1 de janeiro
será um dia de:
A) Domingo;
B) Segunda-Feira;
C) Terça-Feira;
D) Quarta-Feira.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
De acordo com as Técnicas de transporte de paciente
marque a opção correta que relaciona a classificação de
transporte às condições clínicas do cliente.

QUESTÃO 14
De acordo com as noções gerais sobre resíduos de serviço
de saúde, marque a opção que define corretamente o
significado de Resíduos de Serviços de Saúdes (RSS).

A) Transporte de baixo risco – pacientes estáveis, sem
alterações críticas nas últimas 24 horas, porém que
necessitam de monitoração hemodinâmica ou
oxigenoterapia;
B) Transporte de médico risco – pacientes estáveis, sem
alterações críticas nas últimas 24 horas, porém que
necessitam de monitoração hemodinâmica ou
oxigenoterapia;
C) Transporte de alto risco – paciente que não está em uso
de droga vasoativa e/ou assistência ventilatória
mecânica;
D) Transporte de baixo risco – paciente em uso de droga
vasoativa e/ou assistência ventilatória mecânica.

A) Resíduos resultantes das atividades exercidas por
estabelecimento gerador, classificado de acordo com
regulamento técnico da ANVISA sobre gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde;
B) Resíduo que devido a sua natureza pode receber
tratamento técnico e ser transformado em insumo para
fabricação de novos produtos;
C) Resíduo que apresenta risco à saúde humana, animal e
ao ambiente devido às suas características químicas,
físicas e físico-químicas;
D) Resíduo que pode causar uma infecção ou transmissão
de doenças.
QUESTÃO 15
De acordo com as noções de primeiros socorros, o que a
Lei Lucas nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, torna
obrigatória? Marque a opção correta:

QUESTÃO 12
De acordo com as Técnicas de transporte de paciente
marque a opção correta que relaciona a classificação de
transporte à equipe de saúde adequada, respectivamente.

A) Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de
primeiros socorros de professores e funcionários de
estabelecimentos de ensino públicos e privados de
educação básica e de estabelecimentos de recreação
infantil;
B) Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de
primeiros socorros em empresas privadas;
C) Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de
primeiros socorros de todos os funcionários de hospitais
terciários;
D) Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de
primeiros socorros de professores e funcionários de
estabelecimentos de ensino públicos de educação
básica e de estabelecimentos de recreação infantil.

A) Transporte de baixo risco – equipe (1) Técnico/Auxiliar
de enfermagem e (1) Enfermeiro ou (1) Médico;
B) Transporte de médio risco – equipe (1) Técnico/Auxiliar
de enfermagem e (1) Enfermeiro ou (1) Médico;
C) Transporte de alto risco – equipe (1) Técnico/Auxiliar
de enfermagem e (1) Enfermeiro ou (1) Médico;
D) Transporte de baixo risco – equipe (1) Técnico/Auxiliar
de enfermagem, (1) Enfermeiro, (1) Médico e (1)
Fisioterapeuta, mediante avaliação das condições
respiratórias.
QUESTÃO 13
De acordo com as noções básicas de controle de infecção
hospitalar e conforme o significado do glossário de
biossegurança, marque a opção correta.
A) ABNT – agente biológico capaz de produzir infecção ou
doença infecciosa;
B) Aerossol – conjunto de pequeninas massas líquidas ou
sólidas que podem se locomover pelo ar ou se tornar
aéreas por força de um processo físico;
C) Aedes aegypt - agente biológico capaz de produzir
infecção ou doença infecciosa;
D) ABNT – ambientes destinados à guarda externa de
resíduos de serviços de saúde sólidos (lixo) e
higienizador dos recipientes coletores.

3 de 6

MAQUEIRO

PROCESSO SELETIVO 2019/01 - FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que melhor responde corretamente
à questão. De acordo com as noções de primeiros
socorros, considerando a Lei Lucas 13.722, de 4 de
outubro de 2018 podemos afirmar:

QUESTÃO 18
De acordo com o glossário do Sistema Único de Saúde
(SUS), marque a opção que apresenta um tema e o
significado corretos, respectivamente.
A) Atenção à saúde - processo para aumentar a
capacidade das pessoas no cuidado da saúde e no
debate com os profissionais e gestores, a fim de
alcançar uma atenção à saúde de acordo com suas
necessidades;
B) Promoção da saúde - é tudo que envolve o cuidado com
a saúde do cidadão, incluindo atenção básica e
especializa, ações e serviços de promoção, prevenção,
tratamento e reabilitação;
C) Assistência farmacêutica - ações de pesquisa,
desenvolvimento, difusão e aplicação de conhecimentos
nas áreas de saúde, educação, gestão, informação,
além de outras ligadas à inovação e difusão tecnológica;
D) Promoção da saúde – conjuntos de ações sanitárias
integradas, inclusive com outros setores do governo e
da sociedade, que busca o desenvolvimento de padrões
saudáveis de: qualidade de vida, condições de trabalho,
moradia, alimentação, educação, atividade física, lazer
entre outros.

A) Os estabelecimentos de ensino de educação básica da
rede pública, por meio dos respectivos sistemas de
ensino, e os estabelecimentos de ensino de educação
básica e de recreação infantil da rede privada deverão
capacitar professores e funcionários em noções de
primeiros socorros;
B) São os estabelecimentos de ensino, obrigados a afixar
em local visível a certificação que comprove a realização
da capacitação de que trata esta Lei e o nome dos
profissionais capacitados;
C) O não cumprimento das disposições desta Lei implicará
a imposição das penalidades pela autoridade
administrativa, no âmbito de sua competência;
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que melhor responde corretamente
à questão. A “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde”,
informa os direitos do cidadão na hora de procurar
atendimento de saúde. Marque a opção correta de acordo
com o conteúdo da Carta.

QUESTÃO 19
De acordo com as noções gerais em saúde o termo
Vigilância em Saúde, significa:

A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e
organizado aos sistemas de saúde;
B) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e
efetivo para seu problema;
C) Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado,
acolhedor e livre de qualquer discriminação;
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

A) Ações de controle, pesquisa, registro e fiscalização de
medicamentos, cosméticos, produtos de higiene
pessoal, perfumes, saneantes, equipamentos, insumos,
serviços e fatores de risco à saúde e ao meio ambiente;
B) Conjunto
de
atividades
que
proporcionam
conhecimento, detecção, análise e monitoramento de
doenças decorrentes, inclusive, de fatores ambientais,
com a finalidade de controlar e prevenir problemas na
saúde humana;
C) É o sistema privado de assistência à saúde das
operadoras de planos de saúde e prestadores de
serviços aos beneficiários, sob a regulação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
D) É o poder exercido pelo Estado para fiscalizar e
estabelecer padrões, normas e resoluções para
serviços, produtos, estabelecimentos e atividades
públicas ou privadas em prol do interesse coletivo.
QUESTÃO 20
De acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS), marque
a opção em que consta os três princípios do SUS.
A) Universalização, Territorialização e Equidade;
B) Universalização, Equidade e Integralidade;
C) Territorialização, Equidade e Integralidade;
D) Universalização, Equidade e Participação Popular.
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QUESTÃO 21
No transporte intra-hospitalar há a necessidade de
definição das atribuições profissionais dos membros que
irão compor a equipe durante este tipo de transporte:
planejamento, fase de execução e fase de avaliação. Sobre
a fase de execução, é CORRETO afirmar:

QUESTÃO 22
De acordo com a monitorização do paciente durante o
transporte
intra-hospitalar,
preconiza-se
cuidados
essenciais para três tipos de pacientes, que são: paciente
em ventilação mecânica, paciente com choque e paciente
neurológico. Assinale a afirmativa correta:

A) É nesta fase que deve acontecer o registro de todos os
dados do transporte, como intercorrências, eventos,
condições clínicas do paciente durante e após o
transporte, bem como a notificação de todos os eventos
adversos;
B) Nesta fase o enfermeiro deve estabelecer comunicação
com o setor de origem, garantir a monitorização e
manutenção hemodinâmica do paciente antes do
transporte, garantir recursos físicos e equipe
necessária. Deve haver ainda a divisão de atribuições,
de forma clara, para cada componente da equipe e a
comunicação do transporte à família, caso o horário do
transporte ocorra em horário de visita;
C) Nesta fase a manutenção da estabilidade do paciente é
o objetivo principal. Recomenda-se rápida inspeção de
acessos venosos, drenos, bombas de infusão, ventilador
e monitores, mantendo durante o transporte, vigília
constante dos equipamentos e das informações
fornecidas pela monitorização. Providenciar e organizar
registros, prontuários e exames que sejam necessários
à finalidade do procedimento. Essa fase tem seu
término quando o paciente retorna ao setor de origem,
sendo novamente restabelecido no leito;
D) Nesta fase o médico deve estabelecer comunicação com
o setor de origem, garantir a monitorização e
manutenção hemodinâmica do paciente antes do
transporte, garantir recursos físicos e equipe
necessária. Deve haver ainda a divisão de atribuições,
de forma clara, para cada componente da equipe e a
comunicação do transporte à família, caso o horário do
transporte ocorra em horário de visita.

A) Paciente neurológico: para estes pacientes, deve haver
atenção especial para o requisito de imobilizações,
manutenção da cabeceira elevada. Se possível, evitar
rotações cervicais. Proteger vias aéreas, ofertar
oxigênio, manter estabilidade hemodinâmica, corrigir
distúrbios do sódio e anemia, verificar glicemia,
disponibilizar drogas anticonvulsivantes e monitorizar a
pressão intracraniana, se necessário;
B) Paciente em ventilação mecânica: para estes pacientes,
deve haver uma atenção centrada na manutenção da
permeabilidade das vias aéreas, como a desobstrução e
a garantia da ventilação contínua. Além disso, o tipo de
ventilador e suas características devem ser suficientes
para atender as necessidades de suporte;
C) Paciente com choque: para estes pacientes, deve haver
uma atenção centrada na estabilização hemodinâmica
antes de sua saída da unidade, correção de distúrbios,
acessos venosos calibrosos, monitorização contínua da
pressão arterial (PA), em alguns casos invasiva,
manutenção de drogas vasoativas em bombas
infusoras, com baterias carregadas previamente e até
mesmo não realizar o transporte, caso não se consiga a
estabilização prévia desse paciente;
D) Paciente com choque: para estes pacientes, deve haver
uma
atenção
centrada
na
manutenção
da
permeabilidade das vias aéreas, como a desobstrução e
a garantia da ventilação contínua. Além disso, o tipo de
ventilador e suas características devem ser suficientes
para atender as necessidades de suporte.
QUESTÃO 23
De acordo com as posições para carregamento de
pacientes, a transferência decúbito dorsal para decúbito
lateral tem como objetivos prevenir:
A) Pneumonia associada à ventilação mecânica ou ao
repouso prolongado no leito e prevenir complicações
pulmonares;
B) Acidente vascular cerebral e infarto agudo do
miocárdio;
C) Vertigens e cefaleias;
D) Hipertensão arterial sistêmico (HAS) e o aumento do
teor glicêmico no sangue.
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QUESTÃO 24
De acordo com a Resolução COFEN nº 588/2018, em
relação à condução da maca ou cadeiras de rodas, é
correto afirmar:
A) Não compete aos profissionais de Enfermagem a
condução do meio (maca e/ou cadeira de rodas) em que
o paciente está sendo transportado;
B) Compete aos profissionais de enfermagem a condução
do meio (maca e/ou cadeira de rodas) em que o
paciente está sendo transportado;
C) Compete especificamente ao Enfermeiro a condução do
meio (maca e/ou cadeira de rodas) em que o paciente
está sendo transportado;
D) Compete aos fisioterapeutas a condução do meio (maca
e/ou cadeira de rodas) em que o paciente está sendo
transportado.
QUESTÃO 25
De acordo com o transporte intra-hospitalar, devemos
considerar o nível de complexidade dos pacientes. Marque
a opção que define, paciente de cuidados mínimos (PCM).
A) Paciente estável sob o ponto de vista clínico e de
enfermagem e autossuficiente quanto ao atendimento
das necessidades humanas básicas;
B) Paciente estável sob o ponto de vista clínico e de
enfermagem, com parcial dependência dos profissionais
de enfermagem para o atendimento das necessidades
humanas básicas;
C) Paciente crônico, incluindo o de cuidado paliativo;
D) Paciente passível de instabilidade das funções vitais.
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