
Concurso Público/2012

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de preenchimento 

do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em  
http://concursos.biorio.org.br 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém  

40 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no cartão de 
respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a 
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o número que consta neste caderno de 
perguntas é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas. Se 
notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao 
Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas de 
respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar 
essa alternativa de modo contínuo e denso.

7 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

Maqueiro

AGENDA 

l 23/04/2012, divulgação do gabarito 
da Prova objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 26/04/2012, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 26 e 27/04/2012, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 09/05/2012, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 14/05/2012, divulgação do Resultado 
Final da Prova Objetiva. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
resende2012@biorio.org.br

Código: MAQ04

Caderno: 1   Aplicação: Manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto:

GIRAFA

 Leio que no Jardim Zoológico há uma girafa, 
macho e triste, chamada Santoro, que matou a companheira 
e por sua vez está morrendo de tristeza. Ao lado da notícia, 
uma foto do animal: o pescoço infinito ergue contra as 
nuvens do céu uma cabeça de fábula. É a própria imagem 
da solidão.
 Todo homem solitário é uma girafa. Perdoem 
se deliro, mas é. Como veem, discordo de Kafka, que 
transformou um homem solitário em inseto. Há os que 
viram inseto, admito, mas há os que atravessam as ruas 
vertiginosamente sós, com a cabeça nas nuvens. Se ser 
solitário é ser girafa, o que não será uma girafa solitária?
 Consulto o fascinante livro Mamíferos, editado 
pelo MEC, aprendo que nas horas de aflição as girafas 
gemem baixinho — é a sua fala. E, para confirmar minha 
intuição, leio que, por ter pescoço tão comprido, a girafa 
não consegue lamber o próprio corpo. É a companheira 
quem faz esse serviço para ela. Quer dizer que uma girafa 
solitária não se basta, nem pra se coçar. A forma diz tudo. 
O pescoço a distancia de si mesma. E penso com mais 
pena ainda na girafa Inocêncio Santoro, só, no Jardim 
Zoológico, fitando por cima das árvores um horizonte 
sem esperanças...

                             girafa                    farol
                                             gira
                                             sol          faro
                             girassol                           

 Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um 
ente mitológico. Com sua forma antiga e onírica, ela 
parece vir de uma idade em que não apenas os homens 
mas a própria natureza gostava de sonhar.

(GULLAR, Ferreira. Melhores Crônicas de Ferreira 

Gullar. São Paulo: Global, 2004. p. 129-130.)

1 - Em “...ergue contra as nuvens do céu uma cabeça 
de fábula.”, o vocábulo em destaque possui  algumas 
expressões que representam sinônimos abaixo listadas, 
EXCETO UMA. Assinale-a:

(A) enredo alegórico;
(B) narração folclórica;
(C) historieta de fantasia;
(D) aventura verídica.

2 - Em “Perdoem se deliro, mas é.”, a palavra assinalada 
só poderá ser substituída sem qualquer prejuízo do sentido 
original da frase pelo seguinte verbo:

(A) desvario;
(B) grito;
(C) insisto;
(D) repito.

3 - “Todo homem solitário é uma girafa”. A figura de 
linguagem que se destaca na construção da frase é a:

(A) hipérbole;
(B) metáfora;
(C) ironia;
(D) antítese.

4 - Em “...o pescoço infinito ergue contra as nuvens do céu 
uma cabeça de fábula.”, há emprego da seguinte figura de 
linguagem:

(A) hipérbole;
(B) metáfora;
(C) ironia;
(D) antítese.

5 - O tema “girafa” na crônica de Gullar é uma espécie de 
imagem para ilustrar a seguinte questão sobre a condição 
humana:

(A) o desejo;
(B) a ira;
(C) a inveja;
(D) a solidão.

6 - Assinale a ÚNICA alternativa em que foram marcadas 
apenas palavras variáveis:

(A) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(B) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(C) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”
(D) “É a companheira quem faz esse serviço para ela.”

7 - Todas as palavras foram corretamente identificadas 
quanto à sua classe gramatical, EXCETO UMA. 
Assinale-a:

(A) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, 
nem pra se coçar.” (advérbio de negação)

(B) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, nem 
pra se coçar.” (conjunção)

(C) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, 
nem pra se coçar.” (substantivo)

(D) “Quer dizer que uma girafa solitária não se basta, nem 
pra se coçar.” (pronome possessivo)
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8 - Em “...aprendo que nas horas de aflição as girafas 
gemem baixinho...”, a oração em destaque exerce o 
mesmo valor de um:

(A) adjetivo;
(B) substantivo;
(C) advérbio de lugar;
(D) advérbio de tempo.

9 - Assinale a ÚNICA alternativa em que foi corretamente 
identificada a função sintática do termo em destaque:

(A) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (adjunto adnominal)

(B) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (objeto direto)

(C) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (núcleo do sujeito)

(D) “Mistura de bicho e planta, a girafa é quase um ente 
mitológico.” (vocativo)

10 - “Leio que no Jardim Zoológico há uma girafa, 
macho e triste...”. A oração destacada é classificada como:

(A) oração principal;
(B) oração coordenada assindética;
(C) oração subordinada adverbial de lugar;
(D) oração subordinada substantiva objetiva direta.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11 - A negação de “João gosta de música e de festa” é:

(A) João não gosta de música ou não gosta de festa;
(B) João não gosta de música nem de festa;
(C) João gosta de música ou não gosta de festa;
(D) João não gosta de música ou gosta de festa.

12 - Se é verdade que “Todo fluminense é orgulhoso” 
então o seguinte argumento é verdadeiro:

(A) como Pedro não é fluminense, então não é orgulhoso;
(B) como Joaquim não é orgulhoso, então é fluminense;
(C) como João não é orgulhoso, então não é fluminense;
(D) como Mário é orgulhoso, então é fluminense.

13 - Observe a sequência:   12,  21,  30,  39, ... O próximo 
termo é:

(A) 45;
(B) 48;
(C) 50;
(D) 53.

14 - A mensagem secreta “UFN KPHP  IPKF”, escrita 
num código simples, foi facilmente decodificada e 
significa: “TEM JOGO HOJE”. Assim, a mensagem 
“POUFN GBMIPV”, escrita no mesmo código, pode ser 
decodificada como:

(A) ONTEM FALHOU;
(B) MATEM MOSCAS;
(C) CONTEM COMIGO;
(D) LUTEM MUITO.

15 - O número de bactérias numa cultura dobra a cada 
hora. Assim, o número de bactérias agora existentes 
chegará a mais de 100 vezes o número atual daqui a:

(A) 6 horas;
(B) 7 horas;
(C) 50 horas;
(D) 51 horas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
16 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem, dentre outros, 
aos princípios descritos a seguir, EXCETO um. Assinale-o.

(A) participação da comunidade;
(B) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie;
(C) uso da epidemiologia apenas para o estabelecimento 

de prioridades, sem impacto na alocação de recursos 
ou na orientação programática;

(D) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde.

17 - Avalie se compete à direção municipal do SUS, dentre 
outras, as seguintes ações:

I - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços 
de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

II -  Participar da execução, controle e avaliação das ações 
referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

III - Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância 
sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico 
e de saúde do trabalhador.

IV - Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

Estão corretos os itens:

(A) I e II, apenas;
(B) II, III e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.
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18 - Em relação à política de recursos humanos na área da 
saúde NÃO é correto afirmar que:

(A) será formalizada e executada, articuladamente, pelas 
diferentes esferas de governo;

(B) visa a organizar um sistema de formação de recursos 
humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de 
pós-graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal;

(C) os serviços públicos que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS) não constituem campo de prática para 
ensino e pesquisa;

(D) tem por objetivo a valorização da dedicação exclusiva 
aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

19 - Em relação ao atendimento domiciliar e à internação 
domiciliar  no âmbito do Sistema Único de Saúde, avalie 
as afirmativas a seguir:

I - Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, 
entre outros necessários ao cuidado integral dos 
pacientes em seu domicílio. 

II - O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora. 

III - O atendimento e a internação domiciliares podem 
ser realizados sem indicação médica, desde que com 
expressa concordância do paciente e de sua família. 

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

20 - O campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) NÃO inclui:

(A) a participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico;

(B) a formulação das políticas de previdência social;
(C) a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
(D) a formulação da política de medicamentos.

21 - “As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em _________, aprovadas pelo ___________.”

(art 1º, Lei 8142/90)

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) regimento próprio / respectivo conselho;
(B) lei / Ministério da Saúde;
(C) lei / Congresso Nacional;
(D) regimento próprio / Congresso Nacional.

22 - Em relação à responsabilidade do governo municipal 
na área de saúde, avalie as afirmativas a seguir:

I - A estratégia adotada no país reconhece o município 
como o principal responsável pela saúde de sua 
população.

II - O gestor municipal deve aplicar recursos próprios e os 
repassados pela União e pelo estado.

III - O município formula suas próprias políticas de saúde 
e também é um dos parceiros para a aplicação de 
políticas nacionais e estaduais de saúde.

IV - O município coordena e planeja o SUS em nível 
municipal, respeitando a normatização federal e o 
planejamento estadual.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) I, III e IV, apenas;
(C) II, III e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV.

23 - Avalie se são objetivos do HumanizaSUS:

I -  Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização 
aos gestores e aos conselhos de saúde, priorizando a 
atenção básica/fundamental e hospitalar, com ênfase 
nos hospitais de urgência e universitários.

II - Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores 
do SUS na agenda dos gestores, dos conselhos de 
saúde e das organizações da sociedade civil.

III - Divulgar a Política Nacional de Humanização e 
ampliar os processos de formação e produção de 
conhecimento em articulação com movimentos 
sociais e instituições.

Estão corretos os objetivos:

(A) I e II, apenas
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.
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24 - O HumanizaSUS aposta nas inovações em saúde 
descritas a seguir, EXCETO uma. Assinale-a.

(A) valorização dos diferentes sujeitos – usuários, 
trabalhadores e gestores - implicados no processo de 
produção de saúde;

(B) desestímulo à autonomia desses sujeitos e ao 
protagonismo dos coletivos;

(C) proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja 
mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo;

(D) estabelecimento de vínculos solidários e de 
participação coletiva no processo de gestão.

25 - A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. Em relação ao tema, avalie as 
afirmativas a seguir:

I - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

II - O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, 
das empresas e da sociedade.

III - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, 
o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País.

Estão corretas as afirmativas:

(A) I e II, apenas;
(B) II e III, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) I, II e III.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

26 - Paciente com Tuberculose Pulmonar deverá realizar 
um exame de tomografia em uma área anexa ao hospital, o 
maqueiro Joaquim ficará responsável pelo seu transporte. 
Nesse caso, Joaquim deve usar os seguintes equipamentos 
de proteção individual:

(A) luva e máscara;
(B) capote e máscara;
(C) máscara e óculos;
(D) capote e luvas. 

27 - Equipamento de proteção individual é destinado a 
proteger a saúde e a integridade física do trabalhador que 
tem contato com microorganismo ou substâncias que 
podem gerar danos a sua saúde.
Sobre este assunto, é correto afirmar que:

(A) os equipamentos de proteção individual (EPI) devem 
ser usados também fora do ambiente no qual o seu uso 
está previsto;

(B) é obrigação da instituição fornecer aos empregados, 
gratuitamente, o equipamento de proteção individual 
(EPI) e fiscalizar o  seu uso;

(C) os equipamentos de proteção individual (EPI), por 
serem dispositivos de proteção, devem ser adquiridos 
pelo próprio funcionário;

(D) o uso de equipamento de proteção individual (EPI) 
só é obrigatório ao maqueiro quando houver contato 
com secreção, vômito e urina do paciente.

28 - A enfermeira Deia ligou para a central de maqueiros 
para comunicar que teria um transporte de um paciente 
com microorganismo resistente ao setor de RX. Após 
transportar o paciente, é obrigação do maqueiro:

(A) lavar as mãos apenas ao final do termino do expediente;
(B) tirar as luvas e lavar as mãos para evitar a transmissão 

de micro-organismos;
(C) passar álcool a 70% nas palmas das mãos.
(D) apenas trocar as luvas.

29 - O  maqueiro deve ter o cuidado de prevenir a infecção 
que transcorre pela transmissão de um microorganismo de 
um paciente para outro, geralmente pelas mãos da equipe 
multiprofissional. Essa infecção é denominada;

(A) infecção cruzada;
(B) infecção enteral;
(C) infecção multiresistente;
(D) infecção generalizada.

30 - Quando percebe que o paciente a ser transportado tem 
quantidade de sangue, fezes, urina ou vômito suficiente 
para contaminá-lo, o maqueiro deve:

(A) informar ao profissional de enfermagem que se recusa 
a fazer o transporte;

(B) comunicar à enfermeira que somente fará esse 
transporte no fim do plantão pois necessita economizar 
na quantidade de luvas;

(C) se despreocupar com o uso de luvas de procedimento 
para esse transporte já que ele não tocará no paciente;

(D) comunicar a enfermagem e usar luvas de procedimentos 
e demais equipamentos de proteção individual para 
evitar contaminação.
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31 - JFK, de 65 anos, chega ao setor de acolhimento 
da unidade hospitalar carregado por seu vizinhos e 
queixando-se de dor em compressão no peito e na “boca 
do estômago” com irradiação para o braço esquerdo. A 
ação do maqueiro deve ser:

(A) encaminhar o paciente andando para a sala de 
emergência enquanto aguarda o preenchimento da 
ficha de atendimento;

(B) deitar o paciente numa maca e oferecer um copo 
d’agua com açúcar;

(C) encaminhar o paciente em maca com grades elevadas 
ao setor de emergência rapidamente comunicando a 
equipe de saúde;

(D) solicitar ao paciente que aguarde a chegada dos 
familiares para preenchimento da ficha de atendimento.

32 - Uma adolescente dá entrada no pronto-socorro 
após ter sido vitima de acidente de motocicleta. Para 
evitar complicações caso ela tenha lesão na coluna, 
a transferência da paciente da maca para a mesa de 
tomografia deve ser feita do seguinte modo:

(A) pedir que ela suba e desça da maca para realizar o 
exame, já que encontra-se consciente;

(B) manter imobilizada a coluna da paciente, passando 
primeiro a parte superior do tronco para a mesa de 
tomografia para depois arrastar as pernas;

(C) manter imobilizada a coluna e a cabeça do paciente, 
passando primeiro as pernas e depois o tronco para a 
mesa de tomografia; 

(D) fazer a transferência para a mesa de exame, segurando 
ao mesmo tempo a cabeça, o pescoço e o tórax, 
evitando movimentação das regiões envolvidas.

33 - Ana, 20 anos, está sendo levada ao Hospital de 
Resende, acompanhada na ambulância de suporte básico 
de vida por apenas um auxiliar de enfermagem e por 
um maqueiro. Durante a remoção, a paciente apresenta 
ataque epilético. A atitude do maqueiro atitude diante 
dessa situação deve ser:

(A) segurar a língua da paciente para evitar que ela enrole 
e sufoque a paciente;

(B) caso a paciente esteja babando,  mantê-la deitada com 
a cabeça voltada para o lado, evitando que ela sufoque 
com a própria saliva;

(C) não tocar na saliva da paciente pois a epilepsia é 
transmissível;

(D) sacudir a paciente no intuito de que venha a recobrar 
a consciência.

34 - Márcio, maqueiro do hospital de Resende, foi 
chamado pela acompanhante Bia para auxiliá-la porque 
desconfia que o paciente do leito 6 está em parada 
cardiorrespiratória (PCR). Os sinais clássicos de um 
paciente em parada cardiorrespiratória são:

(A) agitação e palidez;
(B) convulsão e febre;
(C) falta de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios;
(D) falta de ar e convulsão.

35 - Foi solicitado ao maqueiro Andrey que transfira uma 
paciente idosa para o centro cirúrgico, onde realizará 
cirurgia no quadril. Ela encontra-se internada na enfermaria 
de ortopedia a leito 403. Ao chegar à enfermaria, para 
realizar o transporte da paciente, o  maqueiro Andrey deve:

(A) pedir ajuda da equipe de enfermagem para colocá-la 
na maca;

(B) pedir que a paciente sente na maca calmamente;
(C) colocar a paciente  numa cadeira de rodas e conduzi-la 

ao centro cirúrgico;
(D) pegar sozinho a paciente  no colo, colocá-la na maca 

e encaminhá-la ao centro cirúrgico.

36 - O maqueiro Ney, ao transportar um paciente recém-
admitido na emergência da unidade que ele trabalha, deve:

(A) conferir nome e sobrenome do paciente, a enfermaria 
que irá cuidar dele e o leito em que ele será internado;

(B) retirar equipamentos de monitorização e roupas para 
devolver ao hospital de origem;

(C) avaliar se paciente pode ser transportado de cadeira de 
rodas, maca ou andando;

(D) listar e guardar os pertences do paciente.

37 - Beto é maqueiro e trabalha na unidade de acolhimento, 
sendo responsável por transferir todos os paciente que dão 
entrada na unidade para as respectivas enfermarias. Por 
questões de biossegurança, a enfermagem sempre deve 
informar a ele quando o paciente possui algum tipo de 
patologia que possa colocar em risco sua saúde durante o 
transporte do paciente. Dessa forma, acabou descobrindo 
que sua vizinha Tereza era portadora do vírus HIV. Rosa, 
a esposa de Beto, também trabalha no mesmo hospital, 
porém, na recepção de visitantes, onde não tem acesso ao 
prontuário. Na hora do almoço, no refeitório do hospital, 
Rosa perguntou a Beto se ele tinha transferido a vizinha, 
e o que ela tem para ser internada. De acordo com os seus 
conhecimentos de ética, a atitude de Beto deve ser:

(A) dizer o diagnóstico à esposa, mas pedir que ela não 
conte a ninguém;

(B) não dar a informação de forma alguma, pois se trata 
de informação confidencial;

(C) Informar o diagnóstico à esposa e aos membros da 
igreja que frequentam para que todos possam prestar 
solidariedade a Tereza;

(D) orientar a esposa como ela deve procurar essa 
informação no prontuário de Tereza.



MAQUEIRO                                                                                                                    CADERNO 1

38 - O maqueiro Gilson foi solicitado a realizar o 
transporte de uma gestante para a sala de pré-parto. Na 
confusão da internação, a gestante, ao trocar de roupa, 
tirou seu par de chinelos novos e de marca conhecida  
e o esqueceu na maca na qual foi transferida. Esse fato 
aconteceu no meio da madrugada e o maqueiro (que já 
se encontrava cansado e com os pés bastante inchados) 
colocou o chinelo da gestante em seus pés e se dirigiu para 
o estar de funcionários para descansar. Quando acordou, 
já estava atrasado e foi embora para sua casa levando o 
chinelo da paciente. Horas após, a gestante lembrou-se do 
chinelo e solicitou que alguém da enfermagem o levasse 
ao alojamento conjunto onde estava com seu bebê. De 
acordo com o texto e de seus conhecimentos éticos , é 
correto afirmar que:

(A) o maqueiro errou ao ir embora com o chinelo sem a 
permissão da gestante ,mas não ao utilizar dentro da 
unidade de saúde;

(B) o maqueiro deveria ter levado imediatamente o 
chinelo a equipe de enfermagem para ser guardado 
junto aos pertences da gestante;

(C) o maqueiro deveria ter pedido emprestado a gestante 
o chinelo antes de usar

(D) o maqueiro agiu corretamente, pois não tem obrigação 
de se responsabilizar pelos pertences esquecidos por 
pacientes. 

39 - Os servidores municipais de Resende têm, dentre 
outros, os seguintes direitos, EXCETO:

(A) salário mínimo, fixado em lei federal, com reajustes 
periódicos;

(B) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo e bilateral;

(C) décimo-terceiro e décimo-quarto salários com base na 
remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(D) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal.

40 - Em relação ao servidor público municipal de Resende 
NÃO é correto afirmar que:

(A) o servidor público será aposentado compulsoriamente  
aos sessenta anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço;

(B) o servidor público será aposentado voluntariamente 
aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos 
trinta, se mulher, com proventos integrais;

(C) são estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os 
servidores nomeados em virtude de concurso público;

(D) o servidor público estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa.






