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PROVA OBJETIVA 

 
 

▪ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas. 

▪ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas. 

▪ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 

problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno. 

▪ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

▪ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu. 

▪ A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 

▪ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova. 

▪ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles 

entregue sua prova, assinando termo respectivo. 

▪ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno. 

▪ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO 

Nome do candidato 



 
QUESTÕES 

 LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1º Assinale a alternativa que indica 
corretamente o núcleo do sujeito 
sublinhado no trecho a seguir: “A 
quantidade de casos e de pessoas 
mortas por conta da doença trouxe à 
tona a importância de se ter uma rede de 
saúde bem preparada”. 
 
a) Quantidade 

b) Pessoas 

c) Mortas 

d) Doenças 

 
 
2º Analise as orações: 

I - Embora tivesse dinheiro, era uma 
pessoa muito agradável. 

II- À medida que estudo, descubro que não 
sei de nada. 

III- Como tinha previsto, não durou muito 
aquele relacionamento. 

A sequência correta quanto à oração 
subordinada adverbial é: 

a) Condicional, causal, conformativa. 
b) Concessiva, condicional, conformativa. 
c) Concessiva, proporcional, 

conformativa. 
d) Proporcional, consecutiva, temporal. 

 

 
3º UM PIROMANÍACO DESTRÓI UM 
MARCO  

A sanha de um piromaníaco deixou a 
população coreana consternada na 
semana passada. Um homem de 69 anos, 
identificado apenas pelo nome de Chae, 
ateou fogo ao histórico portão 
Namdaemun, em Seul. Construído no 
século XIV, o portão era o principal 
monumento histórico do país. Durante 
séculos, marcou a entrada da cidade, 
circundada por muros. A estrutura do 

portão, de madeira, não resistiu às chamas 
e ruiu completamente. Chae confessou o 
crime e disse ter agido em retaliação pela 
baixa indenização que recebera da 
Prefeitura por um terreno. As autoridades 
coreanas planejam reconstruir o portal. Os 
trabalhos devem durar três anos e custar 
cerca de US$24 milhões. Em 2006, Chae 
já havia sido preso por incendiar uma parte 
do Palácio Real.  
 
(Revista Época, 18 de fevereiro de 2008. 
pág. 16) 
 

O processo de formação da palavra 
“Piromaníaco” é: 

a) Derivação prefixal 

b) Composição por aglutinação 

c) Composição por justaposição 

d) Hibridismo 

 

 

4º Durante uma Copa do Mundo, foi 
veiculada, em programa esportivo de 
uma emissora de TV, a notícia de que 
um apostador inglês acertou o 
resultado de uma partida, porque 
seguiu os prognósticos de seu burro de 
estimação. Um dos comentaristas fez, 
então, a seguinte observação: 
 

"Já vi muito comentarista burro, mas 
burro comentarista é a primeira vez." 
 
Percebe-se que a classe gramatical das 
palavras se altera em função da ordem 
que elas assumem na expressão. 
Assinale a alternativa em que isso não 
ocorre:  
 
a) Obra grandiosa 

b) Jovem estudante 

c) Brasileiro trabalhador 

d) Velho chinês 

 



 
5º  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O demonstrativo ISSO (l. 9) se refere: 

 

a) A todo o enunciado anterior. 

b) Ao fato de Carlos Penha Filho não ter pertencido oficialmente a nenhuma geração. 

c) Ao fato de o poeta pernambucano ter ficado entre três gerações. 

d) À não emigração do poeta Carlos Pena Filho. 

 

 
 
 



 
QUESTÕES 

 SUS 
 

6º Constituem diretrizes do SUS: 

a)  Liberdade, igualdade e fraternidade. 

b) Acolhimento, farmácia e 
medicamentos. 

c)   Universalidade, integralidade e 
equidade. 
d) Igualdade, epidemiologia e 
universalidade. 
 

7º O Princípio do SUS, que é 
entendido como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais 
e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade 
do sistema, é: 

a)  Universalidade. 

b)   Direito a Informação. 

c)   Integralidade 

d)   Equidade. 

 

 

8º O Sistema Único de Saúde é 
formado pelo conjunto de ações e 
serviços de saúde prestados por 
órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder 
Público.  

Analise as diretrizes a seguir.  

I. Universal, permitindo o acesso 
irrestrito a todos os brasileiros;  

II. Integral, oferecendo todos os tipos 
de serviços, voltados à promoção da 
saúde, prevenção de doenças, 
tratamento e reabilitação;  

III. Descentralizado, com ênfase na 
gestão municipal (local);  

IV. Com participação e controle da 
comunidade;  

São diretrizes do Sistema Único de 
Saúde 

a) I e II, apenas. 
b) I e IV, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II, III e IV. 

 

 

9º A Lei nº 8.080/90 trata das 
condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá 
outras providências. 

De acordo com tal lei, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) é constituído 
pelo conjunto de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e 
instituições 

a) Públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e 

indireta, sendo vedada a participação 

da iniciativa privada no SUS, ainda que 

em caráter complementar. 

b) Públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público, sendo que a iniciativa 



 
privada poderá participar do SUS em 

caráter complementar. 

c) Públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta, 

excluídas as instituições de controle de 

qualidade, pesquisa e produção de 

insumos, medicamentos, inclusive de 

sangue e hemoderivados, e de 

equipamentos para saúde. 

d) privadas e públicas federais, 

estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta, 

excluídas as instituições de controle de 

qualidade, pesquisa e produção de 

insumos, medicamentos, inclusive de 

sangue e hemoderivados, e de 

equipamentos para saúde. 

 

 

10º Qual é a estratégia que vem 
sendo usada pelo Ministério da 
Saúde para superar a fragmentação 
da atenção e da gestão nas Regiões 
de Saúde? 

a)   Estruturação de redes de atenção 
à saúde. 
b) Elaboração de planejamento no 
nível municipal. 
c) Reorganização do modelo de 
atenção. 
d)   Definição da atenção básica como 
porta de entrada no sistema. 

 
 

QUESTÕES 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
11º Os instrumentais ilustrados na imagem a seguir NÃO são utilizados para a 

cirurgia de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
a) Transplante Cardíaco 

b) Troca de válvula cardíaca 

c) Revascularização do miocárdio 

d) Ablação 

 

 

12º Para um instrumentador é muito 

importante saber os nomes dos 

instrumentais cirúrgicos e em qual 

tempo cirúrgico ele é utilizado. A esse 

respeito, analise as afirmativas abaixo, 

identificando a alternativa ERRADA: 

 

 

 

a) Os materiais de diérese são: bisturi, 

tesoura de Mayo curva, tesoura de Mayo 

reta, tesoura para fos, tesoura de 

Metzenbaum e tesoura de Potts.  

b) Os materiais de preensão e hemostasia 

são: pinça de Kelly, pinça de Halsted curva, 

pinça de Halsted reta e pinça de Allis. 

c) Os materiais de síntese são: porta agulha 

de Mathiew, agulhas, porta agulhas de 

Hegar, pinça dente de rato e pinça 

anatômica. 

d) Os materiais de exposição e preensão são: 

afastador de Doyen, afastador de 

Volkmann, afastador de Farabeuf, 

afastador de Gosset, afastador de 

Finocchietto, pinça de Kocher, pinça de 

Backaus e e pinça de Allis. 

 

13º O Programa Nacional de Segurança 

do Paciente foi criado para contribuir à 

qualificação do cuidado em saúde em 

todos os estabelecimentos de saúde do 

território nacional. Este programa 

possui seis protocolos básicos de 

segurança do paciente os quais estão 

listados abaixo. Assinale a alternativa 

que apresenta um protocolo básico de 

segurança do paciente.  

 

a) Protocolo de Reprocessamento de 

Materiais  

b) Protocolo de Auditoria de Contas 

Médicas  

c) Protocolo de Atendimento ao Público  

d) Protocolo de Cirurgia Segura 

 

14º O procedimento cirúrgico se realiza 

através de três tempos fundamentais: a 

___________________ que consiste na 

divulsão dos tecidos e permite a 

exposição dor órgãos e estruturas 

afetadas; a ___________________ que 

visa estancar, temporária ou 

definitivamente dos vasos seccionados; 

e a ___________________ que visa 

reconstruir e restituir a integridade das 

estruturas, órgãos e tecidos que foram 

operados. Assinale a alternativa que 

completa correta e respectivamente as 

lacunas. 

 

a) Síntese/Hemostasia/Diérese 

b) Diérese/Hemostasia/Síntese  

c) Hemostasia/Diérese/Síntese  

d) Diérese/Síntese/Hemostasia 

 

15º O instrumental cirúrgico pode ser 

classificado e dividido em especial e 

comum. Especiais são aqueles 

instrumentos usados em apenas alguns 

tempos de determinadas cirurgias. Já 

os instrumentos comuns constituem o 



 
instrumental básico de qualquer tipo de 

intervenção cirúrgica em seus tempos 

fundamentais, a saber: diérese, exérese, 

hemostasia e síntese. É rotina a 

montagem da mesa cirúrgica, 

observando-se regras para a 

distribuição dos instrumentais 

cirúrgicos da seguinte maneira:  

 

a) O material de diérese permanece no 

canto superior esquerdo; o de síntese no 

canto inferior esquerdo; o material de 

hemostasia e preensão no canto superior 

direito; e os afastadores no canto superior 

esquerdo.  

b) O material de diérese permanece no 

canto inferior direito; o de síntese no canto 

inferior esquerdo; o material de hemostasia 

e preensão no meio da mesa, 

inferiormente; e os afastadores no canto 

superior esquerdo.  

c) O material de diérese permanece no 

canto inferior esquerdo; o de síntese no 

canto inferior esquerdo; o material de 

hemostasia e preensão no canto superior 

direito; e os afastadores no canto superior 

direito. 

d) O material de diérese permanece no 

canto inferior esquerdo; o material de 

síntese no canto superior esquerdo; o 

material de hemostasia e preensão no 

meio da mesa, inferiormente; e os 

afastadores no canto superior direito. 

 

16º À luz da Política Nacional de 

Humanização (PNH) em saúde, assinale 

a alternativa correta. 

a) Os planos de ação para promover a 

humanização no âmbito do SUS são 

redigidos de forma centralizada pelo 

governo federal. 

b) A gestão de conflitos gerados pela inclusão 

das diferenças independe das orientações 

da PNH. 

c) A preocupação do gestor de incluir os 

trabalhadores nos processos 

administrativos é secundária. 

d) É direito do usuário do serviço de saúde 

decidir sobre compartilhar ou não seu 

estado de saúde com seu círculo social. 

 

17º O instrumentador cirúrgico 

desempenha um papel fundamental no 

período intraoperatório, exercendo 

diversas funções. Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto às atividades 

exercidas por esse profissional. 

 

a)  Realizar confirmação rigorosa da 

utilização dos materiais consignados antes 

de abri-los e conferir o material e o 

instrumental após o uso 

b) Reconhecer os instrumentos cirúrgicos por 

seus nomes e acomodá-los sobre a mesa, 

de acordo com sua utilização nos tempos 

cirúrgicos, responsabilizando-se pela 

assepsia, limpeza e acomodação 

ordenada e metódica do instrumental, 

desde o início até o fim da operação. 

c) Realizar confirmação rigorosa da utilização 

dos materiais consignados antes de abri-

los e conferir o material e o instrumental 

após o uso. 



 
d) Após a verificação e montagem da mesa 

de instrumentais cirúrgicos, proceder com 

a degermação das mãos e antebraços, 

vestir avental estéril e calçar luvas 

cirúrgicas, auxiliando, em seguida, o 

cirurgião e o anestesista na paramentação. 

 

 

18º Conforme as definições das 

normativas nacionais para a 

esterilização de produtos para saúde, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) É facultativo o uso de indicadores 

biológicos e químicos na requalificação dos 

equipamentos de esterilização. 

b) É recomendado o uso de incubadoras de 

indicadores biológicos na área de 

monitoramento da esterilização de 

produtos para saúde. 

c) É vedado à empresa processadora realizar 

apenas parte das fases de processamento 

e deixar a outra parte das fases para 

execução pelo serviço de saúde. 

d) Roupas limpas vindas da unidade de 

processamento de roupas para 

esterilização antes da sua utilização 

podem ser recebidas na área de recepção 

ou na área de preparo do centro de 

material e esterilização. 

 

19º Acerca de agulhas traumáticas, 

assinale a alternativa correta. 

a) Têm extremidade triangular. 

b) São usadas para síntese da pele. 

c) São usadas em suturas internas. 

d) Aumentam o trauma tecidual. 

 

20º A respeito das melhores práticas na 

montagem da mesa operatória, assinale 

a alternativa correta. 

a) Todos os pacotes de material 

devem ser abertos, uma vez que seus 

conteúdos podem eventualmente vir a ser 

utilizados. 

b) Deve haver quantidade suficiente 

de materiais específicos, mesmo que não 

sejam usados, para evitar ter de sair da 

sala. 

c) Tendo as mãos lavadas, pode-se 

manipular livremente o pacote em sua 

abertura, sem qualquer risco de 

contaminação. 

d) Pacotes grandes de material 

podem ser abertos no ar, sem apoio, desde 

que afastados do corpo do circulante. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 


