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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. 

Descentralização, atendimento integral 

e participação da comunidade 

 

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 De acordo com a RDC 15/2012, o 
enxágue final de produtos para saúde 
críticos utilizados em cirurgias de 
implantes ortopédicos, oftalmológicos, 
cirurgias cardíacas e neurológicas 
devem ser realizadas com: 

a) Álcool a 70%. 

b) Água purificada. 

c) Álcool a 92,6%. 

d) Clorexidine alcoólica. 

 
12º Sobre a lavadora ultrassônica, 
assinale a alternativa correta. 

a) Remove as sujidades pela ação de 

força do spray e de jatos de água, 

aplicados por meio de bicos 

associados ao detergente 

b) É considerada uma 

termodesinfetadora, destinando-se ao 

processamento de comadres e 

papagaios 

c) É um equipamento automatizado de 

limpeza que utiliza o princípio da 

cavitação, em que ondas de energia 

acústica propagadas em solução 

aquosa rompem os elos que fixam a 

partícula de sujidade à superfície do 

produto 

d) Não é indicada para limpeza de 

artigos com conformações complexas 

e lúmen de diâmetro interno inferior a 

cinco milímetros 

 
13° Baseado na RDC nº 15/2012, em 
relação ao preparo do material para o 
processo de esterilização, leia as 
afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa ERRADA. 

a) As embalagens utilizadas para a 

esterilização de produtos para saúde 

devem estar regularizadas junto à 

Anvisa, para uso especifico em 

esterilização. 

b) É permitido o uso de embalagens de 

papel kraft, papel toalha, papel 

manilha, papel jornal e lâminas de 

alumínio. 



 
c) Não é permitido o uso de embalagens 

de tecido de algodão reparadas com 

remendos ou cerzidas. 

d) Não é permitido o uso de caixas 
metálicas sem furos para esterilização 
de produtos para saúde. 

14º Testes de monitoramento são 
realizados para verificar o desempenho 
do processo de esterilização de 
produtos para a saúde. De acordo com 
a RDC nº 15/2012, o teste que avalia o 
desempenho do sistema de remoção do 
ar da autoclave assistida por bomba de 
vácuo, realizada no primeiro ciclo do dia 
(com a autoclave vazia), se chama: 

a) Fita zebrada. 

b) Integrador químico 

c) Indicador biológico. 

d) Bowie & Dick. 

 
15° Assinale a alternativa correta acerca 
do processamento de materiais e 
utensílios para uso em saúde. 

a) A esterilização é o processo de 

redução dos microrganismos de 

artigos e superfícies, tornando-os 

seguros para o manuseio e constitui 

ainda o segundo passo nos 

procedimentos técnicos de 

desinfecção. 

b) A limpeza é o processo de destruição 

de todos os microrganismos, inclusive 

esporulados, a tal ponto que não seja 

mais possível detectá-los através de 

testes microbiológicos padrão. 

c) A desinfecção é o processo físico ou 

químico de destruição de 

microrganismos, exceto os 

esporulados. 

d) Os artigos não críticos são aqueles que 

entram em contato com tecidos 

estéreis ou com o sistema vascular e 

penetram em órgãos e tecidos, bem 

como todos os que possuem alto risco 

de causar infecção. 

 

 

16º Segundo a RDC nº 15, de 15 de 
março de 2012, é obrigatório o uso de 
identificação nas embalagens dos 
produtos para saúde submetidos à 
esterilização. A Resolução recomenda 
que a identificação deve ser legível e 
disposta nas embalagens durante todo 
seu processamento. São considerados 
itens que devem fazer parte da 
rotulagem dos produtos 
processados, EXCETO: 

a) Número do lote do produto 

processado. 

b) Nome do responsável da central de 

material. 

c) Data da esterilização do material. 

d) Data limite de uso do produto de 

saúde. 

 
 
17º No Ambulatório da Unidade de 
Atendimento Socioeducativo, os 
materiais que necessitam de 
esterilização são embalados em _____ e 
submetidos ao processo de 
esterilização por _____. 

Considerando a compatibilidade entre 
embalagens e métodos de esterilização 
existentes, assinale a alternativa que 
preencha correta e respectivamente as 
lacunas. 

a) Vidro refratário / radiação ionizante 

b) Tecido de algodão / óxido de etileno 

c) Papel grau cirúrgico / vapor sob 

pressão 

d) Papel crepado / plasma de peróxido 

de hidrogênio 

 



 
18º Os artigos utilizados nos serviços 
de saúde são classificados em três 
categorias, conforme o grau de risco de 
provocar infecção nos pacientes. 
Assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde a artigos semicríticos. 

a)  Agulhas e cateteres intravasculares. 

b)  Equipamentos de anestesia e    

endoscópios. 

c)  Instrumental cirúrgico. 

d) Comadre, papagaio e termômetros. 

 

 
19º O conjunto de medidas 
comportamentais dos profissionais de 
saúde visando à prevenção de 
contaminação cruzada entre o ambiente 
sujo e o ambiente limpo, na ausência de 
barreiras físicas, é denominado 

a) antissepsia. 

b) desinfecção. 

c) barreira técnica. 

d) precaução por contato 

 
20º Sobre as medidas de prevenção de 
pneumonia, em relação aos artigos 
respiratórios, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 

a) Os pacotes podem ser armazenados 
em prateleiras fechadas ou abertas. 

b) A limpeza eficiente diminui a carga de 
microrganismos em 99,99%. 

c) Trocar o circuito do ventilador 
mecânico e umidificadores quando 
estiverem visivelmente sujos ou se 
houver alguma avaria mecânica. 

d) Proceder à desinfecção de materiais 
contaminados antes da sua limpeza. 

 
 
 

 


