
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de 
prova para entregar-lhe outro exemplar. 

2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de 
resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à 
resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu 
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for 
constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, 
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, 
às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas duas horas de prova, e 
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 16 horas, desde que permaneça na 
sala até esse horário.

7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1

Cem cruzeiros a mais

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verifi-
cou  que  o  funcionário  lhe  havia  dado  cem  cruzeiros  a
mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas pro-
testaram: entrasse na fila.
Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe
fechasse na cara a janelinha de vidro:
– Tenham paciência, mas está na hora do meu café.
Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para
encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se
do guichê antes de encerrar-se o expediente.
No dia seguinte era o primeiro da fila:
– Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.
– Eu?
Só então reparou que o funcionário era outro.
– Seu colega, então. Um de bigodinho.
– O Mafra.
– Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.
– Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o
Mafra. Não fui eu. Logo...
Ele coçou a cabeça, aborrecido:
– Está bem, foi o Mafra. E daí?
O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não
podia responder pela distração do Mafra:
– Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso re-
ceber,  só  posso  pagar.  Receber,  só  na  recebedoria.  O
próximo!
O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o coto-
velo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-
se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indigna-
ção – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.
– O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca tra-
balhou.
– Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem
cruzeiros a mais.
Informaram-lhe  que  não  podiam  receber:  tratava-se  de
uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamen-
to. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu paga-
mento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?
– Mil não: cem. A troco de devolução.
– Troco de devolução. Entenda-se.
– Pois devolvo e acabou-se.
– Só com o chefe. O próximo!
O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia
seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o
chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historian-
do o fato e devolvendo o dinheiro.
– Já que o senhor faz tanta questão de devolver.
– Questão absoluta.
– Louvo o seu escrúpulo.
– Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entre-
gar ao senhor – suspirou ele.
– Quem disse isso?
– Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Re-
cebedoria, parece.
– O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe
para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O
Araújo sempre se metendo a entendido!
– Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos
fazer logo o ofício.

– Impossível: tem de dar entrada no protocolo.
Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para
dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão di-
rigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de
cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do
vidro e foi-se embora.

SABINO, Fernando. Disponível em: <http://www.velhosamigos.com.br/Co-
laboradores/Diversos/fernandosabino2.html>. Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 1 é uma crônica e infere-se, a partir do fato do co-
tidiano narrado, uma crítica à

(A) dificuldade para solucionar problemas.

(B) rigidez do sistema burocrático estatal.

(C) superficialidade da linguagem burocrática.

(D) falta de consciência política das pessoas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão  “com  toda  urbanidade”  torna  o  enunciado
irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar a

(A) popularização do uso de estruturas eruditas.

(B) vulgarização do emprego de termos especializados.

(C) forma como as pessoas são atendidas nas reparti-
ções.

(D) maneira como os cidadãos comuns se tratam em pú-
blico.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto traz trechos que apontam para a morosidade do
atendimento no Ministério. Essa morosidade se confirma
no seguinte trecho:

(A) “não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes
de encerrar-se o expediente.”

(B) “Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só
entregar ao senhor – suspirou ele.”

(C) “Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na
recebedoria.”

(D) “Impossível: tem de dar entrada no protocolo.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos diálogos do texto, à pergunta “Receber mil cruzeiros a
troco de quê?” é dada a resposta “A troco de devolução”,
para causar efeito de humor. Esse efeito decorre

(A) do entendimento equivocado da instrução recebida.

(B) da interpretação literal de um sentido figurado.

(C) do nervosismo do público presente na fila.

(D) da irritação do atendente da seção.

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho: “para que o funcionário lhe fechasse na cara a
janelinha de vidro”, a construção destacada significa que

(A) o funcionário feriu o rosto do narrador com a janela
de vidro.

(B) a espera na fila de repartição pública é sempre um
transtorno.

(C) o expediente foi interrompido quando chegou a vez
do narrador.

(D) a seção de atendimento ao público foi aberta no horá-
rio previsto.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na construção do texto,  a conjunção “mas” no  trecho “Te-
nham paciência, mas está na hora do meu café”, estabelece

(A) conexão entre os períodos do texto.

(B) encadeamento sequencial ao texto.

(C) efeitos discursivos aos sentidos do texto.

(D) coerência entre os argumentos do texto.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-
se por

(A) um estilo espontâneo e padrão normativo.

(B) um registro particular e escolhas lexicais próprias.

(C) uma figurativização verbal e plasticidade do conteú-
do.

(D) uma estruturação oracional erudita e construção se-
mântica arcaica.

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões de 08 a 10.

Texto 2

Disponível em: <http://www.rbaladas.com.br/index.php?pagina=humor&pag=35>.
Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “Próximo!” é empregada nos Textos 1 e 2 signifi-
cando que

(A) há pessoas na fila que têm esse apelido.

(B) é uma senha de chamada nas filas de atendimento.

(C) chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila.

(D) é um tratamento ofensivo em filas de espera.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos Textos 1 e 2, a palavra “Próximo!” auxilia na produção
do

(A) entendimento do discurso público.

(B) sentido  pejorativo atribuído  a  termos usuais  na lín-
gua.

(C) efeito de sentido predominante nos dois textos.

(D) conteúdo semântico da mensagem.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso empregado para a produção do efeito de humor
no Texto 2 é a

(A) ambiguidade.

(B) inferência.

(C) pressuposição.

(D) intertextualidade.

língua_portuguesa_médio
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CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra a porcentagem do produto inter-
no bruto (PIB) que representa o total de impostos recolhi-
dos por alguns países da América Latina. 

Total de impostos como porcentagem do PIB, 2012.

OECD et al. Tax revenue trends 1990-2013. In: ____. Revenue Statistics. In:
Latin America and the Caribbean, 2015. OECD, Plublishins. Disponívem em:
<http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat-2015-3-en-f>.  Acesso  em:  12  mar.  2015.
(Adaptado).

A tabela a seguir mostra o valor do PIB desses mesmos
países, também no ano de 2012.

PIB, em 2012.

País PIB do ano 2012 (em bilhões de dólares)

Argentina U$ 600,00

Bolívia U$ 28,00

Brasil U$ 2 220,00

Chile U$ 266,00

Uruguai U$ 50,00

Disponível em: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>. Acesso
em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, colocando em
ordem crescente o valor, em bilhões de dólares, do total
de impostos recolhidos por esses países em 2012, obtém-
se a seguinte ordenação: 

(A) Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.

(B) Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil e Argentina. 

(C) Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia.

(D) Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Chile.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O desmatamento acumulado nos sete primeiros meses do
calendário oficial de medição, na Amazônia, é de 1 674
quilômetros quadrados, enquanto, no período anterior, fo-
ram desmatados 540 quilômetros quadrados.

Disponível  em:  <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-esta-
do>. Acesso em: 4 abr. 2015. (Adaptado). 

De acordo com o texto, o aumento do desmatamento, do
período anterior para o outro, foi de

(A) 0,31%

(B) 2,10%

(C) 210%

(D) 310%

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um microempreendedor estocou, em sua empresa distri-
buidora, a mesma quantidade de galões de água mineral
de duas diferentes marcas. A empresa conseguiu vender
50 galões por mês da marca “Água Pura”. Já os galões de
água da marca “Minas Claras” esgotaram-se ao final do
décimo mês de venda, pois a empresa vendeu 150 galões
por mês. Em certo momento desse período, a quantidade
estocada de galões da marca “Água Pura” ficou igual ao
dobro da quantidade estocada de galões da outra marca.
Isso aconteceu ao final de qual mês de venda?

(A) Do terceiro mês.

(B) Do quarto mês.

(C) Do quinto mês.

(D) Do sexto mês.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A embalagem de um produto de limpeza contém uma tam-
pa para medir a quantidade do produto a ser utilizada. No
rótulo, estão as seguintes instruções:

Diluição recomendada:
Diluir duas tampas cheias do produto em 1 litro de água

ou, de forma equivalente, diluir
3
5

de um copo de 300

mL em um balde de cinco litros de água.

Considerando essas recomendações, a tampa da embala-
gem desse produto tem capacidade, em mL, de:

(A)   15

(B)   18

(C) 150

(D) 180

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma padaria, o pão de queijo é vendido a R$ 28,00 o
quilo. Um cliente pede ao atendente para embalar a quan-
tidade de pães de queijo correspondente a R$ 10,50. Nes-
sas condições, a quantidade, em gramas, que o atendente
deve embalar é

(A)   75

(B) 125

(C) 250

(D) 375

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso Localizar e Substituir em um texto, no software
livre BrOffice, permite encontrar uma palavra e substituí-la
por outra. Este recurso está localizado no menu

(A) Arquivo.

(B) Editar.

(C) Exibir.

(D) Ferramenta.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No WORD, após a edição de um texto com o nome UFG.-
docx, é necessário salvá-lo com seu nome atual e, em se-
guida,  fazer  uma cópia  com um nome que indique uma
versão,  por  exemplo,  UFG2015.docx,  utilizando,  respecti-
vamente, os seguintes comandos:

(A) Salvar e Salvar Como.

(B) Salvar e Trocar Nome.

(C) Gravar e Converter.

(D) Gravar e Atualizar.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Universidade Federal de Goiás, um funcionário da se-
cretaria de um curso fica encarregado de digitalizar uma
série de documentos, contendo cada um somente textos
digitados em antigas máquinas de escrever. Os tipos de
equipamento e de classe de software que permitem proce-
der a esta digitalização de forma que o documento digitali-
zado possa ser editado, por exemplo, no editor de textos
Word, são, respectivamente,

(A) Scanner e ADR.

(B) Printer e FTC.

(C) Printer e DDR. 

(D) Scanner e OCR.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Sistema Operacional Windows, é possível adicionar ou
remover programas usando o

(A) PAINEL DE CONTROLE.

(B) WINDOWS UPDATE.

(C) CENTRAL DE SEGURANÇA.

(D) INICIAR NOVO PROGRAMA.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto da Internet, quando é citado tecnicamente ‘Com-
putação na Nuvem’ (Cloud Computing), o termo utilizado ge-
nericamente como “nuvem” representa, simbolicamente,

(A) a rede local.

(B) a internet.

(C) as bases de dados.

(D) os servidores.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pode-se conceituar assepsia cirúrgica como:

(A) conjunto de medidas adotadas para impedir que de-
terminado meio seja contaminado.

(B) remoção da sujeira de qualquer superfície, reduzindo
o número de micro-organismos presentes.

(C) processo que elimina micro-organismos patogênicos
de seres vivos.

(D) procedimento que elimina os micro-organismos como
um todo ou parte deles.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A paramentação cirúrgica é um conjunto de barreiras con-
tra  a  invasão  de  micro-organismos  nos  sítios  cirúrgicos
dos pacientes e destina-se à proteção de exposição dos
profissionais a sangue e outros fluidos orgânicos. Consti-
tui-se de:

(A) propés, jaleco de mangas longas, máscara, avental,
luvas, campos da área cirúrgica e protetor ocular.

(B) propés,  uniforme  privativo  (jaleco  e  calça),  gorro,
máscara  N-95,  avental,  luvas,  campos  da  área  ci-
rúrgica.

(C) uniforme privativo (jaleco e calça), gorro, máscara, lu-
vas de procedimento, campos da área cirúrgica e pro-
tetor ocular.

(D) propés,  uniforme  privativo  (jaleco  e  calça),  gorro,
máscara, avental, luvas estéreis, campos da área ci-
rúrgica e protetor ocular.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os termos cirúrgicos são formados por um prefixo que de-
signa a parte do corpo relacionada com a cirurgia e por um
sufixo que indica o ato cirúrgico realizado, assim como:

(A) rafia: sutura; ectomia: remoção parcial ou total; pexia:
fixação de órgão ou estrutura;  plastia:  alteração da
forma e /ou função.

(B) rafia: cirurgia ortopédica; ectomia: anastomose; pexia:
abertura de um órgão ou de uma nova boca; plastia:
alteração da forma e/ou função.

(C) rafia: anastomose; ectomia: remoção parcial ou total;
pexia: sutura de um órgão ou estrutura; plastia: alte-
ração da forma e/ou função.

(D) rafia:  redução aberta com fixação externa; ectomia:
remoção parcial ou total; pexia: abertura de um órgão
ou de uma nova boca; plastia: sutura de herniorrafia.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sequência do preparo pré-operatório da pele íntegra do
paciente para cirurgia é:

(A) degermação, antissepsia, assepsia.

(B) banho pré-operatório, degermação, antissepsia.

(C) assepsia, degermação e desinfecção.

(D) desinfecção, banho pré-operatório e antissepsia.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Instrumentos de corte ou ponta que penetram nos tecidos
subepiteliais são classificados em: 

(A) não críticos.

(B) semicríticos.

(C) pré-críticos.

(D) críticos.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto aos termos cirúrgicos, a remoção da vesícula biliar
e do baço, respectivamente, são chamados de: 

(A) esplenectomia e colecistectomia.

(B) cistectomia e colecistectomia.

(C) colecistectomia e esplenectomia.

(D) gastrectomia e histerectomia.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A infecção relacionada à assistência à saúde, conhecida
anteriormente como infecção hospitalar, é: 

(A) uma síndrome infecciosa manifestada durante ou após
a hospitalização.

(B) uma síndrome infecciosa manifestada durante o perí-
odo de internação.

(C) uma infecção de sítio cirúrgico considerada, se o pa-
ciente apresentar sintomas até 12 horas após a alta.

(D) uma infecção  respiratória  que se  manifestou  até  a
alta hospitalar e foi tratada.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre as áreas físicas do centro cirúrgico:

(A) a crítica é representada pelos vestiários masculino e
feminino.

(B) a semicrítica é composta de corredor interno das sa-
las cirúrgicas.

(C) a crítica é composta de corredor interno das salas ci-
rúrgicas.

(D) a não crítica é composta de corredor interno das sa-
las cirúrgicas e de expurgo.

instrumentador_cirúrgico
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma pinça muito utilizada na preensão de tecidos, com
mínima lesão. Sua porção preensora possui hastes que não
se tocam, com exceção das extremidades curvadas, uma
em direção a outra e com dentículos. Essa pinça é conheci-
da como:

(A) pinça de Foerster.

(B) pinça de Allis.

(C) pinça de Kocher.

(D) pinça de Halsted.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os cuidados com artigos esterilizados, deve-se ob-
servar o seguinte:

(A) colocar os pacotes em superfície estéril, logo após a
esterilização e utilizar cesto ou recipiente vazado até
esfriar.

(B) manter o invólucro íntegro e manuseá-lo pouco para
evitar que sejam rasgados ou soltem o lacre.

(C) estocá-los em armários fechados com prateleiras, to-
dos estéreis.

(D) estocá-los separadamente dos não estéreis para re-
duzir contaminantes externos, enquanto quentes.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A higienização das mãos é uma das ações mais importan-
tes e eficazes para a prevenção e controle de infecções.
Nesse sentido:

(A) deve ser feita pelos profissionais antes e após a reali-
zação de qualquer procedimento.

(B) deve-se dispensar a higienização das mãos quando
os profissionais utilizarem luvas estéreis.

(C) deve-se utilizar produto antisséptico quando o proce-
dimento for estéril.

(D) deve-se utilizar produto alcóolico quando o procedi-
mento for estéril.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual destes instrumentos é um porta-agulhas?

(A) Backaus.

(B) Mayohegar.

(C) Metsembaum.

(D) Halsted.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Acidentes ocupacionais com material biológico, envolven-
do profissionais de saúde, são passíveis de acontecer. A
melhor forma de evitá-los é a prevenção. Sobre medidas
de prevenção de acidentes ocupacionais:

(A) as medidas preventivas de acidentes perfurocortan-
tes são uma obrigação das instituições hospitalares;
cuidados individuais dos profissionais não interferem
na ocorrência de acidentes desta natureza. 

(B) a atenção durante a realização de procedimentos é
fundamental,  principalmente  quando  se  reencapa
agulhas ou as retira  das seringas após sua utiliza-
ção, para descarte nas caixas de perfurocortantes.

(C) a exposição ocupacional ao HIV por material perfuro-
cortante  é  uma emergência  médica.  O  profissional
exposto deve usar o coquetel para HIV, conforme in-
dicação dos órgãos competentes.

(D) os materiais perfurocortantes como agulhas e bisturis
devem ser desprezados em recipientes resistentes à
perfuração. Quando se utiliza caixas produzidas para
este fim, o fabricante recomenda que o material  na
caixa não ultrapasse 1/3 do volume.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente tem como prescrição médica gentamicina 20
mg EV às 16 horas. Para preparar essa medicação, o pro-
fissional tem ampolas de 2 mL de gentamicina de 40 mg
por mL. Quantos mL aplicaria?

(A) 0,5 mL.

(B) 1,0 mL.

(C) 1,5 mL. 

(D) 2,0 mL.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A via intramuscular constitui uma das alternativas para a
administração de medicações. Com relação a essa via e
suas regiões de aplicação tem-se que:

(A) a região glútea é a menos usada, pois apresenta pou-
ca massa muscular.

(B) a angulação da agulha em relação à pele é de 90º.

(C) a região deltoidea é indicada para bebês pelo fácil
acesso.

(D) a região ventro-glútea é muito indicada atualmente.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as atribuições do instrumentador cirúrgico, está:

(A) estabelecer o risco de sangramento da cirurgia.

(B) auxiliar o anestesista na prescrição da dose dos me-
dicamentos.

(C) conhecer os instrumentais pelo nome e função.

(D) controlar a ordem, a limpeza e a assepsia da sala ci-
rúrgica, durante o procedimento.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante o ato cirúrgico, o instrumentador cirúrgico tem a
responsabilidade de:

(A) entregar o instrumental nas mãos do anestesista e do
cirurgião antes da solicitação desses profissionais.

(B) manter a mesa de instrumentos organizada, limpa e
permitir que os cirurgiões tenham acesso aos instru-
mentais quando necessário.

(C) manter a mesa de instrumentos sob absoluta assep-
sia, enquanto o cirurgião estiver em sala.

(D) supervisionar  o  circulante  enquanto  ele  estiver  na
sala cirúrgica.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os processos de esterilização físico e físico-químico são
realizados, respectivamente, com:

(A) formaldeído 2% e pastilha de formalina.

(B) radiação ionizante e formaldeído 2%.

(C) calor úmido (autoclave) e calor seco (estufa).

(D) calor úmido (autoclave) e óxido de etileno.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Ministério da Saúde preconiza normas para a construção
de unidades hospitalares. O centro cirúrgico deve ter deter-
minadas  características  em sua estrutura física de modo
que facilitem o trabalho da equipe de saúde, bem como a
limpeza. Entre as recomendações, está a seguinte: 

(A) o centro cirúrgico pode ser  dividido  em 3 áreas:  a
restrita, a semirrestrita e a interna, para efeito de as-
sepsia.

(B) o piso deve ser  de  fácil  limpeza,  bom condutor  de
eletricidade,  impermeável,  resistente a agentes quí-
micos, não poroso ou sonoro.

(C) as paredes devem ter pintura lavável,  em cores vi-
brantes,  como  o  azul-turquesa,  verde-esmeralda,
cinza-chumbo; revestimento liso, uniforme, absorven-
te e durável.

(D) as portas devem ser amplas e, no mínimo, com um
metro de largura para facilitar a passagem de macas
e a movimentação de ar.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os seguintes termos cirúrgicos representam cirurgias na
vagina, no útero e nas trompas, respectivamente:

(A) rinoplastia, salpingectomia e colpoperioneoplastia.

(B) histerectomia, gastrectomia e hernioplastia.

(C) colporrafia, histerectomia e salpingectomia.

(D) hemorroidectomia, histectomia e colporrafia

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a denominação do ato cirúrgico cujo objetivo é a
extirpação de um órgão, de uma parte dele ou de um tu-
mor?

(A) Laparotomia.

(B) Diérese.

(C) Anamnese.

(D) Exérese.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sequência dos tempos cirúrgicos é:

(A) síntese, diérese, preensão, hemostasia.

(B) preensão, síntese, hemostasia, diérese.

(C) diérese, hemostasia, exérese, síntese.

(D) exérese, diérese, síntese, hemostasia.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Porta-agulha, farabeulf, bisturi,  kelly,  allis,  backhaus são,
respectivamente, instrumentais de:

(A) especial,  separação,  preensão,  apoio,  hemostasia,
síntese.

(B) preensão, apoio, síntese, auxiliar, hemostasia, diére-
se.

(C) especial,  auxiliar,  síntese,  diérese,  hemostasia,  de
campo.

(D) síntese, separação, diérese, hemostasia, preensão, de
campo.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação aos campos cirúrgicos e à placa de bisturi
elétrico, suas finalidades são, respectivamente, de:

(A) isolar o campo operatório asséptico do resto do corpo
e  fazer  um  circuito  elétrico  para  evitar  choque  ou
queimadura no paciente.

(B) isolar o campo operatório asséptico da equipe cirúrgi-
ca e fazer um circuito elétrico para evitar choque ou
queimadura no paciente.

(C) reter os sangramentos durante a cirurgia e proteger
as  proeminências  ósseas  de  lesões  por  posiciona-
mento cirúrgico.

(D) reter os sangramentos durante a cirurgia e proteger
áreas de atrito entre partes metálicas da mesa cirúrgi-
ca com a pele do paciente.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à esterilidade do avental cirúrgico em campo,
ele é considerado:

(A) estéril apenas na parte da frente e acima da cintura.

(B) estéril em toda a sua extensão.

(C) contaminado quando sua extremidade superior toca
na mesa de instrumentais.

(D) contaminado quando ocorrem respingos de fluídos do
paciente durante a cirurgia.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

S.L.M., 50 anos, foi submetida à cirurgia de prótese de jo-
elho direito. Foi para a sala de recuperação, mas não ha-
via leito;  assim, foi  transferida direto para a enfermaria,
com a seguinte recomendação pós-operatória: observe os
membros inferiores. 

A qual dessas anestesias ela foi submetida?

(A) Raquianestesia.

(B) Anestesia geral.

(C) Anestesia local no joelho direito.

(D) Bloqueio de plexo braquial.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente,  a  melhoria  da  segurança do paciente  e  da
qualidade da assistência  à saúde têm recebido  atenção
especial em âmbito global pela Aliança Mundial para a Se-
gurança do Paciente da Organização Mundial de Saúde,
visando conscientizar os profissionais de saúde e incenti-
var políticas públicas para melhoria da qualidade da assis-
tência. Em 2007/2008, o segundo desafio deu ênfase à se-
gurança cirúrgica, com o tema: 

(A) tecnologia para a segurança do paciente.

(B) pacientes pela segurança do paciente.

(C) checklists para a área da saúde.

(D) cirurgia seguras salvam vidas.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método de esterilização mais indicado para uma bande-
ja de pequena cirurgia é:

(A) processo químico.

(B) calor úmido.

(C) micro-ondas.

(D) calor seco.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o preparo da pele do paciente ou da equipe cirúrgica,
visando prevenir infecções de sítio cirúrgico, é preciso:

(A) a antissepsia da pele do paciente, que ocorre quando
um produto químico em estado líquido destrói bacté-
rias patogênicas sobre superfícies inanimadas.

(B) a desinfecção da pele do paciente, que deve ser feita
após a degermação com clorexedina.

(C) a degermação da pele do paciente, que deve ser feita
com técnica asséptica, antes da antissepsia, em caso
de cirurgias em pele íntegra.

(D) a  degermação  das  mãos  da  equipe  cirúrgica,  que
deve ser realizada com álcool a 70%.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ocorre dentro de 30 dias após o procedimento e envolve
apenas pele e tecido subcutâneo da incisão. Essa é a defi-
nição de:

(A) infecção de corrente sanguínea.

(B) infecção de sítio cirúrgico superficial.

(C) infecção de acesso vascular.

(D) infecção de vias biliares.
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