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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

UFG

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Conhecimentos Específicos

11 a 15

21 a 50

Matemática

16 a 20Informática

 LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
.    

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 correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

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   Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA fabricada em material transparente. Dupla marcação implica  anular a questão.

 
5    Esta prova terá a duração de quatro horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição 

para o cartão-resposta.

6   Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu 
início e  mediante autorização do aplicador de prova. Somente será  permitido levar o caderno de questões após três horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes 
deste horário.

7   Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por eles  e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas 
assinaturas.

8    Ao terminar sua prova entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o Texto 1 para responder às questões de 1 a 7.

Texto 1
O anúncio

São Paulo amanheceu com centenas de outdoors  es-
tampando uma mensagem desesperada. As pessoas passavam, 
liam e comentavam umas com as outras. Uns achavam engraça-
do, riam, meneavam a cabeça e seguiam. Nos pontos de ônibus, 
enquanto aguardavam a condução, apontavam para o painel, es-
ticando o braço. A ninguém que lesse passava despercebido e as 
mulheres, especialmente as mais românticas, as que ainda so-
nham com o príncipe, não continham, ainda que disfarçadamen-
te, um suspiro de inveja, desejando ser o motivo daquele texto. 
De dentro do carro, os casais, ao lerem, não resistiam em co-
mentar e apontar o cartaz ao parceiro. As brincadeiras tentando 
imaginar o que se passava eram inevitáveis [...].

Simultaneamente, as duas rádios paulistanas de maior 
audiência, com ouvintes absolutamente distintos, uma bastante 
popular e a outra elitizada, começaram a divulgar várias vezes 
por dia uma chamada com o mesmo texto dos painéis. 

Em uma  semana,  não  havia  segmento  da  sociedade 
paulistana que não tivesse ao menos comentado o anúncio. Vi-
rou bordão a frase: “Onde está você, Melanie? Sem ti ensande-
ço!” Ninguém sabia se era anúncio de alguma campanha publi-
citária ou um apaixonado e desesperado apelo de amor. 

De tanto aparecer na mídia, chamou a atenção de um 
programa sensacionalista de televisão que investigando o con-
trato chegou ao anunciante. Recusou-se a dar qualquer explica-
ção sobre o assunto e ameaçou processar os veículos que forne-
ceram os dados do contrato. Mesmo assim, não pode evitar as 
chacotas envolvendo sua mensagem. Apesar do ridículo da ex-
posição, a publicidade servira a seu intento. 

Melanie, seu nick, já deletado do site, era tudo o que 
sabia dela. Nenhuma outra referência para um contato, entretan-
to, mantivera o seu, na esperança de que ela pudesse localizá-
lo. Além disso, ela tinha o número do celular. Não conseguia 
admitir que ela não quisesse mais vê-lo. Apostava nos anúncios 
suas últimas esperanças de encontrá-la.

Seu tempo de mídia esgotou-se e ela não veio. 
CASTRO, Cláudio de. O que ela é capaz de fazer. Goiânia: Kelps, 2008. p. 25-26. 

▬ QUESTÃO 01  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à estrutura textual, ao desenvolvimento temático e 
à hierarquia dos sentidos, o texto se organiza e progride em 
torno: 

(A) do  desenrolar  de  um  romance  virtual  revelado  pela 
mídia impressa.

(B) da  investigação  encomendada  por  uma  emissora  de 
televisão da capital paulista.

(C) do mistério em volta do anúncio veiculado em outdoors 
e nas rádios de São Paulo.

(D) da publicização de um caso amoroso secreto contra a 
vontade de uma das partes envolvidas. 

▬ QUESTÃO 02  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além do tema central,  auxiliam na composição do texto 
alguns temas secundários.  Um dos temas secundários do 
texto é: 

(A) o autocompadecimento da sociedade paulistana diante 
do casal apaixonado.

(B) a busca desesperada de um homem apaixonado pela 
mulher de sua vida.

(C) o abuso de poder de uma das emissoras de televisão 
diante do caso.

(D) a  invasão  da  privacidade  praticada  pelos  agentes 
midiáticos.

▬ QUESTÃO 03  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  pistas  textuais  indicam  a  existência  de  um 
relacionamento amoroso entre duas pessoas, estabelecido 
por  meio  de  uma  rede  social.  Essa  interpretação  é 
possibilitada no texto pelo recurso linguístico da 

(A) pressuposição.

(B) ambiguidade. 

(C) polissemia

(D) intertextualidade.

▬ QUESTÃO 04  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do  trecho  as  que  ainda  sonham  com  o  príncipe,  no 
enunciado  “[...]  as  mulheres,  especialmente  as  mais 
românticas, as que ainda sonham com o príncipe”, infere-
se que, para o narrador, as mulheres deixaram de sonhar 
com  príncipes.  A  marca  linguística  que  permite  essa 
inferência é: 

(A) “que”.

(B) “mais”.

(C) “com”.

(D) “ainda”.

▬ QUESTÃO 05  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O confronto entre os enunciados “Apesar do ridículo da 
exposição,  a  publicidade  servira  a  seu  intento”  e  “Seu 
tempo  de  mídia  esgotou-se  e  ela  não  veio”  revela  um 
problema no esquema retórico do texto. Que problema é 
esse? 

(A) Contrassenso.

(B) Contradição.

(C) Paradoxo. 

(D) Oposição.

Língua_Portuguesa_Médio
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▬ QUESTÃO 06  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto apresenta uma composição espontânea, com estilo 
informal de linguagem. Essa é uma estratégia de

(A) aproximação discursiva com o interlocutor universal. 

(B) busca de alvos coletivos para massificar opiniões.

(C) adequação comunicativa própria do gênero textual. 

(D) tentativa de persuasão do público leitor.

▬ QUESTÃO 07  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  enunciado  “Onde  está  você,  Melanie?  Sem  ti 
ensandeço!” registra-se variação linguística na

(A) expressão pronominal da segunda pessoa.

(B) forma do verbo estar no presente do indicativo. 

(C) prosódia e na entonação das frases utilizadas.

(D) construção sintática das orações empregadas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Língua_Portuguesa_Médio
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Releia o Texto 1 e leia os  Textos 2 e  3 para responder às 
questões de 8 a 10. 

Texto 2

Disponível em: <http://quadrisonico.com.br/2012/01/16/menos-luiza-que-esta-no-
canada/>. Acesso em: 20 jan. 2017. 

Texto 3
Menos Luiza Que Está No Canadá 
(Composição: Bonilha)
 
Rubinho vai de Ferrari
Luan vai de Santana
Eu vou de van pra levar minhas barangas
E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá
Menos a Luiza que está no Canadá

Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Rubinho vai de Ferrari
Luan vai de Santana
Eu vou de van pra levar minhas barangas
E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá
Menos a Luiza que está no Canadá

Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha tcha...

Menos a Luiza que está no Canadá.
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/bonilha-music/menos-luiza-que-esta-

no-canada/>. Acesso em: 20 jan. 2017. 

▬ QUESTÃO 08  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 2 é escrito numa linguagem diferente dos Textos 1 
e 3. A linguagem do Texto 2 tipifica a variação  

(A) diacrônica.

(B) diastrática.

(C) diafásica.

(D) diatópica.

▬ QUESTÃO 09  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Textos 1, 2 e 3 têm em comum a comunicação visual de 
massa, de circulação pública. O termo “bordão”, no enunciado 
“Virou  bordão  a  frase:  'Onde  está  você,  Melanie?  Sem ti 
ensandeço!'”, no Texto 1, equivale a “meme”, empregado nas'” 
postagens das redes sociais, como no Texto 2. Um verso do 
Texto 3, que exemplifica o bordão, é: 

(A) “E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá”.

(B) “Menos a Luiza que está no Canadá”.

(C) “Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha”.

(D) “Rubinho vai de Ferrari”.

▬ QUESTÃO 10  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Textos  2 e  3  recorrem ao mesmo recurso linguístico 
para a construção do efeito de humor. Trata-se de:  

(A) pressuposto. 

(B) ambiguidade.

(C) subentendido.

(D) intertextualidade.

Língua_Portuguesa_Médio
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra os maiores produtores de coco do
mundo em 2011. 

Disponível em: < http://revistagloborural.globo.com/ >. Acesso em: 24 jan. 2017.
(Adaptado).

Nessas  condições,  a  produção  da  Indonésia  corresponde
aproximadamente  a  quantos  por  cento  da  produção
mundial? 

(A) 19,5%

(B) 25,2%

(C) 32,1%

(D) 41,2%

▬ QUESTÃO 12  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um grupo de pessoas resolveu alugar um ônibus para fazer
um passeio, por R$ 3.000,00, e decidiu dividir esse valor
igualmente entre os participantes. No dia da viagem, dez
pessoas desistiram. Por causa disso,  cada participante da
teve  de  pagar  R$  10,00  a  mais.  Quantas  pessoas  iriam
inicialmente participar desse passeio? 

(A) 40

(B) 54

(C) 56

(D) 60

▬ QUESTÃO 13  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para encher um tanque usando apenas a torneira 1, gastam-
se  12  horas,  e  usando  apenas  a  torneira  2  enche-se  o
mesmo tanque em 8 horas. Às 8 horas da manhã, a torneira
1 foi aberta com o tanque vazio e, duas horas depois,  a
torneira 2 também foi aberta. Então, o tanque ficou cheio
às

(A) 10 horas.

(B) 12 horas.

(C) 14 horas.

(D) 16 horas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Matemática_Médio
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▬ QUESTÃO 14  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No preparo de um mix de castanhas-do-pará, de caju e de
macadâmia,  foram  usadas  as  seguintes  proporções:  um
pacote de 500 g de castanha de caju, um pacote de 1 000 g
de castanha-do-pará e um pacote de 250 g de macadâmia.
O preço de cada pacote é: caju R$ 27,50; castanha-do-pará-
R$ 70,00 e macadâmia R$ 25,00.

Qual é o preço de cada 100 g do mix?

(A) R$ 5,00 

(B) R$ 5,50 

(C) R$ 6,50

(D) R$ 7,00

▬ QUESTÃO 15  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma instituição financeira oferece um tipo de empréstimo,
tal que, após t meses, a dívida total em relação ao capital
emprestado é dada pela função: D(t)=C .30,025t , onde
C representa o capital  emprestado e  t o tempo dado em
meses. Considere uma pessoa que contraiu um empréstimo
de  R$  10  000,00.  Então,  depois  de  quantos  meses  sua
dívida total atingirá em R$ 30 000,00? 

(A) 25

(B) 40

(C) 65 

(D) 100

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seis arquivos estão armazenados em uma pasta no Windows
Explorer, conforme a figura a seguir.

O usuário precisa apagar os arquivos F2.txt e F5.txt. Para
isso,  ele  seleciona  exclusivamente  estes  arquivos,
conforme  indicado  na  figura,  executando  o  seguinte
procedimento:  (1)  clicar,  usando  o  botão  esquerdo  do
mouse,  em F2.txt;  (2)  mantendo  uma  determinada  tecla
pressionada,  clicar  em  F5.txt,  também  usando  o  botão
esquerdo  do  mouse.  Qual  tecla  deve  ser  mantida
pressionada? 

(A) Ctrl.

(B) Del.

(C) Shift.

(D) Alt.

▬ QUESTÃO 17  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um aluno de mestrado está escrevendo a sua dissertação
utilizando o LibreOffice. Esse aluno percebe que precisa
alterar em todo o documento, com aproximadamente 300
páginas,  as  ocorrências  das  palavras  “política”  e
“políticas”,  colocando-as  em fonte  Arial  e  estilo  Itálico.
Qual recurso o aluno deve usar?   

(A) Alterações,  disponível  no Menu Editar,  que permite
aceitar  ou  rejeitar  as  ocorrências  das  palavras
modificadas  no documento.

(B) Localizar,  disponível  no  Menu  Editar,  que  permite
localizar todas as ocorrências das palavras.

(C) Localizar e Substituir, disponível no Menu Editar, que
permite  trocar  o  formato  usado  em  todas  as
ocorrências de uma palavra.

(D) Comparar  Documento,  disponível  no  Menu  Editar,
que  permite  localizar  todas  as  ocorrências  das
palavras, comparando-as com as palavras em itálico.  

▬ QUESTÃO 18  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um funcionário,  recém-contratado,  necessita  cadastrar  a
senha  de  seu  usuário  para  o  acesso  aos  sistemas  da
empresa.  Considerando as boas práticas de segurança da
informação, a senha deve conter:

(A) algarismos.

(B) caracteres do alfabeto.

(C) algarismos,  caracteres  alfabéticos  e  caracteres
especiais.

(D) algarismos e caracteres alfabéticos.

▬ QUESTÃO 19  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento
empregado em computadores.  São exemplos de tipos  de
conexão de discos rígidos: 

(A) USB, Serial ATA.

(B) VGA, IDE.

(C) HDMI, SATA.

(D) FAT32, USB.

▬ QUESTÃO 20  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  funcionário  está  acessando  o  site  de  um  dos
fornecedores  da  empresa,  no  endereço
http://fornecedor.org/.  Em  um  determinado  momento,  o
site  apresenta  um  formulário  solicitando  diversas
informações.  Antes  de  preencher  o  formulário,  o
funcionário quer saber se o site é seguro, no sentido de ter
as  informações  transmitidas  por  meio  de  uma  conexão
criptografada. Qual endereço indica que o site é seguro?

(A) http://siteseguro.org/fornecedor.org/formulario/

(B) sec://firewall/fornecedor.org/formulario/

(C) https://fornecedor.org/formulario/

(D) http://https.fornecedor.org/formulario/

▬ RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Informática_Médio
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INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO

▬ QUESTÃO 21  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O procedimento cirúrgico ocorre por meio de quatro tempos: a
diérese, a hemostasia, a exérese e a síntese. Nessa sequência, os
instrumentos ou produtos utilizados, em cada tempo, são:

(A) lâmina  de  bisturi,  bisturi  elétrico,  aspirador  e  porta-
agulhas.

(B) pinça Kelly, fio cirúrgico, bisturi elétrico e afastador.

(C) afastador, pinça Halsted, compressas e porta-agulhas.

(D) lâmina  de  bisturi,  pinça  Kelly,  porta-agulhas  e
afastador.

▬ QUESTÃO 22  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fios cirúrgicos

(A) servem para fixar ou conter o sangramento e o risco
de necrose das estruturas orgânicas cortadas.

(B) devem  ser  de  baixo  custo,  resistentes  à  tração  e
torção,  de  calibre  grosso,  rígidos  e  resistentes  à
esterilização.

(C) podem ser de origem animal, como o catgut simples
ou  de  origem  vegetal,  como  o  algodão,  quando
absorvíveis.

(D) podem ter origem animal, como a seda trançada, ou
vegetal,  como  o  algodão,  ou  ter  origem  sintética,
como o mononylon, quando inabsorvíveis.

▬ QUESTÃO 23  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  o  bom  andamento  do  procedimento  cirúrgico  o
instrumentador, ao chegar ao centro cirúrgico, deve:

(A) vestir-se  corretamente  com  o  uniforme  privativo,
apresentar-se à equipe, conferir a cirurgia para a qual
está escalado e montar o mapa do centro cirúrgico. 

(B) escovar-se,  paramentar-se  e  preparar  a  mesa,
colocando o campo cirúrgico duplo e, na sequência,
distribuindo  os  instrumentais  cirúrgicos  de  acordo
com a ordem e a sua classificação.

(C) manter  a  ordem  da  mesa  operatória  e  de
instrumentais,  controlar  e  conferir  a  quantidade dos
materiais  e instrumentais  cirúrgicos e  anestésicos,  e
orientar o paciente quanto ao pós-operatório.

(D) responsabilizar-se,  ao  término  da  cirurgia,  pela
conferência  dos  materiais  e  equipamentos,  pelo seu
processamento e pela limpeza da sala cirúrgica.

▬ QUESTÃO 24  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Numa  cirurgia  de  colecistectomia  convencional,  o
cirurgião,  ao  final,  solicitou  ao  instrumentador  cirúrgico
para  realizar  a  sutura  do  abdome,  pois  tinha  um
compromisso  particular  e  estava  atrasado.  O
instrumentador cirúrgico assim o fez, realizou a sutura e o
paciente  foi  encaminhado  à  unidade  de  recuperação.
Considerando os aspectos éticos, o profissional

(A) agiu  corretamente,  seguindo  o  seu  exercício
profissional.

(B) agiu corretamente, pois se tratava de uma emergência
médica.

(C) agiu  incorretamente,  cometendo  exercício  ilegal  da
profissão.

(D) agiu  incorretamente,  pois  deveria  ter  solicitado  ao
enfermeiro que realizasse a sutura.

▬ QUESTÃO 25  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As técnicas  de  higienização  das  mãos  são  fundamentais
para  prevenção  e  controle  das  infecções  relacionadas  à
assistência em saúde. Assim, 

(A) estão restritas aos profissionais de saúde, no caso de
procedimentos invasivos como cirurgias e prestação
de cuidados a pacientes críticos.

(B) estão restritas aos profissionais de saúde em casos de
contato  direto  com  tecidos  internos,  feridas  e/ou
dispositivos invasivos, tais como catéteres e drenos.

(C) são  preconizadas  aos  profissionais  de  saúde  a
higienização e a antissepsia cirúrgica das mãos antes
dos procedimentos cirúrgicos.

(D) são preconizadas aos profissionais de saúde antes das
cirurgias, embora sejam dispensadas em caso de uso
de luvas estéreis.  

▬ QUESTÃO 26  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A classificação das cirurgias segundo o potencial de risco
para infecção é importante para determinar as medidas a
serem  tomadas  antes,  durante  e  após  o  ato  cirúrgico.
Segundo a Portaria n. 2616/1998, do Ministério da Saúde,
as  cirurgias  realizadas  em  tecidos  colonizados  por
microbiota pouco numerosa ou de difícil descontaminação,
com  falhas  técnicas  discretas  no  transoperatório,  com
penetração  nos  tratos  digestivo,  respiratório  ou  urinário,
são:

(A) infectadas.

(B) potencialmente contaminadas.

(C) contaminadas.

(D) inflamadas.
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▬ QUESTÃO 27  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A nomenclatura cirúrgica é formada por um prefixo que
identifica a parte do corpo e um sufixo que designa o tipo
de  procedimento  realizado.  Em  relação  à  terminologia
cirúrgica,

(A)  a colecistectomia consiste na retirada de uma porção
do cólon.

(B)  a histerossalpingectomia é a retirada parcial ou total
do útero e das tubas ou trompas uterinas.

(C) a artroplastia de quadril é uma reconstrução cirúrgica
estética das coxas e nádegas.

(D) a mastectomia é a designação de implante de silicone
nas mamas.

▬ QUESTÃO 28  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O preparo da pele do paciente, visando prevenir infecções
de sítio cirúrgico, consiste em:

(A) antissepsia  da  pele  com  antisséptico  para
esterilização.

(B) desinfecção  da  pele,  feita  após  a  degermação  com
clorexedina.

(C) degermação da pele, antes da antissepsia, em caso de
cirurgias em pele íntegra.

(D) degermação da pele, realizada com álcool a 70%.

▬ QUESTÃO 29  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A drenagem  cirúrgica  é  a  técnica  para  remover  coleções
líquidas ou gasosas de uma cavidade serosa, ou abscesso por
meio de abertura ou pela colocação de dreno ou sonda para
assegurar a saída dos fluidos, pela pele ou pelas mucosas. Os
tipos  de drenos e  sondas utilizados para  drenagem de vias
biliares,  lavagem esofágica  e  para  controle  da  hemorragia
causada por varizes esofágicas são, respectivamente:

(A) dreno T de Kehr, sonda de Fouchet e sonda de Sangsteik
Blackmore.

(B) dreno de penrose, dreno T de Kehr e sonda de Fouchet.

(C) dreno T de Kehr, sonda de Fouchet e dreno de penrose.

(D) dreno suctor, dreno de penrose e sonda de Sangsteik
Blackmore.

▬ QUESTÃO 30  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A distribuição  dos  instrumentais  na  mesa  cirúrgica  para
melhor acompanhamento dos tempos cirúrgicos e facilitar
a instrumentação é aquela em que:

(A) os  instrumentais  menores  são  colocados  na  parte
inferior da mesa, os médios, no centro, e os maiores,
na parte superior.

(B) os instrumentais são distribuídos na seguinte ordem:
diérese,  preensão,  hemostasia,  exposição,  especial  e
síntese.

(C) os instrumentais são dispostos de acordo com as suas
características,  devendo  ficar  na  parte  superior  da
mesa  os  traumáticos  e,  na  parte  inferior,  os  não
traumáticos.

(D) os  instrumentais  são  dispostos  na  ordem em que  o
instrumentador melhor  se adapte,  sem especificação
rigorosa da ordem. 

▬ QUESTÃO 31  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  hemostasia  tem  por  objetivo  impedir  a  hemorragia
durante  o  ato  operatório.  Evita  a  perda  excessiva  de
sangue,  propicia  uma  cirurgia  limpa  com  melhores
condições  técnicas,  aumenta  o rendimento do trabalho e
repercute  na  duração  do  ato  operatório  e  na
evolução/recuperação  pós-operatória,  evitando  formação
de hematomas, infecção e deiscência e, consequentemente,
reoperações. A hemostasia pode ser realizada por:

(A) transposição de vasos.

(B) punção de vasos.

(C) afastamento de vasos.

(D) pinçamento de vasos.

▬ QUESTÃO 32  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processamento  inadequado de instrumentais  cirúrgicos
pode  acarretar  veiculação  de  contaminantes  infecciosos,
principalmente aqueles com lúmens, pois podem adquirir
uma formação por adesão de um conjunto de células a um
substrato,  que  diminui  a  eficácia  da  limpeza  e  da
esterilização no interior, após cada uso. Esse conjunto de
células aderidas é denominado:

(A) endotoxina.

(B) biofilme.

(C) esporo.

(D) pirogenia.
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▬ QUESTÃO 33  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  raquianestesia,  o  anestésico  é  depositado  no  espaço
subaracnóideo  da  região  lombar  e,  na  anestesia  geral
balanceada,  por  via  inalatória  e  endovenosa  profunda.
Quais materiais devem estar na sala na iminência de ser
administrada uma anestesia geral?

(A) Carro  de  anestesia  completo,  agulha  25G,  campo
estéril fenestrado, clorexedina alcoólica.

(B) Carro de anestesia completo, agulha de tuohy, bandeja
de cateterismo vesical, sonda de Foley.

(C) Carro  de  anestesia  completo,  tubo  orotraqueal,
abocath, máscara facial.

(D) Carro  de  anestesia  completo,  tubo  orotraqueal,
máscara facial, agulha 25G.

▬ QUESTÃO 34  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como  deve  ser  o  preparo  dos  instrumentais  para  a
esterilização?

(A) Deve  iniciar-se  com  uma  inspeção  criteriosa  da
limpeza em local com iluminação satisfatória e uso de
lentes intensificadoras de imagem.

(B) Deve iniciar-se com a inspeção criteriosa das peças
articuladas,  mantendo-as  montadas,  para  que  não
sejam danificadas no processo de esterilização.

(C) Deve iniciar-se com a inspeção criteriosa das peças
danificadas, retirando-as para manutenção, caso haja
peças para reposição. 

(D) Deve  iniciar-se  com  a  inspeção  criteriosa  da
efetividade  do  corte  das  lâminas  das  tesouras,  e
executar imediatamente a afiação.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 35  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O instrumentador cirúrgico, durante o trabalho cotidiano,
se  depara  com  diferentes  e  numerosos  tipos  de
instrumentos. Quais instrumentos e produtos fazem parte
dessa rotina?

(A) Tesoura  Metzenbaum,  tesoura  Mayo-Stile,  tesoura
Spencer,  pinça  Kelly,  pinça  Crile,  pinça  Rochester
Pean,  porta-agulha  Mayo-Hegar,  pinça  Bachaus,
gancho de Snook, pinça de Buldog, pinça de Doyen,
afastador Balfour, cubas rim e redonda.

(B) Tesoura Metzenbaum, pinça Rochester Pean, bota de
una,  tesoura  Mayo-Stile,  tesoura  Spencer,  pinça
Kelly,  pinça  Crile,  porta-agulha  Mayo-Hegar,  pinça
Bachaus,  compressas,  gancho  de  Snook,  chave  de
grifo, pinça de Doyen, afastador de Balfour.

(C) Tesoura  Mayo-Stile,  pinça  Crile,  pinça  Rochester
Pean,  porta-agulha  Mayo-Hegar,  pinça  Bachaus,
chave inglesa, pinça de Buldog, pinça de Foley, pinça
de Doyen, afastador de Balfour, cubas rim e redonda.

(D) Tesoura  Metzenbaum,  tesoura  Mayo-Stile,  tesoura
Spencer,  afastador  Kelly,  pinça  Crile,  porta-agulha
Mayo-Hegar,  pinça  Bachaus,  compressa,  gancho de
Snook,  pinça  de  Buldog,  pinça  Doyen,  afastador
Balfour, chave Hausted.

▬ QUESTÃO 36  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atuação no Centro Cirúrgico tem como característica o
trabalho coletivo, realizado por vários profissionais, como
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares
de  enfermagem e  instrumentadores  cirúrgicos.  Qual  das
atribuições  a  seguir  é  específica  do  instrumentador
cirúrgico?

(A) Elaborar escalas mensais e diárias de atividades dos
funcionários.

(B) Prever e solicitar material complementar ao circulante
de sala operatória.

(C) Realizar  avaliação  pré-operatória  do  paciente
cirúrgico.

(D) Certificar-se da correta colocação e permeabilidade de
catéteres e sondas.
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▬ QUESTÃO 37  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os equipamentos de proteção coletiva visam à proteção de
acidentes  com  pacientes,  funcionários  e  visitantes  das
instituições  de  saúde,  que  são  responsáveis  por  fornecer  e
capacitar  seus  empregados  a  usá-los.  São  equipamentos  de
proteção coletiva:

(A) protetor facial e óculos plúmbicos.

(B) máscara N95 e mangas de proteção.

(C) avental plástico e propé.

(D) lava-olhos e coletor de perfurocortantes.

▬ QUESTÃO 38  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao  instrumentador  cirúrgico  é  essencial  conhecer  os
instrumentais de acordo com sua utilização em cada tempo
cirúrgico. Em qual tempo cirúrgico ocorre a separação dos
planos anatômicos ou tecidos,  por  meio  de instrumentos
cortantes, como o bisturi e a tesoura?

(A) Diérese física.

(B) Diérese mecânica.

(C) Hemostasia de urgência.

(D) Síntese completa.

▬ QUESTÃO 39  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escolha do tipo de anestesia depende de fatores como o
tipo e a duração da cirurgia, do posicionamento e do estado
físico  do  paciente.  Segundo  a  American  Society  of
Anesthesiologists  –  ASA  (1963),  o  paciente  cirúrgico
Classe 3 equivale ao:

(A) paciente com doença sistêmica discreta.

(B) paciente com doença sistêmica grave.

(C) paciente com doença sistêmica impactante.

(D) paciente moribundo.

▬ QUESTÃO 40  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Acidentes  com  material  biológico  e/ou  perfurocortante
apresentam elevada  incidência  entre  os  profissionais  da
equipe  cirúrgica.  Equivale  a  uma  medida  preventiva  da
possibilidade de contaminação por esses acidentes: 

(A) promover o reencape de agulhas após a sua utilização
no paciente.

(B) verificar  a  sorologia  para  hepatite  B  e  HIV  do
paciente.  

(C) desprezar  perfurocortantes  em recipiente  rígido,  até
2/3 do volume total.

(D) verificar  a  vacinação  do  paciente  no  período  pré-
operatório.

▬ QUESTÃO 41  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  uma  assistência  segura  é  necessário  que  os
instrumentais  cirúrgicos,  assim  como  todos  os  produtos
para  a  saúde,  estejam processados  adequadamente.  Qual
processo de esterilização constitui um método físico?

(A) Esterilização por óxido de etileno.

(B) Esterilização por ácido peracético por imersão.

(C) Esterilização por vapor de peróxido de hidrogênio.

(D) Esterilização por vapor saturado sob pressão.

▬ QUESTÃO 42  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os artigos  utilizados  nos  estabelecimentos  de  saúde  são
classificados conforme risco potencial  de transmissão de
infecção que apresentam. Para Spaulding (1968), os artigos
podem  ser  críticos,  semicríticos  e  não  críticos.  São
considerados materiais críticos aqueles que:

(A) penetram  tecidos  subepiteliais  e  mucosas,  sistema
vascular ou outros órgãos. 

(B) entram em contato com a mucosa e/ou pele íntegras
do paciente. 

(C) entram em contato com a pele íntegra do paciente em
precaução de contato.

(D) entram  em  contato  com  utensílios  do  paciente  em
isolamento protetor. 

▬ QUESTÃO 43  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui atribuição do instrumentador cirúrgico auxiliar a
retirada do material  e instrumental  cirúrgico após o uso,
para  que,  em  seguida,  se  proceda  a  limpeza  da  sala
operatória  e  ela  se  torne  apta  à  realização  de  um novo
procedimento  cirúrgico.  Qual  tipo  de  limpeza  deve  ser
realizado, nessa situação?

(A) Limpeza preparatória.

(B) Limpeza concorrente. 

(C) Limpeza terminal. 

(D) Limpeza operatória.

▬ QUESTÃO 44  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É essencial  que o instrumentador  cirúrgico reconheça as
terminologias  cirúrgicas.  A  cirurgia  realizada  para
suspensão e fixação do útero é denominada então de: 

(A) histeropexia.

(B) histeroplastia. 

(C) colporrafia.

(D) colpopexia.
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▬ QUESTÃO 45  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infecções  de sítio  cirúrgico são classificadas  segundo o
plano anatômico acometido. A aquisição de uma conjuntivite
após uma cirurgia oftalmológica é classificada como infecção

(A) incisional superficial.

(B) incisional profunda.

(C) de órgão/cavidade.

(D) de mucosa superficial.

▬ QUESTÃO 46  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Centro Cirúrgico é uma unidade produtora de resíduos
de riscos potenciais aos trabalhadores e ao ambiente. Esses
resíduos  são  classificados  em  grupos,  segundo  a  RDC
306/2004,  da  ANVISA.  Os  resíduos  químicos
acondicionados em bombonas pertencem ao: 

(A) grupo A.

(B) grupo B.

(C) grupo C.

(D) grupo D.

▬ QUESTÃO 47  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  instrumentador  cirúrgico  dispôs  sobre  a  mesa
operatória uma tesoura de Metzenbaum, pinça de Halsted,
porta-agulhas de Gillies e um cabo de bisturi nº 4. Segundo
o tempo  cirúrgico,  estes  instrumentais  são  classificados,
respectivamente, em:

(A) diérese, hemostasia, síntese e diérese.

(B) diérese, síntese, síntese e auxiliares.

(C) hemostasia, diérese, síntese e especiais.

(D) síntese, hemostasia, síntese e diérese.

▬ QUESTÃO 48  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A limpeza é uma etapa essencial para o processamento dos
produtos  para  a  saúde.  Constitui  recomendação  para  a
manutenção da qualidade do instrumental cirúrgico:

(A) imergir os instrumentais em solução salina.

(B) manter os instrumentais imersos em água por tempo
prolongado.

(C) garantir a secagem completa dos instrumentais.

(D) lubrificar  as  articulações  dos  instrumentais  com
lubrificantes de pH básico.

▬ QUESTÃO 49  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com  relação  à  antissepsia  pré-operatória  da  equipe
cirúrgica, deve-se: 

(A) executar a escovação por um minuto. 

(B) higienizar corretamente os anéis e as alianças. 

(C) secar as mãos após a paramentação cirúrgica.

( D) manter unhas curtas e não utilizar unhas artificiais.

▬ QUESTÃO 50  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui recomendação para o posicionamento no período
intraoperatório essencial para a segurança do paciente: 

(A) proceder  as  manobras  de  posicionamento  por  um
único  membro  da  equipe,  evitando  manuseio  em
excesso.

(B) colocar o paciente em posição cirúrgica correta após
devidamente anestesiado.

(C) realizar rotação lateral do pescoço e da cabeça a cada
duas horas, evitando torcicolos e outras lesões.

(D) proporcionar  conforto  ao  paciente,  elevando  a
cabeceira da mesa operatória. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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