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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 “Os signatários da OIT, dentre eles o 
Brasil, estipularam erradicar todas as 
formas de trabalho infantil até 2016, mas 
muito há de ser feito para que este prazo 
seja cumprido. No país, as ações 
públicas têm buscado sinergia com os 
esforços de mobilização social de 
combate a estas nefastas práticas, e, em 
especial no Ceará, a Secretaria de 
Trabalho e Desenvolvimento Social 
(STDS) tem se preocupado com a 
temática, não apenas se somando às 
iniciativas de mobilização social, via 
campanhas sistemáticas de 
conscientização, bem como agindo 
diretamente no combate ao problema, 
através da articulação de programas 
nacionais como o PETI – Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, e 
outros projetos locais como o Primeiro 
Passo e o Jovem Aprendiz em Serviço, 
ambos voltados à formação adequada 
de jovens segundo suas faixas etárias”. 

Entre os adjetivos qualificadores dos 
substantivos do texto 4 destacados 
abaixo, aquele que tem valor subjetivo 
é: 

a) trabalho infantil; 

b) ações públicas; 

c) mobilização social; 

d) nefastas práticas. 

 

2º ESCREVA BEM, É SIMPLES 

Não é preciso ser professor de língua 
portuguesa para conhecê-la. Os 
gramáticos não são os únicos capazes de 
produzir textos coerentes, concisos e 
adequados. Não, a língua portuguesa não 
é a mais difícil de ser entendida. Não, 
português não é difícil de aprender. 
Acredite, você é capaz de produzir textos 
concisos, caprichados e perfeitamente 
entendíveis às pessoas que você deseja 
que tenham acesso a eles. 

Para começar, defina seu assunto, ou 
seja, sobre o que você pretende falar ou 

discursar. Entenda que não é o título (ao 
concluir seu texto, não se esqueça dele), 
mas o assunto a ser desenvolvido, aquele 
que será seu objeto de análise, tal como 
uma matéria-prima que precisa ser 
moldada para ter os formatos de acordo 
com o estilo de cada um. 

Uma das dicas para isso é inserir em 
seu cotidiano a leitura em suas formas 
verbais e não verbais, tendo um olhar 
atencioso a todas as formas de textos que 
o rodeiam, tais como propaganda, folder, 
charge, placa de trânsito, anúncio de 
emprego, discurso de algum político, 
enfim, atente-se a tudo o que é capaz de 
transmitir uma mensagem. Aproveite para 
se questionar sobre como esses exemplos 
conseguem fazer com que uma mensagem 
seja entendida por um determinado grupo 
de pessoas. 

Bom, escolhido o assunto, defina, 
indispensavelmente, seu público-alvo, pois 
ninguém escreve bem se não souber para 
quem vai escrever. Essa dica vale até 
mesmo se você desejar que seu texto seja 
lido por um grande número de pessoas. 
Nesse caso, utilize-se de uma linguagem 
simples e formal, ou seja, não utilize 
palavras que parecem existir apenas em 
dicionários e, muito menos, não utilize 
expressões grosseiras e gírias. 

Observadas essas dicas, você pode, 
enfim, começar seu rascunho. Isso 
mesmo! Rascunho, pois um bom texto, na 
maioria das vezes, é o resultado de uma 
releitura realizada pelo próprio autor. Isso 
acontece porque, ao reler o que 
escrevemos, vamos identificando outras 
formas de passar a mesma informação. 
Nesse processo, aumentamos nossa 
garantia de que a mensagem será 
entendida pelos nossos receptores. 

Além dessas regras que podem ser 
lembradas mais facilmente, vale uma dica 
muito importante: peça que outra pessoa 
leia seu texto, pois nada como um olhar 
diferente para apontar algumas falhas que, 
mesmo após nossa releitura, não 
conseguimos identificar. 



 
(Adaptado de Erika de Souza Bueno, O 
Globo, 17-03-2012) 

Todas as palavras abaixo, retiradas do 
texto, foram formadas pelo processo de 
sufixação; os sufixos acrescentados 
possuem um papel estrutural na 
formação dessas novas palavras. A 
alternativa em que esse papel foi 
corretamente indicado, em relação à 
palavra destacada, é: 

a) grosseiras – forma adjetivos de 

substantivos. 

b) portuguesa – forma substantivos de 

substantivos. 

c) perfeitamente – forma advérbios de 

substantivos. 

d) atencioso – forma adjetivos de 

adjetivos. 

 

3º Todas as formas verbais estão em 
conformidade com a norma-padrão da 
língua portuguesa em: 
 
a) Poucas revistas se proporão a 

discutir com seriedade as causas e as 

consequências da compulsão por produtos 

tecnológicos. 

b) Até hoje, as publicações sobre 

tecnologia se mantiveram reticentes ao 

tratar das estratégias usadas para viciar os 

usuários da rede. 

c) Preocupa-nos a compulsão por 

aplicativos de celulares, pois ela cercea a 

liberdade de um número crescente de 

jovens e adultos por todo o mundo. 

d) Quando a mídia se ater ao debate 

acerca do aspecto viciante das redes 

sociais, a população poderá acessá-las 

com mais comedimento. 

 

4º Considere o trecho: “Um novo projeto 
desenvolvido na Holanda pela Delft 
University of Technology pretende criar 
áreas com beliches na classe 
econômica para os passageiros 
dormirem mais confortavelmente 
durante as viagens.” Ao fazer a 
substituição do termo projeto pela 
palavra ideias, quantas outras 
mudanças adicionais no trecho seriam 
necessárias para atender aos requisitos 
de concordância verbal e nominal 
padrão da língua portuguesa? 
 
a) Uma mudança. 

b) Duas mudanças. 

c) Três mudanças. 

d) Quatro mudanças. 

 

 
5º  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O verbo disponibilizar (2º parágrafo) é 
grafado com o sufixo “izar” por não 
possuir um “s” na terminação de seu 
radical. Essa regra também atinge a 
palavra: 

a) Catequizar 

b) Batizar 

c) Integralizar 

d) Hipnotizar 

 
 

 



 
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 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 Acerca do processamento de 
produtos hospitalares, 
é correto afirmar: 

a) O peróxido de hidrogênio e o óxido de 

etileno são processos mecânicos de 

limpeza de materiais hospitalares 

automatizados em baixa temperatura. 

b) A esterilização é o processo de 

eliminação e destruição de micro-

organismos, patogênicos ou não, em 

sua forma vegetativa, que estejam 

presentes nos artigos e objetos 

inanimados, mediante a aplicação de 

agentes físicos ou químicos. 

c) A desinfecção é o processo de 

destruição de todos os micro-

organismos, a tal ponto que não seja 

mais possível detectá-los através de 

testes microbiológicos padrão. 

d) A limpeza consiste na remoção da 

sujidade visível – orgânica e inorgânica 

– mediante o uso da água, sabão e 

detergente neutro ou detergente 

enzimático em artigos e superfícies. 

 

13º 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. 

 
14º Para se estabelecer um regulamento 
técnico, é preciso definir os 
significados dos termos utilizados, a fim 
de não haver equívocos futuros. Assim, 
a RDC nº 15, de 15 de março de 2012 do 
Ministério da Saúde e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), é um Regulamento que se 
aplica aos Centros de Material e 
Esterilização (CME) dos serviços de 
saúde públicos, privados, civis, 
militares e às empresas processadoras, 
envolvidas no processamento de 
produtos para saúde, também atribui 
significado aos seus termos. Sobre 
essas denominações, assinale a 
alternativa correta. 

a) Produtos para saúde não-críticos são 

produtos que entram em contato com 

pele íntegra ou mucosas pouco 

colonizadas 

b) Produtos para saúde não-críticos são 

produtos que foram reprocessados em 

autoclave pelo menos 1 vez 

c) Pré-limpeza: remoção da sujidade 

visível presente nos produtos estéreis 

antes de sua utilização no paciente 

d) Produtos para saúde semi-críticos são 

produtos que entram em contato com 

pele não íntegra ou mucosas íntegras 

colonizadas 

 

 

15º De acordo com as definições 
estabelecidas nas diretrizes básicas de 
esterilização e desinfecção de artigos 
clínicos e médico-hospitalares, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

a) Limpeza é a remoção mecânica e/ou 

química de sujidades em geral 

(oleosidade, umidade, matéria 

orgânica, poeira, entre outros) de 

determinado local. 

b) Antissepsia é a eliminação de 

microrganismos da pele, mucosa ou 

tecidos vivos, com auxílio de 

antissépticos, substâncias 

microbiocidas ou microbiostáticas. 

c) Assepsia é a eliminação de 

microrganismos, exceto esporulados, 

de materiais ou artigos inanimados, 

através de processo físico ou químico, 

com auxílio de desinfetantes. 

d) Esterilização é a destruição de todos 

os microrganismos, inclusive 

esporulados, através de processo 

químico ou físico. 

 

 
16º O Centro de Material e Esterilização 
(CME), é um setor destinado à limpeza, 
acondicionamento, esterilização, 
guarda e distribuição dos produtos para 
a saúde. De acordo com a RDC no. 15, 
de 15 de março de 2012, o 
processamento de produtos para a 
saúde deve ser realizado com base em 
boas práticas que garantam a 
segurança do paciente e do trabalhador 
em saúde. Assinale a alternativa 
correta: 

a) Após a limpeza e demais etapas do 

processo, os produtos para a saúde 

considerados “críticos” devem ser 

submetidos à esterilização. 

b) Após a limpeza, os produtos para a 

saúde considerados “não-críticos” 

devem ser, no mínimo, submetidos à 

desinfecção. 



 
c) Os produtos para saúde utilizados na 

assistência ventilatória deverão ser 

submetidos à desinfecção por imersão 

química líquida em saneantes a base 

de aldeídos. 

d) Pré-limpeza: remoção da sujidade 

visível presente nos produtos estéreis 

antes de sua utilização no paciente 

 

17º Assinale a alternativa incorreta: 

a) O ciclo de esterilização a vapor para 

uso imediato só pode ocorrer em caso 

de urgência e emergência, desde que 

seja monitorado por integrador ou 

emulador químico e que os produtos 

para saúde sejam utilizados 

imediatamente após a execução do 

processo. 

b) Descontaminação é a eliminação 

parcial ou total de microrganismos de 

materiais ou superfícies inanimadas. 

c) Produtos para saúde não-críticos são 

produtos que foram reprocessados em 

autoclave pelo menos 1 vez 

d) Pré-limpeza: remoção da sujidade 

visível presente nos produtos estéreis 

antes de sua utilização no paciente 

 

 
18º 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. 

 

 

19º Todas as precauções que a equipe 
da CME (Central de Material 
Esterilizado), tem em relação à estrutura 
física e às técnicas de esterilização dos 
materiais visam diminuir os riscos de 
infecção, com a finalidade de: 

a) Evitar outras complicações, que 

acarretam sofrimento ao cliente, bem 

como um tempo maior de internação. 

b) Evitar outras complicações, que 

acarretam uma demanda maior de 

procedimentos ao auxiliar de 

enfermagem, bem como um tempo 

maior de internação do cliente. 

c) Evitar outras complicações, que 

acarretam no aumento da carga 

horário de trabalho da equipe 

multidisciplinar. 

d) Evitar outras complicações, que 

acarretam maior uso de medicamentos 

e realizações de exames. 

 

 
20º Assinale a alternativa correta no que 
se refere aos tipos e processamentos de 
materiais hospitalares: 

a) A limpeza consiste no processo que 

elimina micro-organismos presentes 

em superfícies e artigos, porém com 

menor poder letal que a esterilização, 

pois não destrói todas as formas de 

vida microbiana, principalmente 

esporos. 

b) 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. 

c) A esterilização é a destruição de todas 

as formas de vida microbiana (vírus, 

bactérias, esporos, fungos, 

protozoários e helmintos) por um 

processo que utiliza agentes químicos 

ou físicos. 

d) Artigos críticos são aqueles que 

entram em contato com pele íntegra e 

superfícies. Risco de transmissão de 

infecção baixo. 

 
 

 

 

 

 


