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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                                        Cargo: Médico Supervisor / Nível Superior 

Página 2/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

RA
SC

U
N

H
O

RA
SC

U
N

H
O

 
 
 
No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A resolução 283/01 classifica os resíduos sólidos em 

quatro classes (A, B, C, D) 
B) A  sobrevida nos resíduos da  Entamoeba histolytica, da 

Leptospira interrogans e da Salmonela thyphi varia de 8 a 
12 dias de 15 a 43 dias e de 29 a 70 dias respectivamente. 

C) Os resíduos do grupo A são os resíduos químicos, os 
resíduos do grupo B são os resíduos  infectantes, os 
resíduos do grupo C são os resíduos comuns e os  resíduos 
do grupo D são os rejeitos radiotivos. 

D) A resolução RDC 33/2003 fez uma nova classificação dos 
resíduos em A, B,C D e E. 

E) A Classificação da ABNT  divide os resíduos em três 
grupos. 

 
 
 
Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para cada uma das 
afirmativas abaixo. 
 
(    ) A lei 8.078 de 1990 conhecida como Código de Defesa 

do Consumidor, não alcança o controle das infecções 
hospitalares. 

(    ) A  Organização  Mundial  Hospitalares (OMS) considera 
aceitáveis índices de infecção entre 9% e 20 %. 

(    ) A infecção hospitalar tanto pode ser entendida como 
ilícito civil, como crime. 

(    ) Os microorganismos são transmitidos nos hospitais pelo 
contato direto e indireto, perdigotos, pelo ar, veiculo 
comum e por um vetor. 

(    ) As mãos são o centro de transmissão por contato  
indireto e os objetos contaminados o são por contato  
direto. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 
 

A) V, V, V, V, V. 
B) F, F, F, F, F. 
C) F, V, V, V, F. 
D) F, F, V, V, V. 
E) V, F, V, V, F. 
 
 
 
Assinale a alternativa correta. 
 

A) O anti- séptico é um germicida químico usada em objetos 
inanimados. 

B) Desinfectante é o germicida que inativa esporos 
bacterianos dos objetos inanimados. 

C) O esterilizante químico destrói toda forma de vida 
microbiana, inclusive fungos e esporos bacterianos. 

D) A desinfecção de baixo nível elimina grande parte das 
bactérias inclusive o bacilo da tuberculose. 

E) A desinfecção de alto nível destrói todos os 
microorganismos e todos os esporos bacterianos. 

 

 
 
 
É incorreto afirmar: 
 
A) Pacientes com infecção por microrganismos 

multirresistentes devem ser colocados em quartos privativos 
B) Os quartos de isolamento devem ter pressão negativa com 

seis trocas de ar por hora. 
C) Não é recomendado pacientes com a mesma doença 

ocuparem o mesmo ambiente. 
D) Prefere-se que o termômetro  seja usado individualmente. 
E) Antes de sair do quarto, o profissional deve retirar luvas, 

capote, lavar as mãos e não tocar em nada no ambiente. 
 
 
 
Em se tratando do planejamento físico-funcional do hospital, 
assinale Verdadeiro(V), ou Falso(F) para cada uma das 
afirmativas abaixo. 
 
(    ) Um hospital deve ser planejado seguindo as normais do 

ministério da saúde (RDC 50/2002) 
(    ) As divisórias do tipo pré-fabricadas e removíveis, 

substituindo paredes fixas podem ser adotadas em áreas 
criticas. 

(    ) Na renovação de ar em áreas criticas todos as entradas de 
ar externas devem localizar-se o mais baixo possível em 
relação ao nível do piso. 

(    ) O uso de radiação ultravioleta em estabelecimentos 
assistenciais de saúde para fins de desinfecção e 
esterilização de superfícies ou artigos encontra-se  proibido 
pela portaria nº930, de  27/08/92(MS) 

(    ) Todo material contaminado acondicionado dentro da 
técnica adequada  poderá ser transportado em quaisquer 
ambiente. 

 
A sequência correta  de cima para baixo é: 
  
A) V, F, F, V, V. 
B) F, V, F, V, F. 
C) V, V, F, F, V. 
D) V, F, V, V, F. 
E) F, F, F, V, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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É incorreto afirmar: 
 
A) Na central de material de esterilização o fluxo deverá ser: 

1) Recepção de roupa limpa e material; 2) Desinfecção de 
material; 3) Separação e lavagem de material; 4) Preparo 
de roupas e material; 5) Esterilização; 6) Aeração; 7) 
Guarda e distribuição. 

B) O número máximo de leitos no berçário de sadios é de 8, 
mantendo-se uma distância mínima entre estes e as  
paredes de 40 cm. 

C) No berçário de prematuras o número máximo de berços é 
de seis, mantendo-se uma distância de 1m. 

D) Quando houver alojamento conjunto, o berço deve ficar 
ao lado do leito da mãe e afastado 2m do outro berço. 

E) Nas unidades de terapia intensiva as camas deverão  
afastar-se das paredes de 1m e de 2m entre os leitos. 

 
 
 
Em relação aos níveis de Biossegurança, é incorreto afirmar: 
 
A) Os níveis de biossegurança dividem-se em três grupos; 

nível I, II  e III. 
B) No nível I, há baixo risco individual e coletivo e pouca  

probabilidade de alto risco para os profissionais de saúde. 
C) O nível IV apresenta grave risco para os profissionais de 

laboratórios  e para a coletividade. 
D) No  nível III há moderado risco individual e risco coletivo 

limitado e pouca probabilidade de alto risco para os 
profissionais, 

E) No nível III o laboratório e outros ambientes devem estar 
localizados longe das áreas de público, escritórios e de 
atendimentos a pacientes. 

 
 
 
Diante do contato com sangue de algum paciente durante 
procedimentos técnico-hospitalares, qual a medida mais 
eficaz? 
 
A) Lavar o local com água e sabão. 
B) Limpar o local com povidine degermante. 
C) Limpar o local com álcool a 100%. 
D) Lavar o local com bastante  álcool  iodado. 
E) Limpar o local  com álcool a 70%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para o desenvolvimento do mapa de risco, é necessário: 
 
A) Identificação dos indicadores de saúde, acidentes ocorridos 

e medidas de organização de trabalho. 
B) Conhecimento dos levantamentos ambientais e bem como a 

terapêutica do serviço de saúde 
C) O conhecimento do processo de trabalho no local analisado, 

sem importar o número, sexo e idade dos profissionais. 
D) Medidas de higiene, mensuração  do porte físico de cada 

profissional de saúde e medidas preventivas existentes e sua 
eficácia. 

E) Identificação dos indicadores de saúde, acidentes ocorridos 
e não observar as causas mais freqüentes de ausência de 
trabalho. 

 
 
 
Em relação ao procedimento operacional (POP) laboratorial, 
assinale a alternativa  incorreta. 
 
A) Devem existir POPs específicos para utilização de 

equipamentos e condutas a serem adotadas em caso de 
acidentes; 

B) Os  POPs devem estar escritos de forma clara e completa. 
C) Os POPs devem estar disponível em local  seguro de 

conhecimento exclusivo do responsável do laboratório. 
D) Os Pops tem como objetivo padronizar todas as ações  para 

que diferentes técnicos possam compreender e executar, da 
mesma maneira, uma determinada tarefa. 

E) POPs  são protocolos que descrevem detalhadamente  cada 
atividade realizada no laboratório. 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
Após acidentes com pérfuro-cortantes 
 
A) Lavar a área contaminada com água e sabão. 
B) Nas lesões mais severas, é mandatório o uso de álcool 

iodado na assepsia local. 
C) Comunicar a CCIH imediatamente  
D) Colher sangue 24/48 horas após o acidente para realizar 

anti-HIV após avaliação médica. 
E) Fazer controle periódico com testes anti HIV após o 

acidente. 
 
 
 
Qual o microorganismo que está mais associado a processos 
infecciosos em prótese devido a produção de biofilme? 
 
A) Cândida sp. 
B) Pseudomonas aeruginosa. 
C) Enterococcus faecalis. 
D) Steptococcus pneumoniae. 
E) Staphylococcus epidermidis. 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Quanto aos equipamentos de proteção individual, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Os protetores oculares são recomendados para 

trabalhadores que fazem manipulação com líquidos 
biológicos. 

B) As  máscaras podem ser do tipo cirúrgico ou do tipo 
respirador N95(NIOSH) onde esta apresenta eficácia de 
filtragem de, no mínimo 80%, que poderá impedir o 
acesso do bacilo às vias aéreas como por exemplo o bacilo 
de Hansen. 

C) O Avental para procedimentos de risco ocupacional não 
precisa ser estéril, sendo necessário ser longo, de mangas 
compridas. 

D) As luvas são classificadas em cirúrgicas (de látex, 
esterilizadas descartáveis, utilizadas em procedimentos 
críticos) e de procedimento (não é necessário que sejam 
estéreis) 

E) Os propés protegem as calçados e previnem contaminação 
com sangue e secreção. 

 
 
 
Assinale a alternativa correta em se tratando de pacientes em 
uso de respiradores /ventiladores mecânicos com processos 
infecciosos. 
 
A) Shingella sp 
B) Cândida sp 
C) Stheptococcus sp 
D) Pseudomonas aeruginosa 
E) Streptococcus sp 
 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) A cabine biológica de segurança classe I tem como 

objetivo proteger o operador e o produto, podendo ela ser 
usada quando se manipulam microorganismos de alto 
risco. 

B) A  cabine biológica  de segurança classe I é do tipo 
hermeticamente  fechada, impermeável a gases e o 
trabalho é realizado com luvas de borrachas que estão 
presas à câmara. 

C) Na  cabine biológica de segurança classe I, o fluxo de ar 
ocorre de dentro para fora. 

D) Na cabine de segurança biológica classe II todo o ar 
proveniente da cabine não é filtrado 

E) A cabine biológica de segurança classe II tem como 
objetivo proteger o operador o produto e o meio. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta em relação a assistência em 
saúde a pacientes com AIDS ou soropositivos; 
 
A) As medidas de biossegurança a serem adotadas para a AIDS 

são as mesmas recomendadas para a prevenção das hepatites 
B e C. 

B) A Tuberculose associada á AIDS passa a exigir 
biosegurança especifica e isolamento respiratório com 
máscaras apropriadas para o doente e/ou profissionais de 
saúde que prestam assistência. 

C) Isolamentos de contato não e recomendado para pacientes 
com AIDS e infecções por Herpes simplex (localizado ou 
disseminado). 

D) Na AIDS os cuidados de biossegurança devem esta 
relacionados principalmente com sangue e/ou 
secreções/líquidos corpóreos. 

E) Os portadores de AIDS e/ou soropositivos podem utilizar 
salas de espera e banheiros comuns  a qualquer tipo de 
pacientes, desde que tenham hábitos condizentes de higiene, 
comportamento e limpeza. 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta 
 
A) Todas as unidades de diálise são regulamentadas pela 

Portaria 82 do Ministério da Saúde do Brasil (2000) 
B) São obrigatórios o uso de equipamentos de proteção 

individual e a lavagem das mãos durante todo a assistência 
ao paciente no centro de diálise. 

C) Os pacientes com hepatite B(HbsAg+) não podem ser 
dialisado na própria sala de diálise. 

D) É sugestiva de sepse a presença de febre, calafrios, 
hipotensão e comprometimento do estado geral que 
persistem após o término da sessão de diálise 

E) As superfícies da máquina de hemodiálise devem ser limpas 
com água e sabão diariamente, sempre que houve  sujidade 
e no intervalo das sessões de acordo com as normas 
estabelecidas pelo  fabricante aplicando-se posteriormente  
álcool etílico a 70%  
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É incorreto afirmar: 
 
A) Na limpeza de salas de cirurgia deve-se considerar 

diferentemente os procedimentos Cirúrgicos 
contaminados dos não contaminados. 

B) A limpeza pré-operatório é realizada antes  das cirurgias 
programadas,  mesmo que todo o centro cirúrgico tenha 
sido anteriormente submetido a uma limpeza terminal. 

C) A limpeza operatória é a que é realizada quando ocorre 
derramamento de líquidos ou fluidos corpóreos do 
paciente durante a cirurgia nas superfícies. 

D) A limpeza concorrente do centro cirúrgico deverá ser 
realizada diariamente pela enfermagem e pelo pessoal de 
limpeza. 

E) Em  situações em que não seja necessária a utilização das 
precauções, deve-se optar por limpeza com água e 
detergente. 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) São fatores de risco relacionados aos cateteres: uso 

prolongado, manipulação freqüente, idade e estado 
imunológico do paciente. 

B) Os Cateteres periféricos podem ser trocados a cada 48-72 
horas. 

C) Está recomendada a desinfecção de alto nível 
(glutaraldeido a 2%) para endoscópios. 

D) A retirada do cateter venoso central deverá ser feita logo 
não seja mais necessário ou em casos de sinais de 
infecção local. 

E) Os agentes relacionados à infecção pelo uso inadequado 
de endoscópios (endoscopia gastrintestinais) mais 
encontrados foram a Cândida sp, Helicobacter pylori. 

 
 
 
É incorreto afirmar: 
 
A) Ferida cirúrgica potencialmente contaminada são as em 

que a cavidade orofaríngea, gastrintestinal, trato 
geniturinário, ou respiratório, foram penetrados mas não 
houve extravasamento significativo. 

B) Feridas contaminadas são aquelas em que houve 
inflamação aguda com formação de pus. 

C) As infecções da ferida cirúrgica ocupam o terceiro lugar 
em freqüência entre as infecções hospitalares. 

D) A ferida cirúrgica sofre influência direta de alguns  fatores 
externos, facilmente  controlados  pelos cirurgiões tais 
com: as mãos do cirurgião, a pele do paciente,  
hospitalização pré-operatória duração da cirurgia e técnica 
cirúrgica. 

E) A grande maioria das infecções do sitio cirúrgico 
manifesta-se após a alta hospitalar. 

 
 

 
 
 
Em se tratando da importância da limpeza hospitalar no controle 
de infecções, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Os principais desinfetantes hospitalares são álcool etílico(a 

70% em peso e a 80% em volume de ação germicida); 
quaternários de amônio;compostas clorados; manopersulfato 
de potássio. 

B) Na limpeza e desinfecção de cama, maca, colchão e cadeira 
de rodas deve-se proceder diariamente e após contaminação 
com matéria orgânica, usar água e sabão, álcool a 70% 
quaternário de amônia e a limpeza deve ser mecânica com 
fricção por 30 segundos. 

C) A  limpeza de condicionador de ar deve ser diária com água 
e sabão retirando o filtro. 

D) Na limpeza de pias, vaso sanitário e banheiros fazer 
diariamente e se necessário usando água e sabão; hipoclorito 
a 1% e limpeza mecânica. 

E) O balde de lixo, e o suporte de soro devem ser limpos 
diariamente e após contaminação usando água e sabão e 
executando limpeza mecânica. 

 
 
 
Assinale Verdadeiro (V) ou falso (F) para cada uma das 
afirmativas abaixo: 
 
(    ) De modo geral as infecções mais freqüentes são as do trato 

urinário, respiratórias, da corrente sangüínea e as da ferida  
cirúrgica. 

(    ) A  pneumonia hospitalar é definida como a infecção do 
trato respiratório inferior que ocorre 24 horas após a 
internação no hospital desde que não presente em ou em 
incubação por ocasião da admissão. 

(    ) O diagnóstico de pneumonia hospitalar não é fácil, pois 
sinais clássicos como febre, infiltrado pulmonar, produção 
de escarro e elevação do número de leucócitos podem não 
estar presentes. 

(    ) Infecção da corrente sanguínea é definida como qualquer 
hemocultura com crescimento de bactérias ou fungos, 
clinicamente importante, obtida após 36 horas de 
hospitalização. 

(    ) Para confirmar a infecção de corrente sanguínea deve-se 
isolar um mesmo microorganismo na hemocultura e no 
cateter, afastar outros focos de infecção e ter quadro clínico 
compatível com bacteremia. 
 

 A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, F, V, F, V. 
B) F, V, F, V, V. 
C) V, V, F, F, V. 
D) V, F, V, V, F. 
E) V, F, V, V, V. 
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É incorreto afirmar 
 
A) A maioria das infecções respiratórias hospitalares 

(pneumonias) é causada por microorganismos que 
colonizam a orofaringe e são aspirados 

B) Bactérias anaeróbias e vírus são observados em muitos 
casos. 

C) As principais fontes de contaminação que levam ao colo 
da orofaringe são o reto, o estômago e os respiradores 
artificiais com micronebulizadores nos circuitos. 

D) No diagnóstico das infecções respiratórias hospitalares 
utilizam-se principalmente a observação clínica e os 
achados radiológicos. 

E) Os principais agentes etiológicos  são os bastonetes gram-
negativos aeróbios (72%) seguidos dos gram-positivos, 
especialmente o Staphylococcus aureus e os 
Streptococcus pneumoniae. 

 
 
 
No que se refere ao acondicionamento dos resíduos, assinale a 
alternativa correta 
 
A) Os resíduos de serviço de saúde devem ser 

acondicionados em recipientes que não possibilitem 
ruturas e vazamentos, com saco plástico branco leitoso. 

B) Resíduos infectantes devem ser acondicionados em lixeira 
com ou sem pedal, com o símbolo de  material com risco 
biológico, forrado com saco preto. 

C) Resíduos perfuroscortantes devem ser armazenados em 
sacos duplos para resíduos densos 

D) Resíduos radioativos deverão ser acondicionados em 
recipiente rígido e estanque 

E) Resíduos químicos deverão ser acondicionados em lixeira 
com ou sem pedal e tampa forrada com saco plástico, ou 
de cor clara. 

 
 
 
Quanto ao tratamento dado aos resíduos  sólidos, assinale a 
alternativa incorreta 
 
A) Radiação ionizante é uma esterilização que utiliza a 

radiação gama, emitida pelo cobalto 60, que mata os 
microorganismo por radiólise 

B) Na desinfecção química os produtos normalmente 
empregados são compostos clorados: sais de amônia, 
aldeído e compostos fenólicos 

C) Autoclavem com solidificação determina uma fusão a 
150ºC do próprio coletor especial junto com materiais 
plásticos do resíduo. 

D) Plasma é um gás ionizante que conduz eletricidade 
E) Autoclavem com vapor e microondas usa múltiplos 

estágios de vácuo e vaporização. 
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