
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO ESCRITOR PAULO COELHO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“O caminho da sabedoria é não ter medo de errar.”
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VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Instrumentador Cirúrgico
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL – RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD–
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Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE CACOAL

Disciplinas
Quantidade de

questões
Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública Municipal 5 2

Geografia e História de Rondônia 5 1

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 1

Conhecimentos Específicos 15 3
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LÍNGUA PORTUGUESA
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

A mulher entrou no meu escritório com um
sorriso muito amável e olhos muito azuis. Desenrolou
um mapa e começou a falar com uma certa
velocidade, como é uso dos chilenos. Gosto de ver
mapas, e me ergui para olhar aquele.

Quando percebi que se tratava de um
loteamento, e a mulher queria me vender uma
parcela, me coloquei na defensiva; disse que no
momento suspendi meus negócios imobiliários, e até
estava pensando em vender meus imensos territórios
no Brasil; que além disso o Chile é um país muito
estreito e sua terra deveria ser dividida entre seu
povo; até ficaria mal a um estrangeiro querer
especular com um trecho da faja angosta, que é como
os chilenos chamam sua tira estreita de terra, que por
sinal costumam dizer que é “larguíssima”, para
assombro do brasileiro recém-chegado, que não
sabe que isso em castelhano quer dizer
“compridíssima”.

Os olhos azuis fixaram-se nos meus, a mão
extraiu de uma pasta a fotografia de um terreno
plantado de pinheirinhos de dois ou três anos: não se
tratava de especulação imobiliária; dentro de poucos
anos eu seria um madeireiro, poderia cortar meus
pinheiros... Ponderei que tenho uma pena imensa de
cortar árvores.

Asenhora não tem?
Também tinha. E então baixou a voz,

sombreou os olhos de poesia, e me disse que ela
mesma, corretora, também comprara duas parcelas
naquele terreno. E tinha certeza confessava que
também não tinha coragem de mandar cortar seus
pinheiros; também adorava árvores e passarinhos,
cortaria apenas os pinheiros necessários para fazer
uma casinha de madeira: o lugar é lindo, em um
pequeno planalto, dá para uns penedos junto ao mar;
as árvores choram, e cantam com as ondas quando
sopra o vento do oceano...

Confesso que paguei a primeira prestação:
ela passou o recibo, sorriu, me disse
e e partiu com seus olhos azuis, me
deixando meio tonto, com a vaga impressão de ter
comprado um pedaço do Oceano Pacífico.

A corretora de mar

─

─ ─

muchas gracias
hasta lueguito

(BRAGA, Rubem. , . Rio de Janeiro,
Record: 1987).

Ai de ti Copacabana

Questão 01

Assinale a opção correta de acordo com as ideias
veiculadas no texto.

A) A mulher só começou a fazer seu trabalho quando
percebeu o interesse do narrador pelo trecho de
terra no Chile.

B) Todo o segundo parágrafo trata dos argumentos
do narrador para se desvencilhar da corretora.

C) A palavra “Confesso”, que introduz o último
parágrafo, demonstra o arrependimento do
narrador por não ter dado a devida atenção à
corretora.

D) O narrador, com seus argumentos, acabou por
seduzir a mulher, que passou a ver o loteamento
com outros olhos.

E) Acorretora comprara duas parcelas de um terreno
e agora tentava repassá-los ao narrador.

Questão 02

Na conclusão da leitura, evidencia-se para o leitor:

A) a capacidade de convencimento da corretora.
B) a desonestidade da transação feita pelos dois.
C) a pressa da corretora de voltar a seu país de

origem.
D) os problemas de comunicação entre pessoas de

línguas diferentes.
E) o comprometimento do narrador com a ecologia.

Questão 03

Assinale a opção em que a inversão da posição do
adjetivo acarreta mudança de sentido.

A) imensos territórios / territórios imensos
B) tira estreita / estreita tira
C) certa velocidade / velocidade certa
D) vaga impressão / impressão vaga
E) pequeno planalto / planalto pequeno

Questão 04

Em: “sorriso MUITO AMÁVEL”, o adjetivo amável foi
empregado no superlativo absoluto analítico. Como
seria a forma erudita do mesmo adjetivo no
superlativo absoluto sintético?

A) amavelíssimo
B) amavelvíssimo
C) amavelzíssimo
D) amabílimo
E) amabilíssimo
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Em: “[...] as árvores choram, e cantam com as ondas
quando sopra o vento do oceano ...”, identifica-se
uma figura de linguagem.Aponte-a.

A) Metonímia
B) Catacrese
C) Hipérbole
D) Prosopopeia
E) Eufemismo

Questão 05

Conhecendo a regência do nome CERTEZA,
pode-se perceber que, no trecho abaixo, houve a
omissão de uma preposição após o segundo
travessão. Identifique essa preposição.

“E tinha certeza confessava que também não
tinha coragem de mandar cortar seus pinheiros [...]”

A) de
B) com
C) em
D) para
E) a

─ ─. . . .

Como se classifica a oração subordinada destacada
no trecho a seguir?

“QUANDO PERCEBI que se tratava de um
loteamento, e a mulher queria me vender uma
parcela, me coloquei na defensiva [...]”

A) adverbial temporal
B) adverbial conformativa
C) adverbial concessiva
D) adjetiva restritiva
E) adjetiva explicativa

Questão 10

Questão 11

Que função sintática exerce o termo destacado em:
“[...] e a mulher queria me vender UMAPARCELA, me
coloquei na defensiva [...]”?

A) adjunto adverbial
B) adjunto adnominal
C) complemento nominal
D) objeto indireto
E) objeto direto

Questão 08

A forma verbal composta que corresponde à simples
destacada em “[...] ela mesma, corretora, também
COMPRARAduas parcelas naquele terreno.” é:

A) foi comprado.
B) tinha comprado.
C) tem comprado.
D) terá comprado.
E) teria comprado.

Questão 06

Assinale a única frase que segue a norma culta da
língua quanto à concordância nominal.

A) Já era meio dia e meio quando ela entrou no
escritório.

B) Os terrenos ficavam bastantes distantes do Brasil.
C) Era necessário paciência para enfrentar aquela

situação.
D) Anexo à solicitação segue a escritura do terreno.
E) É proibido a colocação de lixo neste terreno.

Questão 07

Que ideia expressa o trecho destacado em: “Gosto de
ver mapas, e me ergui PARAOLHARAQUELE”?

A) condição
B) comparação
C) consequência
D) finalidade
E) causa

Questão 09

Assinale a opção em que o pronome NÃO substitui
corretamente o termo destacado.

A) “Desenrolou UM MAPA[...]” / Desenrolou-o [...]

B) “Confesso que paguei A PRIMEIRA PRESTAÇÃO
[...]” / Confesso que paguei-lhe [...]

C) “[...] vender MEUS IMENSOS TERRITÓRIOS NO
BRASIL [...]” / vendê-los [...]

D) “[...] poderia cortar MEUS PINHEIROS [...] / [...]
poderia cortá-los [...]

E) “[...] sombreou OS OLHOS de poesia [...]” /
sombreou-os de poesia [...]

Questão 12



04
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 16

Assinale a alternativa que aponta dois crimes
previstos pela Constituição Federal como
inafiançáveis e imprescritíveis.

A) racismo e tortura.
B) racismo e ação de grupos armados, civis ou

militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático de Direito.

C) tráfico ilícito de entorpecentes e tortura.
D) tortura e terrorismo.
E) tortura e ação de grupos armados, civis ou

militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático de Direito.

Questão 14

Assinale a única opção em que a palavra destacada
foi corretamente grafada.

A) Essa pessoa é um EMPECILHO à minha
promoção na empresa.

B) Ninguém entendia POR QUE ele havia pedido
demissão.

C) A ANÁLIZE dos fatos foi feita com muita cautela.
D) Todos estavamACUSTUMADOS a enfrentar esse

tipo de problema.
E) O MAU que ele me fez não se resolvia com um

aperto de mãos.

Questão 15

Assinale a única opção correta com relação ao uso da
vírgula.

A) O orador percebia que, todos os participantes
bocejavam durante a palestra.

B) A expressão das duas mulheres, comprometia o
que elas diziam.

C) Chegaram cedo ao escritório, os dois
funcionários.

D) Era importante para a direção, que os funcionários
participassem da reunião.

E) Depois de muito tempo, os dois participantes
concordaram em adiar a partida.

Em qual das frases abaixo o acento indicativo de
crase foi INCORRETAMENTE colocado?

A) Quando entrou na sala, ela sentiu-se à vontade.
B) Eu me dirigi à moça com certa preocupação.
C) Ela se referia à um terreno no Chile.
D) Os turistas que foram à cidade voltaram

encantados.
E) Os ecologistas temem danos às reservas

florestais.

Questão 13

Questão 17

Nos termos da Constituição Federal, para assegurar
o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou banco de
dados de entidades governamentais ou de caráter
público, conceder-se-á:

A) “habeas-corpus”.
B) mandado de segurança.
C) “habeas-data”.
D) mandado de injunção.
E) salvo-conduto.

Questão 18

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial:

A) para a contratação de profissional de qualquer
setor artístico, desde que consagrado pela critica
especializada.

B) para aquisição ou restauração de obras de arte e
objetos históricos de autenticidade certificada.

C) quando não acudirem interessados à licitação
anterior.

D) nas compras de hortifrutigrangeiros, pão e outros
gêneros perecíveis.

E) para a contratação de obras definidas por lei como
de pequeno valor.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
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Responde por crime de concussão, o funcionário
público que:

A) se apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que,
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem.

B) solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta
ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

C) exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida.

D) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento
pessoal.

E) patrocinar, direta ou indiretamente, interesse
privado perante a administração pública,
valendo-se da qualidade de funcionário.

Questão 19

Questão 21

Os bandeirantes começaram a explorar o vale do
Guaporé na segunda metade do século XVIII. Por
esse motivo, a Coroa portuguesa deu ordens para
que o primeiro Governador e Capitão General da
Capitania do Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura,
mantivesse – a qualquer custo – a ocupação da
margem direita do rio Guaporé, ameaçada por
incursões espanholas e indígenas. Para defender a
região, o governador instalou um pequeno posto de
vigilância que recebeu o nome de Presídio Nossa
Senhora da Conceição. Atualmente, essa fortificação
recebe o nome de:

A) Forte de Bragança.
B) Fortaleza da Conceição.
C) Presídio das Pedras.
D) Fortaleza Príncipe da Beira.
E) Forte de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Segundo o Regime Jurídico Estatutário dos
Servidores Públicos do Município de Cacoal – RO:

A) a exoneração do servidor somente pode se dar a
pedido do próprio servidor.

B) a demissão do servidor somente pode se dar a
pedido do próprio servidor.

C) o servidor que incorrer em falta grave poderá
sofrer pena de exoneração.

D) o servidor que incorrer em falta grave poderá
sofrer pena de substituição.

E) a exoneração poderá se dar a pedido do servidor
ou de ofício.

Questão 20

Questão 22

Segundo o Tratado de Tordesilhas, toda a região de
Rondônia pertencia à Espanha. Com a penetração
das Bandeiras e o mapeamento dos rios Madeira,
Guaporé e Mamoré, no período de 1722 a 1747,
houve uma redefinição das fronteiras entre Portugal e
Espanha na América do Sul por meio de dois tratados
– Santo Ildefonso e o Tratado de:

A) El Pardo.
B) Petrópolis.
C) Madri.
D) Ultrecht.
E) Badajós.

Questão 23

A hidrografia de Rondônia é formada por três bacias
principais e uma bacia secundária. Um dos três rios
que formam as bacias principais que abastecem o
estado de Rondônia é o rio:

A) Madeira.
B) Cabixi.
C) Pimenta Bueno.
D) Roosevelt.
E) Córrego da República.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 24

Margaret Thatcher, entre a adoração e o ódio.

A morte de Margaret Thatcher, em abril de 2013,
despertou uma antiga polêmica em torno da sua
figura. Odiada pelos trabalhadores e adorada pelos
capitalistas, a morte de Thatcher resultou tanto em
homenagens na porta de sua casa como em
comemorações pelo seu falecimento.

Conhecida como a “Dama de Ferro”, Margaret
Thatcher ocupou um cargo de destaque em um país
europeu. Esse cargo foi o de:

A) Presidente, naAlemanha.
B) Primeira Ministra, na Inglaterra.
C) Chefe do Banco Central, em Portugal.
D) Senadora, na França.
E) Ministra do Trabalho, na Espanha.

(Fonte: <http://vestibular.brasilescola.com/atualidades/
margaret-thatcher-entre-adoracao-odio.htm>Adaptado).
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Questão 25

A ocupação do território brasileiro restrita, no século
XVI, ao litoral e associada à lavoura de produtos
tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos
XVII e XVIII, ligada à exploração de novas atividades
econômicas e aos interesses políticos de Portugal em
definir as fronteiras da colônia.
No vale amazônico, a principal atividade econômica
que atraía os exploradores era:

A) extração das drogas do sertão.
B) produção de cana-de-açúcar.
C) extração do pau-brasil.
D) comércio com as colônias espanholas.
E) produção de café.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 26

O SUS pode ser considerado uma das maiores
conquistas sociais consagradas na Constituição de
1988 e seus princípios apontam para a
democratização nas ações e serviços de saúde. A
respeito desses princípios, analise as afirmativas a
seguir:

I. A epidemiologia deve ser utilizada para o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática das ações
de saúde.

II. Os serviços públicos devem ser organizados de
modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos.

III. A descentralização político-administrativa deve
ter direção única em cada esfera de governo.

Conforme análise, assinale:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 27

ALei nº 8.080/1990 dispõe, entre outras coisas, sobre
a organização, direção e gestão do Sistema Único de
Saúde. A esse respeito, analise as alternativas a
seguir e marque a correta.

A) Deverão ser criadas Comissões Temporárias de
integração entre os serviços de saúde e as
instituições de ensino profissional e superior.

B) A articulação das políticas e programas, a cargo
das Comissões Intersetoriais, abrangerá,
especialmente, as atividades de saneamento e
meio ambiente.

C) O principal objetivo da Comissão Intergestores
Bipartite é decidir sobre os aspectos financeiros
da gestão compartilhada do SUS.

D) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite
são reconhecidas como foros de negociação e
pactuação, quanto aos aspectos operacionais do
SUS.

E) Não é permitido aos municípios constituir
consórcios para desenvolver em conjunto as
ações e os serviços de saúde que lhes
correspondam.

Questão 28

As Conferências e os Conselhos de Saúde são
instâncias colegiadas que garantem a participação
da comunidade na gestão do SUS. As alternativas a
seguir apresentam segmentos da sociedade com
representatividade nesses órgãos, EXCETO:

A) profissionais de saúde.
B) usuários dos serviços de saúde.
C) representantes do governo.
D) prestadores de serviços de saúde.
E) representantes de universidades.

Questão 29

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi
criado pelo Decreto-Lei nº 72, de 21/11/1966, com o
objetivo central de corrigir os inconvenientes da
segmentação institucional e, com isto, aumentar a
eficiência do sistema. Sua origem se deu a partir da
fusão:

A) dasAssociações de Servidores Estaduais.
B) dos Institutos deAposentadorias e Pensões.
C) dos Conselhos Social e Previdenciários.
D) das Caixas deAposentadorias e Pensões.
E) dos Institutos Estaduais de Previdência.
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Considerando o que dispõe o Decreto nº 7.508/2011
a respeito das Regiões de Saúde, analise as
afirmativas a seguir:

I. As Regiões de Saúde serão referência para as
transferências de recursos entre os entes
federativos.

II. Conter Serviço de Atenção Psicossocial é um dos
requisitos mínimos para que uma Região de
Saúde seja instituída.

III. As Regiões de Saúde deverão ser estabelecidas
dentro de cada município, não podendo
municípios distintos compor a mesma Região.

Conforme análise, assinale:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem

corretas.

Questão 30

Considerando as características dos agentes
etiológicos no que se refere a sua relação com o
hospedeiro, marque a segunda coluna de acordo
com a opção correspondente na primeira:

Primeira Coluna

( 1 ) Infectividade
( 2 ) Patogenicidade
( 3 ) Antigenicidade
( 4 ) Virulência

Segunda Coluna

( ) Caracteriza-se pela capacidade de o agente
produzir lesões de maior ou menor gravidade,
determinando o grau de severidade da infecção.

( ) É a capacidade de o agente etiológico induzir no
hospedeiro a formação de anticorpos, produzindo
desta maneira imunidade.

( ) Diz respeito à capacidade de o agente, uma vez
instalado, produzir sintomas e sinais (doença).

( ) Caracteriza-se pela capacidade de o agente
penetrar, alojar-se e multiplicar-se no organismo
do hospedeiro, ou seja, a sua capacidade de
causar infecção.

Asequência correta é:

A) 4, 3, 2, 1
B) 1, 4, 3, 2
C) 3, 2, 1, 4
D) 4, 2, 1, 3
E) 2, 3, 4, 1

Questão 31

A febre amarela é considerada uma doença
endêmica na região Norte. Isso significa que:

A) nessa região a doença ocorre de forma brusca e
temporária, com uma incidência acima do
esperado.

B) as flutuações na prevalência da febre amarela
ocorrem em um período superior a um ano.

C) apresenta uma ocorrência usual, dentro dos
limites esperados e por um período de tempo
ilimitado.

D) na região Norte a incidência da febre amarela é
bem maior que a prevalência, tornando-a de difícil
controle.

E) a doença apresenta variações irregulares na
ocorrência, denominadas de variações sazonais e
que são bem mais frequentes que em outras
regiões.

Questão 32
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De acordo com a Portaria nº 104, de janeiro de 2011,
assinale a alternativa que corresponde a uma doença
ou agravo da Lista de Notificação Compulsória
Imediata – LNCI.

A) Atendimento antirrábico.
B) Eventos adversos pós-vacinação.
C) Doença de Chagas aguda.
D) Dermatoses ocupacionais.
E) Acidentes por animais peçonhentos.

Questão 33

Um dos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.142/90
para que os Municípios, Estados e Distrito Federal
recebam os recursos destinados à cobertura das
ações e serviços de saúde é que estes disponham de:

A) Conselho de Saúde.
B) Comitês de Saúde.
C) Programação Pactuada.
D) Plano Diretor Regional.
E) Comissões Intergestores.

Questão 34

O Sistema de Informações do Câncer da Mulher –
SISCAM – objetiva dar suporte ao controle da
mortalidade por câncer:

A) de mama.
B) do colo do útero.
C) de ovário.
D) de vulva.
E) de Hodgkin.

Questão 35

Questão 36

Questão 37

Questão 38

Questão 39

Todas as intervenções cirúrgicas têm em comum,
tempos fundamentais. A diérese é um exemplo de
tempo cirúrgico que se caracteriza por:

A) estancamento da hemorragia derivada das lesões
de vasos sanguíneos.

B) extirpação de um órgão doente.
C) incisão dos tecidos para entrada na cavidade a ser

explorada.
D) união dos tecidos e fechamento das cavidades.
E) retirada do tecido tumoral.

Assinale a alternativa correta, em relação às
atribuições do instrumentador cirúrgico.

A) Providenciar os cuidados pré-operatórios
imediatos como sondagem vesical.

B) Orientar a posição do paciente na mesa cirúrgica.
C) Pinçar os vasos sanguíneos lesionados durante a

abertura dos tecidos.
D) Entregar os instrumentos com presteza ao sinal

ou pedido verbal do cirurgião.
E) Intervir eventualmente no campo operatório,

mesmo quando não solicitado pelo cirurgião.

Em relação ao centro cirúrgico, é correto afirmar que:

A) deve ser localizado nos últimos andares do
hospital a fim de evitar contaminação aérea.

B) as salas de operação devem ser amplas o
suficiente para permitir a livre movimentação em
torno da mesa operatória.

C) os filtros de ar condicionado, do tipo lã de vidro,
não devem ser utilizados nos centros cirúrgicos.

D) d e v e m t e r b o a i l u m i n a ç ã o , p o r é m ,
exclusivamente artificial.

E) o vestuário utilizado no centro cirúrgico deve ser
esterilizado.

A área do centro cirúrgico, denominada expurgo, tem
como função principal:

A) acomodação e armazenamento dos materiais
cirúrgicos já estéreis.

B) esterilização dos materiais em autoclave e
estufas.

C) colocação do vestuário próprio de cirurgia.
D) separação dos materiais cirúrgicos não utilizados

na cirurgia.
E) lavagem e separação do material contaminado

durante o ato cirúrgico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Questão 40

Questão 41

Questão 42

Questão 43

Questão 44

Questão 45

Questão 46

Assinale a alternativa correta em relação à
esterilização e desinfecção em cirurgia.

A) O instrumentador não tem necessidade de
conhecer a fundo as técnicas de esterilização e
desinfecção como uma enfermeira graduada.

B) Todos os hospitais devem possuir comissões
permanentes de controle de infecções
hospitalares de acordo com o conselho regional
de medicina.

C) A presença de ferimentos prévios à cirurgia
diminui o risco de contaminação do paciente.

D) Os campos e aventais molhados não devem ser
considerados contaminados.

E) A radiação ultravioleta, de ação bactericida,
utilizada em salas cirúrgicas constitui um meio
químico de esterilização.

Qual o método de esterilização, em geral, mais
utilizado nos hospitais?

A) Físico com Radiação Gama.
B) Químico com Óxido de Etileno.
C) Físico com Radiação Ultravioleta.
D) Químico com Formaldeído.
E) Físico com calor (vapor sob pressão).

O instrumento cirúrgico chamado Farabeuf é utilizado
com a seguinte finalidade:

A) hemostasia.
B) síntese.
C) preensão.
D) separação.
E) corte.

São exemplos de instrumentos cirúrgicos de
preensão:

A) Bisturi e tesoura.
B) Allis e Babcock.
C) Kelly e Rochester.
D) Metzenbaum e Mayo.
E) Backhaus e Collin.

A síntese é o tempo cirúrgico em que se faz a
reconstituição dos tecidos lesados. Sendo assim,
qual o tipo de agulha geralmente utilizada para sutura
da pele?

A) Atraumática.
B) Cilíndricas.
C) Semirretas.
D) Meio-círculo.
E) Retas.

Em relação à degermação ou lavagem das mãos,
pode-se afirmar que:

A) molham-se as mãos e antebraços com a água
escorrendo dos cotovelos para as mãos.

B) a degermação das mãos e antebraços dos
elementos da equipe é optativa.

C) a área mais nobre a ser escovada estende-se do
antebraço ao cotovelo.

D) anéis ou alianças não dificultam a degermação.
E) a substituição do sabão comum por algumas

soluções antissépticas tornou o processo de
degermação mais rápido e eficaz.

Um paciente será submetido a uma apendicectomia
de urgência. Qual o decúbito adequado para
realização da cirurgia?

A) Dorsal.
B) Posição de Trendelenburg.
C) Lateral.
D) Posição de Depage.
E) Ventral.
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Questão 47

Questão 48

Questão 49

Questão 50

Assinale a alternativa correta em relação à colocação
dos campos cirúrgicos.

A) Os campos descartáveis de papel e com margens
adesivas não dispensam o uso de pinças de
campo para sua fixação.

B) Os “campos” têm a finalidade de isolar o campo
operatório asséptico do resto do corpo do
paciente.

C) Campos e aventais, que vêm da autoclave
molhados ou úmidos, não são considerados
contaminados.

D) O campo fenestrado é geralmente utilizado nas
grandes cirurgias abdominais.

E) As compressas cirúrgicas não devem ser
utilizadas para proteger as bordas das incisões.

O cirurgião, necessitando de um instrumento
cirúrgico, faz o seguinte movimento: a mão com os
três últimos dedos semifletidos e juntos enquanto o
indicador e o polegar repetem movimentos de
aproximação e separação. Qual instrumento deve ser
passado ao cirurgião?

A) Lâmina de bisturi.
B) Tesoura.
C) Kelly.
D) Pinça dente-de-rato.
E) Backhaus.

O paciente será submetido a uma cistectomia. Sendo
assim, qual órgão será removido?

A) Estômago.
B) Fígado.
C) Bexiga.
D) Vesícula biliar.
E) Pâncreas.

Qual a alternativa que melhor descreve o conceito de
anastomose?

A) Processo que usa agentes antissépticos para
prevenção de infecção.

B) Aderência anormal de órgãos próximos,
resultante de inflamação.

C) Remoção da aponeurose (membrana fibrosa
branca e resistente que envolve os músculos).

D) Determinação laboratorial da sensibilidade de um
germe aos antibióticos mais correntes.

E) União entre estruturas tubulares como alças
intestinais ou vasos.




