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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o pequeno trecho a seguir e responda às 
questões de 1 a 5:
                                                                        
“Quem procura não acha. É preciso estar distraído 
e não esperando absolutamente nada. Não há nada 
a ser esperado. Nem desesperado.” 
Caio Fernando Abreu.                                   
             
01. Assinale a alternativa que apresenta a 
melhor interpretação para o pensamento do autor.

a) Ao contrário do que o ditado popular diz (quem 
procura acha), o autor enfatiza que não há nada 
a ser esperado, nem desesperado: somente é 
necessário estar distraído. 
b) O autor faz uma interpretação equivocada do 
ditado “quem procura acha”, sendo incorreta sua 
compreensão dos fatos e em total desacordo com 
a realidade. 
c) A ênfase do pensamento expresso no texto 
repousa sobre o fato de que precisamos lutar 
muito para conquistar a realização dos objetivos 
propostos. 
d) “Quem procura acha” ou “Quem procura não 
acha” têm absolutamente o mesmo sentido, sendo 
desnecessária e inútil a opinião expressa pelo autor. 
________________________________________

02. Analise as assertivas a respeito dos termos 
“esperado” e “esperando”, presentes no texto, 
verifique quais são verdadeiras (V) ou falsas (F), e 
assinale a alternativa que apresenta a CORRETA 
correlação. 

I. O termo “esperado” é uma forma do verbo 
“esperar”. (  )
II. O termo “esperando” NÃO é uma forma do verbo 
“esperar”. (  )
III.  O sentido do verbo “esperar” está relacionado a 
“aguardar, ansiar, desejar”. (  )

a) I (V); II (F); III (V).
b) I (F); II (V); III (F).
c) I (V); II (V); III (V).
d) I (F); II (F); III (F).
________________________________________

03. Analise as afirmativas a respeito do termo 
“absolutamente”, presente no texto, e assinale a 
alternativa CORRETA. 

I. O termo significa “inteiramente, totalmente, 
completamente”.
II. O termo se relaciona ao termo “acha”, na frase 
“quem procura não acha”.
III.  O termo está ortograficamente incorreto, pois 
é impossível o encontro das consoantes “bs” em 

língua portuguesa.

a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

04. Considere a frase a seguir e assinale a 
alternativa que evoca o erro contido nela.

“Quem procura acham”.

a) A frase está ortograficamente incorreta pois o 
verbo “achar” deveria ser com “x”.
b) Há um erro de concordância, pois o verbo “achar” 
deveria estar no singular, concordando com o resto 
da frase. 
c) A frase faz mau uso do pronome “quem”, pois 
deveria ser utilizado um pronome possessivo ao 
invés de pronome pessoal do caso oblíquo. 
d) A frase está com um erro de pronúncia, pois o verbo 
“procurar” deveria estar escrito com mais um “r”. 
________________________________________

05. Considere o termo “preciso”, presente 
na frase “É preciso estar distraído”, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está incorreto, pois é “precizo”, de acordo 
com a norma padrão.
II. O termo significa, na frase em que está 
empregado, “perfeito, na medida exata”. 
III.  O termo é formado por três sílabas, a saber, 
“pre”, “ci” e “so”. 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente a afirmativa I está correta.
d) Somente a afirmativa III está correta.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 09 - MATEMÁTICA

06. A razão entre o produto e a soma das raízes 
da equação x2 - 11/2x + 7 = 0, é:
 
a) 8
b) 14/11
c) 11/14
d) 2/7
________________________________________

07. A razão entre a área de um triângulo 
equilátero de lado 20 cm, e à área de um quadrado 
de lado x, é igual a 4  O valor do lado x desse 
quadrado é igual a:

a) 5 cm.
b) 6 cm.
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c) 7 cm.
d) 8  cm.
________________________________________

08. Um funcionário público realiza uma 
aplicação financeira de $ 6.500,00 feita à taxa de 
juros simples de 2,0% ao mês durante um trimestre. 
O valor dos juros obtidos nessa aplicação foi de:

a) R$ 230,00
b) R$ 340,00
c) R$ 390,00
d) R$ 310,00
________________________________________

09. Em uma fábrica de automóveis foram 
produzidos 200 carros no mês de fevereiro. Em 
junho do mesmo ano, foram produzidos 3.200 
carros. Sendo que  a quantidade de carros 
produzidos entre fevereiro e junho formam uma 
progressão geométrica crescente, a produção de 
carros no mês de abril desse mesmo ano foi de:

a) 1.200
b) 1.000
c) 900
d) 800
________________________________________
QUESTÕES 10 A 14 - INFORMÁTICA

10. Um operador utilizando o Microsoft Word 
2013, normalmente utiliza teclas de atalho para 
abrir a caixa de impressão. Qual sequência deve 
ser digitada pelo operador para abrir a caixa de 
impressão?

a) Ctrl + I
b) Alt + P
c) Ctrl + V
d) Ctrl+P
________________________________________

11. Qual o principal conjunto de protocolo 
utilizado na transmissão de dados em uma rede de 
internet?

a) Spoller
b) UDP
c) TCP/IP
d) Ethernet
________________________________________

12. Dentro do computador existem várias 
formas de memória que podem ser classificadas 
em voláteis e não voláteis. Qual memória descrita 
a seguir tem a capacidade de armazenar dados 
de forma permanente os arquivos e programas 
utilizados pelo Sistema Operacional?

a) SRAM
b) ROM
c) HD
d) RAM
________________________________________

13. Qual será a operação realizada clicando 

no botão   que está presente no MS Excel 
2013?

a) Inserir Formula.
b) Inserir Célula.
c) Excluir Coluna.
d) Mover linha.
________________________________________
14. Dentro do Painel de Controles em um 
computador com Sistema Operacional Windows 10, 
existe um recurso responsável para desinstalar ou 
alterar um programa. Qual o nome deste recurso?

a) Espaços de Armazenamento.
b) Recuperação.
c) Programas Padrão.
d) Programas e Recursos.
________________________________________
QUESTÕES DE 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. A higienização das mãos sempre foi 
considerada uma medida básica para o cuidado ao 
paciente, tornando-se um dos pilares para controle 
de infecções dentro dos serviços de saúde. Com 
relação a este tema, observe as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa que corresponder à 
somatória das opções CORRETAS.

“Ocasionalmente, os sabonetes não associados 
a antissépticos podem se contaminar, causando 
colonização das mãos dos profissionais de saúde 
com bactérias Gram-negativas.”. = 2
“A lavagem das mãos pode ser descartada quando 
o profissional, durante visita ao paciente, tenha feito 
uso de luvas estéreis ou de procedimento.” = 4
“Na epidemiologia da transmissão de 
microrganismos multirresistentes, as mãos dos 
profissionais de saúde constituem a principal 
ponte entre o paciente colonizado e aquele 
que anteriormente não tinha tal status.”. = 6
“A higienização das mãos deve ser feita com 
preparação alcoólica quando estas não estiverem 
visivelmente sujas antes de calçar luvas para 
inserção de dispositivos invasivos que não 
requeiram preparo cirúrgico.”.  = 8

a) 20
b) 18
c) 16
d) 14
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16. O processo de imunização se dá por meio da 
ativação de células de reconhecimento e memória 
encontradas na medula óssea, no timo, nos 
gânglios linfáticos, no baço e nas placas de Peyer, 
designadas linfócitos T e linfócitos B. Com relação 
aos tipos de imunidade ativa e passiva, observe as 
alternativas e assinale a CORRETA:

a) O soro antitetânico é correspondente à imunidade 
passiva natural.
b) A passagem de anticorpos por intermédio 
da amamentação (colostro e leite materno) é 
denominada imunidade passiva natural.
c) A imunidade adquirida após infecção por rubéola 
é um tipo de imunidade passiva. 
d) No processo de infecção natural não há 
estimulação das células de memória.
________________________________________
17. A febre amarela é uma doença infecciosa 
febril aguda, grave, causada por vírus e transmitida 
por vetores, sendo a vacinação a medida mais 
eficaz para prevenção e controle da doença. Sobre 
este tema, analise as afirmativas a seguir:

I.  Considerando a situação epidemiológica da febre 
amarela, a imunização deve ocorrer na população 
das áreas de risco, independente do quadro clínico 
do paciente.  
II. Recomenda-se a administração de uma dose 
única da vacina reconstituída a partir dos 9 meses 
de idade. A vacinação entre os 6 e 9 meses de 
idade poderá ser feita em situações de alto risco à 
doença, a critério das autoridades sanitárias.  
III. Em crianças menores de 2 anos de idade, não 
vacinadas contra a febre amarela, não se deve 
administrar as vacinas Tríplice Viral ou Tetra Viral 
simultaneamente com a vacina da febre amarela. 
Considerando a situação epidemiológica atual da 
febre amarela, priorizar a vacinação contra essa 
doença. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão erradas.
________________________________________

18. A Organização Mundial da Saúde estima 
que glicemia elevada seja o terceiro fator, em 
importância, da causa de mortalidade prematura, 
superada apenas por pressão arterial aumentada 
e uso de tabaco. A patologia está associada ao 
estilo de via do indivíduo, como sedentarismo, 
má alimentação e fatores genéticos. Esses 
dados são fundamentais para que profissionais 
da área promovam continuamente políticas 
de saúde com o intuito de instruir a população

e prevenir o surgimento da doença evitando assim 
a cronicidade e a mortalidade resultantes da 
patologia. Com relação às neuropatias autonômicas 
consequentes da DM, analise as afirmativas a seguir:

I. A neuropatia urogenital leva a complicações 
como retenção, incontinência e infecções urinárias. 
Manobras de esvaziamento completo, como a 
manobra de Crede, devem ser orientadas ao 
paciente.  
II. Anidrose plantar, pele seca, fissuras e 
hiperqueratose nos pés são características da 
neuropatia sudomotora. Esses sintomas favorecem 
o surgimento das úlceras neuropáticas. 
III. Anorexia, emagrecimento, dispepsia, náuseas 
e vômitos, diarreia noturna, incontinência fecal 
e constipação são manifestações comuns nas 
neuropatias autonômicas gastrointestinais.
IV. A neuropatia cardiovascular está associada aos 
altos índices de mortalidade por DM, principalmente 
por arritmias ou isquemia silenciosa, devendo ser 
suspeitado na presença de taquicardia de repouso 
e/ou hipotensão postural.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente a afirmativa IV está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

19. A Doença Renal Crônica, caracterizada 
pela alteração da função renal, é um dos principais 
determinantes de riscos de eventos cardiovasculares 
e tem sido considerado um problema de saúde 
pública. De acordo com seu conhecimento sobre 
Doença Renal Crônica, analise as afirmativas 
e marque aquela que corresponda ao grupo de 
indivíduos que têm mais chances de desenvolver a 
patologia.

I. Tabagistas e/ou portadores de diabetes tipo I 
ou tipo II, com sintomas clássicos como poliúria, 
polidipsia ou polifagia.  
II. Pacientes com histórico de doença do aparelho 
circulatório (doença coronariana, acidente vascular 
cerebral, doença vascular periférica, insuficiência 
cardíaca). 
III. Pessoa hipertensa, definida como valores de 
pressão arterial acima de 140/90 mmHg em duas 
medidas, sem intervalos.
IV. Pacientes com histórico de doença renal crônica 
na família não fazem parte do grupo de risco. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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20. A amamentação é um processo que envolve 
interação entre mãe e filho, com repercussões no 
estado nutricional da criança, em sua habilidade 
de se defender de infecções, em sua fisiologia e no 
seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em 
sua saúde no longo prazo. O profissional de saúde 
exerce papel fundamental na promoção, proteção 
e apoio ao aleitamento materno. Com relação às 
definições estabelecidas para aleitamento materno, 
analise as afirmativas:

I. Aleitamento Materno Predominante é aquele em 
que a criança recebe, além do leite materno, água 
ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, 
infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
II. Aleitamento Materno Exclusivo é aquele em que 
a criança recebe somente leite materno, direto da 
mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, 
sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas 
ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação 
oral, suplementos minerais ou medicamentos.
III. Aleitamento Materno Complementado é aquele 
em que a criança recebe leite materno e outros tipos 
de leite.
Assinale a alternativa CORRETA:

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
________________________________________

21. O profissional de saúde, nos casos de suspeita 
ou confirmação de doenças, agravos ou eventos de 
saúde pública deve, obrigatoriamente, comunicar 
à autoridade de saúde através da Notificação 
Compulsória. A Notificação Compulsória imediata é 
aquela que deve ser realizada em até 24 horas, pelo 
meio de comunicação mais rápido disponível. São 
doenças de Notificação Compulsória Imediata:

a) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico - Óbitos por dengue - Doença aguda pelo 
vírus Zika.
b) Óbitos por Dengue - Meningite - Doença aguda 
pelo vírus Zika em gestantes.
c) Óbitos por Dengue - Esquitossomose - Febre de 
Chicungunya.
d) Febre amarela - Óbitos por Dengue – Hanseníase.
_________________________________________
22. O princípio que reafirma a necessidade de se 
reduzir as disparidades sociais e regionais existentes 
em nosso país por meio de ações e dos serviços de 
saúde, é o princípio da:

a) Equidade.
b) Integralidade.
c) Universalidade.
d) Participação Popular.

23. O câncer de colo de útero é um câncer 
com grande potencial preventivo. Além da vacina 
contra o HPV, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
realiza também o exame citopatológico do colo do 
útero que pode detectar as lesões precursoras. 
Quando essas alterações que antecedem o câncer 
são identificadas e tratadas, a porcentagem de 
prevenção da doença é alta. No atendimento à 
mulher, marque a alternativa que dita as atribuições 
do profissional técnico de enfermagem, segundo o 
Ministério da Saúde.

I. Atender as usuárias de maneira integral.
II. Realizar coleta de exame citopatológico, 
observadas as disposições legais da profissão, 
ação do técnico de enfermagem.
III. Realizar cuidado paliativo, na UBS ou no 
domicílio, de acordo com as necessidades da 
usuária.
IV. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para a adequada realização do exame 
citopatológico.
V. Contribuir, participar e realizar atividades de 
educação permanente.

a) Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
24. Sobre Vigilância Sanitária, a Lei 8080/90 
em seu artigo 6º, parágrafo 1º, diz que: 

“Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de 
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 
à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo...”.

Observe as afirmativas a seguir para completar o 
texto:
I. O controle de bens de consumo que, direta 
ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo.
II. O controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternatva CORRETA:

a) Somente a afirmativa I é a que completa o termo 
da Lei 8080/90.
b) Somente a afirmativa II é a que completa o 
termo da Lei 8080/90
c) As afirmativas I e II são as que completam o 
termo da Lei 8080/90.
d) As afirmativas I e II não correspondem à Lei 
8080/90.
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25. Na Parada Cárdio Respiratória (PCR) 
em paciente adulto, após colocação das pás 
e avaliação de Ritmo Chocável por Fibrilação 
Ventricular no monitor, indique a conduta que a 
equipe deve tomar quanto aos procedimentos e 
protocolos já estabelecidos para Suporte Avançado 
de Vida.  Observe as condutas descritas abaixo, 
relacione o esquema em ordem correspondente 
de procedimentos e protocolos àquele que 
corresponde à ordem de ações de cuidados para 
uma efetiva ressuscitação da PCR e indique a  
alternativa CORRETA, de cima para baixo:

( ) Reiniciar imediatamente a ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) após o choque, começando 
por 30 compressões torácicas de boa qualidade 
seguidas de duas insuflações, por cinco ciclos ou 
2 minutos.
(   ) Solicitar que todos se afastem do contato com 
o paciente e certificar-se de que não há alto fluxo 
de oxigênio direcionado para o tórax do paciente.
( ) Realizar simultaneamente acesso venoso 
periférico ou intraósseo. 
(   ) Após 2 minutos ou cinco ciclos de compressões 
e insuflações, checar novamente o ritmo. Se 
persistir a FV/TVSP, reinicie o protocolo.
(  ) Administrar epinefrina: 1 mg intravenoso (IV)/
IO em bolus seguido de 20 ml de solução salina 
0,9% e elevação do membro (repetir a cada 3 a 5 
minutos).
( ) Administrar antiarrítmico: Preferência para 
amiodarona 300 mg EV (1ª dose) em bolus, 
seguido de bolus de 20 ml de solução salina a 
0,9% e elevação do membro. Pode ser repetida 
após 3 a 5 minutos na dose de 150 mg (2ª dose).
(   ) Desfibrilar: choque único na potência máxima 
do aparelho (360 J no monofásico e 200 J no 
bifásico).

a) 2ª – 3 ª – 1 ª – 6 ª – 5 ª – 7 ª – 4 ª 
b) 2 ª – 1 ª – 3 ª – 5 ª – 7 ª – 4 ª – 6 ª 
c) 3 ª – 2 ª – 1 ª – 4 ª – 5 ª – 7 ª – 6 ª 
d) 3 ª – 1 ª – 4 ª – 6 ª – 5 ª – 7 ª – 2 ª
________________________________________

26. A influenza do tipo A (H1N1) e do tipo B 
(H3N2) é uma infecção respiratória aguda, com 
característica sazonal, e sintomas característicos 
a síndrome gripal (SG). Ambientes fechados, 
ou até mesmo hospitalares pode ser foco de 
contaminação, resultando em surtos ou epidemias. 
Com relação ao controle de infecção relacionada à 
assistência à saúde, leia as afirmativas quanto às 
precauções utilizadas no ambiente hospitalar.

I. Situações em que haja geração de aerossóis, 
são necessárias o uso de EPI – avental e luvas, 
óculos e máscara [respirador] tipo N95, N99, PFF2 
ou PFF3 pelo profissional de saúde durante

o procedimento de assistência ao paciente, além 
de máscara cirúrgica no paciente, nos casos de 
transporte.
II. Situações em que haja precaução para gotículas 
recomenda-se, além de medidas de higiene como 
lavagem das mãos e assepsia alcoólica, utilizar-
se de recursos como a máscara N95 durante o 
atendimento em quarto privativo, dispensando 
recursos como aventais descartáveis. 
III. A Precaução Padrão compreende a higienização 
das mãos antes e após contato com o paciente, o 
uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
– (avental, luvas, óculos e máscaras), e, descarte 
de resíduos segundo o regulamento da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Assinale a alternativa CORRETA:

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente a afirmativa I está errada.
d) Somente a afirmativa II está errada. 
________________________________________

27. Sintomas neuroglicopênicos como fome, 
tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma, 
convulsão, e, manifestações de liberação do 
sistema simpático como sudorese, taquicardia, 
apreensão, tremor são decorrentes de qual agravo 
clínico no paciente diabético?

a) Hipoglicemia.
b) Neuropatia diabética.
c) Cetoacidose.
d) Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não 
cetótica.
________________________________________

28.  A classificação de risco gestacional é um 
processo dinâmico de identificação das pacientes 
que necessitam de tratamento imediato, de acordo 
com o potencial de risco, os agravos à saúde 
ou o grau de sofrimento. Observe os itens a 
seguir e assinale a alternativba que corresponde 
à somatória das opções CORRETAS sobre 
Classificação Gestacional de Alto Risco.

I. Dependência de drogas lícitas ou ilícitas = 6 
II. Gemelaridade = 6
III. Alterações genéticas maternas = 6
IV. Restrição do crescimento intrauterino = 6

a) 6
b) 12
c) 18
d) 24
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29. A Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 
2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas 
para o processamento de produtos para saúde e dá 
outras providências, tem o objetivo de estabelecer 
os requisitos de boas práticas para o funcionamento 
dos serviços que realizam o processamento de 
produtos para a saúde visando à segurança do 
paciente e dos profissionais envolvidos. Sobre 
a Classificação de Artigos utilizados na Central 
de Materiais, assinale a alternativa que traz as 
definições na ordem CORRETA, de cima para 
baixo:

I. Artigo crítico.
II. Artigo não-crítico.                    
III. Artigo semi-crítico.

(   ) “Aquele utilizado em procedimentos de alto 
risco para desenvolvimento de infecções ou que 
penetra tecidos ou órgãos. Requer esterilização 
para uso. Ex.: instrumental cirúrgico, agulhas 
hipodérmicas, cateteres vasculares, pinças de 
biópsia.”.
(   ) “Utilizado em procedimentos com baixíssimo 
risco de desenvolvimento de infecções associadas 
ou que entra em contato apenas com pele íntegra. 
Requer limpeza apenas ou desinfecção de baixo ou 
médio nível, dependendo do risco de transmissão 
secundária de microrganismos de importância 
epidemiológica. Exemplos: roupas de cama e 
banho e mobiliário de paciente, paredes e pisos, 
termômetro axilar, diafragma de estetoscópio, 
aparelhos de pressão.”
(   ) “Aquele que entra em contato com a pele não 
íntegra ou com mucosa.  Requer desinfecção de 
alto nível ou esterilização para uso. Exemplos: 
equipamentos de terapia respiratória e de 
anestesia, endoscopia.”.

a) I, II e III.
b) II, III e I.
c) III, II e I.
d) II, I e III.

30. Sintomas respiratórios associados à 
obstrução crônica das vias aéreas inferiores, 
geralmente em decorrência de exposição 
inalatória prolongada a material particulado ou 
gases irritantes, são característicos da doença 
pulmonar obstrutiva crônica – DPOC. A gravidade 
de um paciente com DPOC depende do grau de 
obstrução ao fluxo de ar bem como da intensidade 
dos sintomas, como falta de ar e diminuição de 
capacidade para a realização das atividades 
diárias. Com relação à classificação da gravidade 
da DPOC, assinale a alternativa que traz a 
respectiva correlação, na ordem de cima para 
baixo:

I. Estágio I – Leve.
II. Estágio II – Moderada.
III. Estágio III – Grave.
IV. Estágio IV – Muito grave.

(    ) Neste estágio, a qualidade de vida está bastante 
afetada e as exacerbações são mais frequentes 
e graves. Hipoxemia ou dispneia na ausência de 
distúrbio obstrutivo à espirometria apontam para 
diagnósticos alternativos.
(         ) Neste estágio o indivíduo pode não ter percepção 
de que sua função pulmonar está anormal. Não 
deve ser perdida a oportunidade para o diagnóstico 
precoce, devendo todo tabagista ser questionado 
sobre sintomas e orientado a parar de fumar. Na 
presença de sintomas, solicitar espirometria.
( ) Sintomas contínuos, geralmente com 
incapacidade para tarefas da vida diária, 
acarretando dependência e dispneia. 
(  ) Ocorre maior percepção dos sintomas, se 
relacionado com os sinais iniciais.

a) II, III, I e IV.
b) II, III, IV e I.
c) III, I, IV e II.
d) III, I, II e IV.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/07/2018.


