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15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES DE 1 A 5 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias 
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente 
para responder às próximas questões.

“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe-
tivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra-
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li-
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, 
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio 
à produção literária. Certos escritores se desculpam 
de não haverem forjado coisas excelentes por fal-
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar 
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 
desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca-
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política 
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coa-
gem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”.

Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar 
que o autor:

a) denuncia a prática dos governos autoritários bra-
sileiros de censurarem previamente as obras de arte.
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es-
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não 
foi um grande obstáculo à produção literária de alta 
qualidade.
d) indica duas barreiras que impediram por completo 
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 
e a lei.
___________________________________________

02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de 
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”. 
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar 
que:

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada 
foneticamente como proparoxítona.

a) Gramática.
b) Raríssimos.
c) Efetivamente.
d) Demagógicas.
___________________________________________

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado 
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respei-
to da estrutura sintática dessa oração, marque a alter-
nativa CORRETA.

a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são com-
postos.
b) O termo “completa” desempenha a função de nú-
cleo do sujeito.
c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo 
termo “ninguém”.
d) A expressão “liberdade completa” exerce a função 
de sujeito composto da oração.
___________________________________________

05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao ale-
gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o 
autor pretende enfatizar que:

a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes re-
cursos para promover a perseguição aos artistas.
b) a produção literária jamais é completamente livre, 
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto 
para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
d) os rigores das normas ortográficas são o principal 
impedimento à produção literária em qualquer país.

___________________________________________
QUESTÕES DE 6 A 10 - 

MATEMÁTICA

06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas 
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria 
(massa), assinale a alternativa CORRETA:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em 
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como 
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas 
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

07. Sobre a função:

Assinale a alternativa CORRETA.

a)   
b) É uma função bijetora, considerando  
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns ele-
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos 
valores no conjunto Imagem.
d) É uma função do segundo grau, uma vez que a va-
riável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das 
raízes do sistema de equações a seguir:      

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

09.  Sobre um pentágono, assinale a alternativa       
CORRETA.

a) A soma de seus ângulos internos, assim como de 
um quadrado, é de 360º.
b) Possui 6 diagonais internas.
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é 
dada por   .
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
___________________________________________

10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para 
realização de desenhos quanto em obras. É composta 
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos 
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º. 
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir 
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o ta-
manho aproximado de cada cateto? 
(Considere                   )

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 -
CONHECIMENTOS GERAIS

 
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um re-
cente fato que gerou repercussões nas relações inter-
nacionais, e marque a alternativa que indica o nome 
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
 
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significa-
tivo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas, 
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear 
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani 
pegou todos de surpresa. Embora as consequências 
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facil-
mente desencadear um conflito militar na região, visto 
que aquele general estava, de fato, no comando da po-
lítica externa do _________, e era uma personalidade 
política popular tanto no país dele quanto no exterior”. 

(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

12.  A notícia a seguir trata da participação do Brasil 
na última reunião de uma das mais importantes organi-
zações internacionais. Leia-a atentamente e marque a 
alternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para 
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no 
__________________, em Davos. Principal represen-
tante do governo brasileiro no local neste ano, Gue-
des deve se empenhar em atrair capital externo para o 
país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passa-
do, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento 
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as 
apresentações do ministro se concentrarão na redução 
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)

a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento.
___________________________________________

13. O seguinte trecho apresenta uma definição para 
um importante conceito da atualidade. Leia-o atenta-
mente e marque a alternativa que indica o conceito de 
que se trata.

“Trata-se de um fenômeno social total e multidimen-
sional, que não é completamente recente, nem intei-
ramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno 
está inserido num processo histórico não significa ne-
gar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse 
processo compreende atualmente novas dinâmicas 
econômicas, políticas e culturais, com importante di-
mensão e impacto, e que constituem uma verdadei-
ra transformação no mundo em que vivemos. Em 
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma 
internacionalização de certas instituições econômi-
cas de raiz nacional para um processo mais genera-
lizado de integração econômica à escala mundial”.

a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
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14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a 
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um 
dos princípios que norteiam esse documento, confor-
me referidos em seu preâmbulo.

a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família 
humana.
c) Protecção dos direitos do homem através de um re-
gime de direito.
d) Esvaziamento das identidades nacionais, para re-
dução das desigualdades.
___________________________________________

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas 
medidas é da competência administrativa comum do 
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa 
que NÃO indica uma dessas medidas.

a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio pú-
blico.
b) Combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos.
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem 
como instituir a guarda municipal para a proteção de 
seus bens, serviços e instalações.
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
___________________________________________

QUESTOES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. O Diabetes Mellitus (DM) é um problema de saúde 
para todos os países, independentemente do seu grau 
de desenvolvimento. O DM consiste em um distúrbio 
metabólico caracterizado por hiperglicemia persisten-
te, decorrente de deficiência na produção de insulina 
ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. Atinge 
proporções epidêmicas, com estimativa de 425 mi-
lhões de pessoas com DM mundialmente. Sobre a DM 
assinale a alternativa CORRETA:

a) O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença au-
toimune, poligênica, decorrente de destruição das cé-
lulas β pancreáticas, ocasionando deficiência comple-
ta da produção de insulina.
b) O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) possui etiologia 
complexa e multifatorial, envolvendo componentes ge-
nético e ambiental. Corresponde a apenas 5 a 10% de 
todos os casos de DM. É mais frequentemente diag-
nosticado em crianças e adolescentes.

c) São considerados critérios laboratoriais para o diag-
nóstico DM os valores de glicose em jejum: de normo-
glicemia< 100, pré diabético ou risco aumentado para o 
diabetes ≥ 100 e < 146, e DM estabelecido > 146
d) Acetoacidose diabética (CAD) é uma complicação 
grave que pode ocorrer durante a evolução do DM2. 
Está presente em cerca de 25% dos casos no momen-
to do diagnóstico do DM2 e é a causa mais comum de 
morte entre crianças e adolescentes com DM1.
___________________________________________

17. O sistema digestório tem a função de mastiga-
ção, ingestão, absorção dos alimentos, a eliminação 
de substâncias e resíduos não aproveitados. Também 
é responsável por prover o organismo de suprimento 
contínuo de água, nutrientes e eletrólitos. Quando um 
processo patológico se instala no sistema digestório, 
gera alterações na sua estrutura ou na função, esses 
problemas se manifestam por sinais e sintomas carac-
terísticos. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Dispepsia é definido como sensação de dor ou des-
conforto na região superior do  abdome.
b) Enterorragia é definido como perda de sangue nas 
fezes, caracterizado por fezes escuras, normalmente 
com consistência pastosa  com aspecto brilhante, se-
melhante a borra de café com odor fétido. 
c) Hematemese é caracterizado por vômito com san-
gue, sugestivo de Hemorragia digestiva alta. 
d) Pirose é a sensação de dor epigástrica semelhante 
a uma queimadura, geralmente acompanhada de re-
gurgitação de suco gástrico para dentro do esôfago.
___________________________________________

18. O Sarampo é uma doença viral aguda similar a 
uma infecção do trato respiratório superior. É uma do-
ença grave, principalmente em crianças menores de 
cinco anos, desnutridos e imunodeprimidos. A trans-
missão do vírus ocorre a partir de gotículas de pessoas 
doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de 
pessoas sem imunidade contra o vírus sarampo. Sobre 
a vacinação contra o Sarampo, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) O bloqueio vacinal seletivo deve ser realizado em 
até 24 horas em todos os contatos do caso suspeito 
durante a investigação.
b) Deve-se vacinar todos os trabalhadores da saúde, 
independente do estado vacinal anterior, de qualquer 
idade que atuam no atendimento direto de pacientes 
com suspeita de infecções respiratórias.
c) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação 
os pais ou responsáveis devem levar os filhos para to-
mar a vacina tríplice viral aos 12 meses de idade (1ª 
dose); e aos 15 meses (2ªdose) para tomar a vacina 
tetra viral ou a tríplice viral mais varicela, respeitando-
-se o intervalo de 30 dias entre as duas doses.
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d) Crianças que receberem a dose zero da vacina en-
tre seis meses a 11 meses e 29 dias em período de 
surto, esta dose deve ser considerada válida para fins 
do Calendário Nacional de Vacinação, devendo ser 
agendada a segunda dose da vacina aos 15 meses 
com a vacina tetraviral ou tríplice viral mais varicela, 
respeitado o intervalo de 30 dias entre as doses.
___________________________________________

19. A avaliação inicial de um paciente com hiperten-
são arterial sistêmica (HAS) inclui a confirmação do 
diagnóstico, a suspeição e a identificação de causa 
secundária, além da avaliação do risco cardiovascular. 
Fazem parte dessa avaliação a medição da pressão 
arterial (PA) no consultório e/ou fora dele, utilizando-
-se técnica adequada e equipamentos validados, his-
tória médica (pessoal e familiar), exame físico e in-
vestigação clínica e laboratorial. Assinale a alternativa 
CORRETA.

a) Hipotensão ortostática deve ser suspeitada em pa-
cientes idosos, diabéticos, disautonômicos e naqueles 
em uso de medicação anti-hipertensiva. Assim, par-
ticularmente nessas condições, deve-se medir a PA 
com o paciente de pé, após 3 minutos, sendo a hipo-
tensão ortostática definida como a redução da pres-
são arterial sistólica (PAS) > 50 mmHg ou da pressão 
arterial diastólica(PAD)> 30 mmHg.
b) Para aferir a PA deve-se explicar o procedimento ao 
paciente e deixá-lo em repouso de 15 a 30 minutos em 
ambiente calmo, deve  instruir o paciente a não con-
versar durante a medição. Possíveis dúvidas devem 
ser esclarecidas antes ou depois do procedimento.
c) Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som 
(fase V de Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente 
a velocidade de deflação. Determinar a PAD no desa-
parecimento dos sons (fase I de Korotkoff).  Auscultar 
cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para 
confirmar seu desaparecimento e depois proceder à 
deflação rápida e completa.
d) A técnica correta para aferição da PA é determinar 
a circunferência do braço no ponto médio entre acrô-
mio e olécrano; Selecionar o manguito de tamanho 
adequado ao braço; Colocar o manguito, sem deixar 
folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital; Centralizar o 
meio da parte compressiva do manguito sobre a arté-
ria braquial; Estimar o nível da PAS pela palpação do 
pulso radial; Palpar a artéria braquial na fossa cubital 
e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio 
sem compressão excessiva;  Inflar rapidamente até 
ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS 
obtido pela palpação;  Proceder à deflação lentamente 
determinando a PAS e a PAD.
___________________________________________

20. O acolhimento da gestante na atenção básica impli-
ca a responsabilização pela integralidade do cuidado a 
partir da recepção da usuária com escuta qualificada e 
a partir do favorecimento do vínculo e da avaliação de 

vulnerabilidades de acordo com o seu contexto social, 
entre outros cuidados. Entre as ações de acolhimento, 
o acompanhamento periódico e contínuo de todas as 
gestantes deve ser priorizado na atenção básica. Assi-
nale a alternativa CORRETA.

a) A gestante deve ter o acompanhamento periódico 
e contínuo, para assegurar seu seguimento durante 
toda a gestação, em intervalos preestabelecidos, sen-
do mensalmente, até a 28ª semana; quinzenalmente, 
da 28ª até a 36ª semana; a após a 36 ª semanalmente 
até o parto.
b) A gestante deve ter o acompanhamento periódico 
e contínuo, para assegurar seu seguimento durante 
toda a gestação, em intervalos preestabelecidos, sen-
do mensalmente, até a 20ª semana; quinzenalmente, 
da 20ª até a 32ª semana; a após a 32 ª semanalmente 
até o parto.
c) A gestante deve ter o acompanhamento periódico 
e contínuo, para assegurar seu seguimento durante 
toda a gestação, em intervalos preestabelecidos, sen-
do mensalmente, até a 25ª semana; quinzenalmente, 
da 25ª até a 36ª semana; a após a 36 ª semanalmente 
até o parto.
d) A gestante deve ter o acompanhamento periódico 
e contínuo, para assegurar seu seguimento durante 
toda a gestação, em intervalos preestabelecidos, sen-
do mensalmente, até a 22ª semana; quinzenalmente, 
da 22ª até a 32ª semana; a após a 32 ª semanalmente 
até o parto.
___________________________________________

21. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilita-
das e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem 
com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Qual a 
Lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem? Assinale a alternativa CORRETA.

a) Resolução Cofen 358-2009.
b) Lei 7.498, de 25 de Junho de 1986.
c) Lei 5.905, de 12 de Julho de 1973.
d) Lei 8.967, de 28 de Dezembro de 1994.
___________________________________________

22. A Escala de Coma de Glasgow (ECG), publicada 
pela primeira vez em 1974, é até hoje usada como 
medida clínica objetiva da gravidade da lesão cerebral 
em pacientes, incluindo os politraumatizados. Sobre a 
ECG assinale a alternativa CORRETA.

a) A ECG avalia a abertura ocular (pontuação 4 a 1), 
resposta verbal (pontuação 5 a 1) e resposta motora 
(pontuação 6 a 1), tendo como melhor pontuação pos-
sível 15 e pior pontuação possível 3.
b) Pacientes politraumatizados com pontuação de 3 a 
8 na realização da ECG são considerados com trauma 
moderado.
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c)A ECG avalia abertura ocular (pontuação 6 a 1), 
resposta verbal (pontuação 5 a 1) e resposta motora 
(pontuação 4 a 1), tendo como melhor pontuação pos-
sível 15 e pior pontuação possível 3.
d) Pacientes com pontuação de 8 a 12 a na realização 
da ECG são considerados como trauma leve.
___________________________________________
23. As Precauções Padrões (PPs) consistem em um 
conjunto de medidas que devem ser adotadas na as-
sistência a todos os pacientes independente de seu 
estado presumível de infecção, e na manipulação de 
equipamentos e artigos contaminados ou sob a sus-
peita de infecção.  Assinale a alternativa CORRETA 
relacionada às PPs.

a) Na precaução padrão é obrigatório o uso de más-
cara comum para todos os profissionais que entrarem 
em quartos de pacientes suspeitos ou confirmados 
com doenças com transmissão por gotículas.
b) As PPs devem ser aplicadas em suspeitos ou con-
firmados de doenças transmitidas por contato direto 
ou indireto e inclui a obrigatoriedade de quarto privati-
vo e uso de avental manga longa.
c) Na precaução padrão deve-se utilizar quarto priva-
tivo com pressão negativa em relação às áreas adja-
centes, com no mínimo seis trocas de ar por hora e 
com filtro de alta eficiência (HEPA).
d) As PPs deverão ser utilizadas quando existir san-
gue, todos os líquidos corpóreos, secreções e excre-
ções, com exceção do suor, sem considerar a pre-
sença ou não de sangue visível, pele com solução de 
continuidade (pele não íntegra) e mucosas.
___________________________________________
24. A Higiene das Mãos (HM) é amplamente reco-
nhecida como uma das principais estratégias para a 
prevenção das infecções relacionadas à assistência à 
saúde  (IRAS). O termo HM engloba a higiene sim-
ples, a higiene antisséptica e a antissepsia cirúrgica 
ou preparo pré-operatório das mãos. A correta HM em 
serviços de saúde tem sido foco de especial atenção 
para a prevenção da disseminação de micro-organis-
mos, especialmente os multirresistentes, muitas vezes 
veiculados pelas mãos dos profissionais de saúde. As 
mãos são consideradas as principais ferramentas dos 
profissionais que atuam nos serviços de saúde, pois 
é através delas que eles executam suas atividades. 
Assim, a segurança dos pacientes, nesses serviços, 
depende da higienização cuidadosa e frequente das 
mãos desses profissionais. Assinale a alternativa 
CORRETA.

a) A microbiota residente, que coloniza a camada su-
perficial da pele, sobrevive por curto período de tempo 
e é passível de remoção pela higienização simples das 
mãos com água e sabonete, por meio de fricção mecâ-
nica. É frequentemente adquirida por profissionais de 
saúde durante o contato direto com o paciente (colo-
nizado ou infectado), ambiente, superfícies próximas 
ao paciente, produtos e equipamentos contaminados.

b) A microbiota transitória habita as camadas mais pro-
fundas da pele, é mais resistente à remoção apenas 
com água e sabonete. As bactérias que compõem esta 
microbiota por exemplo: estafilococos coagulase-ne-
gativos e bacilos difteróides são agentes menos prová-
veis de infecções veiculadas por contato.
c) A higienização das mãos apresenta as seguintes fi-
nalidades: remoção de sujidade, suor, oleosidade, pe-
los, células descamativas e microbiota da pele, inter-
rompendo a transmissão de infecções veiculadas ao 
contato; prevenção e redução das infecções causadas 
pelas transmissões cruzadas.
d)A higienização com sabonete líquido remove toda a 
microbiota residente, tornando as mãos limpas. Esse 
nível de descontaminação é suficiente para a maioria 
das atividades práticas nos serviços de saúde. A efi-
cácia da higienização simples das mãos com água e 
sabonete depende da técnica utilizada.
___________________________________________
25. A vacina Tríplice viral é uma vacina atenuada, con-
tendo vírus vivos “enfraquecidos” do sarampo, da ru-
béola e da caxumba, aminoácidos, albumina humana, 
sulfato de neomicina, sorbitol e gelatina. Sobre a téc-
nica de aplicação desta vacina, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) A dosagem da vacina Tríplice viral é de 1,0 ml admi-
nistrada por via intramuscular.
b) A dosagem da vacina Tríplice viral é de 1,0 ml admi-
nistrada por via intradérmica.
c) A dosagem da vacina Tríplice viral é de 0,5 ml admi-
nistrada por via intramuscular.
d) A dosagem da vacina Tríplice viral é de 0,5 ml admi-
nistrada por via subcutânea.
___________________________________________
26. O Sistema Único de Saúde (SUS) deve ter a mes-
ma doutrina e a mesma forma de organização em todo 
país. Mas é preciso compreender bem esta ideia de 
unicidade. Em um país com tamanha diversidade cultu-
ral, econômica e social como o Brasil, pensar em orga-
nizar um sistema sem levar em conta essas diferenças 
seria uma temeridade. O que é definido como único na 
Constituição é um conjunto de elementos doutrinários 
e de organização do SUS. Esses elementos se rela-
cionam com as peculiaridades e determinações locais.
O SUS pode, então, ser entendido a partir da seguinte 
imagem: um núcleo comum (único), que concentra os 
princípios doutrinários, e uma forma de organização e 
operacionalização, os princípios organizativos. Em re-
lação aos princípios doutrinários do SUS, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) São princípios doutrinários do SUS: Integralidade, 
Promoção da saúde, Prevenção de doença.
b) São princípios doutrinários do SUS: Universalidade, 
Integralidade e Equidade.
c) São princípios doutrinários do SUS Regionalização, 
Igualdade social, Participação Social.
d) São princípios doutrinários do SUS: Equidade, Parti-
cipação Social, Descentralização e comando único.
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27. A penicilina cristalina é um antibiótico de lar-
go espectro utilizado em unidades hospitalares tem 
frasco-ampola em apresentações mais comuns com 
5.000.000 UI e 10.000.000 UI. Diferente da maioria 
das medicações, no solvente da penicilina cristalina, 
deve-se considerar o volume do soluto.Considere a 
prescrição a seguir: Foram prescritos 3.500.000 UI de 
penicilina cristalina endovenosa, sabe-se que no hos-
pital há apenas frasco de 5.000.000 UI. Como se deve 
proceder? Assinale a alternativa CORRETA.

a) Deve-se diluir o volume de soluto de Penicilina com 
10ml de água destilada e aspirar 7ml da solução.
b) Deve-se diluir o volume de soluto de Penicilina com 
06ml de água destilada e aspirar 4,2ml da solução.
c) Deve-se diluir volume de soluto de Penicilina com 
08ml de água destilada e aspirar 7ml da solução.
d) Deve-se diluir o volume de soluto de Penicilina com 
12ml de água destilada e aspirar 8,4ml da solução.
___________________________________________

28. A heparina é um medicamento anticoagulante, in-
dicado para coagulação intravascular, tromboembolis-
mo e trombose venosa profunda. Ela age inibindo a 
coagulação por potencializar a ação da antitrombina 
III sobre diversos fatores de coagulação. Considere a 
prescrição a seguir: foram prescritos 3500U de hepari-
na endovenosa, no hospital temos frasco com 5000U\
ml. Quantos ml deve-se administrar? Assinale a alter-
nativa CORRETA.

a) Deve-se administrar 0,5ml de heparina endoveno-
sa.
b) Deve-se administrar 0,7ml de heparina endoveno-
sa.
c) Deve-se administrar 1,0ml de heparina endovenosa.
d) Deve-se administrar 0,9ml de heparina endoveno-
sa.

29. A Resolução RDCNº 15, de 15 de março de 
2012 estabelece os requisitos de boas práticas para 
o funcionamento dos serviços que realizam os pro-
cessamentos de produtos para a saúde, visando a 
segurança dos pacientes e dos profissionais envol-
vidos. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) O transporte de produtos  para saúde submetidos 
a desinfecção de alto nível na Central de Materiais 
Esterilizados deve ser feito em embalagens ou reci-
pientes fechados.
b) O monitoramento do processo de esterilização 
com indicadores físicos deve ser registrado a cada 
ciclo. O monitoramento do processo de esteriliza-
ção dos produtos para saúde implantável deve ser 
adicionado um indicador biológico, a cada carga.
c) Os produtos para a saúde passíveis de processa-
mento, independente da sua classificação de risco, 
devem ser submetidos ao processo de limpeza.
d) Entende-se por barreira física o conjunto de me-
didas comportamentais dos profissionais de saúde 
visando à prevenção de contaminação cruzada en-
tre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência 
de barreiras técnicas.
_________________________________________
30. O Teicoplanina é um antibiótico que age na bios-
síntese da parede celular e tem ação contra bac-
térias gram-positivas aeróbias e anaeróbias. Consi-
dere a prescrição a seguir: Foram prescritos 80mg 
de Teicoplanina de 12\12h. Na instituição temos 
apenas frasco\ampola de 400mg de Teicoplanina, 
utilizou-se 10ml de água destilada para diluição. 
Quantos ml devo aspirar após a solução reconstitu-
ída? Assinale a alternativa CORRETA.
a) Deve–se fazer a reconstituição lentamente para 
evitar a formação de espuma e aspirar 4ml da so-
lução.
b) Deve–se fazer a reconstituição lentamente para 
evitar a formação de espuma e aspirar 3,5ml da so-
lução.
c) Deve–se fazer a reconstituição lentamente para 
evitar a formação de espuma e aspirar 2ml da so-
lução.
d) Deve–se fazer a reconstituição lentamente para 
evitar a formação de espuma e aspirar 3ml da so-
lução.


