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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?
Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio!
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.
Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.
Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!
(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação
mais próxima com aquilo que o título expressa é:
A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos.”
B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:
1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros
anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não
precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em
negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)
falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para
evitar ambigüidade.
3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas
ocorrências, é pronome relativo.
4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem
nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 4, apenas.
C) 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...
...
“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes,
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.
Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos
tempos?
Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado )

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:
A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra
“tempos”.
B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.” e “... seria mais simples ...” as duas ocorrências
do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios
podem modificar tanto verbos como adjetivos.
C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita
culta do português.
D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:
1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”.
2- O emprego de cada em lugar da palavra sublinhada em: “...todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”,
mas exigiria ajustes de concordância na oração.
3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada
como causa.
O correto está em:
A) 1, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO
Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma
doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:
1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as
idéias de necessidade e perseverança.
2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém
com a principal do período um nexo de circunstância causal.
3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma
observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia nãoterminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” ,
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por Sugere-se.
5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de
pertencerem a classes gramaticais diferentes.
O correto está em:
A) 1, 2, 3, 4 e 5.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 3, 4 e 5, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
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06. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do
SUS.
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da
saúde.
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável
legal pela criança ou adolescente.
07. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de
regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto
afirmar:
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da
população.
2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
Apenas está correto o que se afirma em:
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 2, 3 e 4.
D) 1, 3 e 4.
08. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é
assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, é correto afirmar:
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às
necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável.
D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de:
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins
lucrativos.
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09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o
Servidor Público:
I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função
pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo
político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver
compatibilidade de horário dos exercícios.
IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) III, IV e V.
10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:
I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
V- dois cargos privativos de médico.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) II, IV e V.
C) I, II e III.
D) III, IV e V.
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11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e
hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
B) PCCU e glicemia.
C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
A) Sonda Nasogástrica.
B) Sonda vesical.
C) Máscara de nebulização.
D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos
profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do
comitê de ética e do paciente.
C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será
submetido.
D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência
profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de
tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT,
respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto
afirmar:
I-

É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou
após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência
clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se
infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72
(setenta e duas) horas após a admissão.
III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não
relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) I e III, somente.
D) II e III, somente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Considerando que a Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares se constitui um
instrumento de trabalho fundamental para o acompanhamento das ocorrências do fenômeno no
Serviço de Saúde, em relação ao método de coleta de dados, é correto afirmar:
A) Os estudos de incidência dizem respeito a casos novos e antigos de infecção, presentes em
determinado lugar e tempo.
B) O estudo em todo o hospital avalia todos os pacientes admitidos. É de elevado custo e a relação
com o benefício é incerta, considera-se este estudo como ativo.
C) O estudo prospectivo é feito de maneira concorrente ao evento.
D) O estudo intra-hospitalar trabalha com os dados de internação e também com os dados do
paciente no domicílio, realizando o acompanhamento pós-alta hospitalar.
17. Na Vigilância Epidemiológica, uma série de dados são necessários para estudarmos os fatores
determinantes e condicionantes da ocorrência de Infecção Hospitalar. Entende-se que estes dados
determinam o processo de construção das intervenções. Neste sentido, dados de significativa
importância dizem respeito ao (aos):
A) dados dos pacientes de cirurgia ambulatorial e Hospital – Dia.
B) número de cirurgias ortopédicas serem realizadas em tecidos considerados não estéries.
C) dados da admissão do paciente e dos procedimentos cirúrgicos realizados
D) dados da flora microbiológica das infecções hospitalares e o consumo de antibióticos com as
diversas características a serem especificadas.
18. Considerando os conceitos e critérios de diagnóstico de Infecção Hospitalar, estabelecido pela
Portaria Ministerial 2616, de 12 de maio de 1998, é correto afirmar:
A) A Infecção Hospitalar está associada à complicação e extensão da infecção já presente na
admissão.
B) Quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção comunitária, for isolado um
germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente, o caso deverá ser
de Infecção Hospitalar.
C) São consideradas Infecções Hospitalares as infecções em recém-nascidos, associadas com bolsa
rota superior a 24 (vinte e quatro) horas.
D) A Infecção que ocorre em 24 a 48 horas sem se relacionar com procedimentos no serviço de
saúde é considerada como hospitalar, em função do paciente já estar internado o tempo
suficiente de contrair infecção.
19. Uma das medidas recomendadas para a prevenção de Infecção do Trato Urinário é o uso do
Sistema Fechado de Coleta de Urina. Que recomendação primária é necessário o enfermeiro
observar?
A) A manutenção da integridade do cateter e do sistema coletor de drenagem.
B) A padronização criteriosa do tempo de permanência do cateter de 20 dias.
C) A hidratação do paciente, a fim de evitar acúmulo de urina residual.
D) Manter a altura da bolsa coletora no nível inferior à bexiga do paciente.
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20. Considerando a classificação da cirurgia por potencial de contaminação – um dado fundamental
para a Vigilância Epidemiológica das Infecções do sítio cirúrgico – é correto afirmar que as
cirurgias:
A) que produzem abertura do trato respiratório, gastrintestinal ou geniturinário, sob condições
controladas, eletivas, com presença de processo inflamatório local são potencialmente
contaminadas.
B) com quebra grosseira da técnica asséptica, trauma penetrante há menos de quatro horas e
contaminação do trato gastrintestinal são cirurgias contaminadas.
C) com presença de secreção purulenta, eletivas, sem qualquer falha na técnica asséptica e sem
drenos são cirurgias limpas.
D) eletivas, com fechamento por primeira intenção com pequena quebra na técnica são cirurgias
limpas.
21. Na prevenção de infecção do sítio cirúrgico no pré-operatório, é recomendação fortemente aceita
para implementação, e sustentada por estudos experimentais, clínicos e epidemiológicos bem
desenhados, referidos na categoria 1A do CDC (Centro de Controle de Doenças) de Atlanta:
A) abstenção do tabaco, pelo menos antes de um mês da cirurgia.
B) prescrever banho pré-operatório do paciente com agente anti-séptico, na noite anterior.
C) reduzir a hospitalização pré-operatória.
D) limpeza com água corrente e agente tensoativo ao redor do local onde será praticada a incisão,
para remover a contaminação grosseira.
22. Entre as medidas de prevenção do sítio cirúrgico, relacionadas ao ambiente do centro cirúrgico, é
correto:
A) realizar pelo menos semanalmente, como rotina, amostragem microbiológica das superfícies
ambientais e do ar da sala de cirurgia.
B) manter as portas das salas de cirurgias fechadas, exceto para a passagem de equipamento, do
pessoal e do paciente.
C) usar tapetes com antissépticos na entrada do Bloco cirúrgico ou de salas de cirurgia para
controle de infecção.
D) manter ventilação que gere pressão negativa na sala de cirurgia em relação aos corredores e
áreas adjacentes.
23. A ocorrência de infecção do trato urinário é freqüente em Hospitais Gerais, correspondendo a 3545 % do total de infecções, sendo 70 a 88 % delas relacionadas ao cateter vesical, sendo correto
afirmar que:
A) a prevalência de infecção aumenta proporcionalmente com o tempo de cateterização, tornandose praticamente universal em torno do 30º dia, mesmo com uso do sistema fechado.
B) amostras urinárias do sistema de drenagem vesical de demora, devem ser obtidas através da
desconexão com luvas estéries, realizando, antes, a desinfecção do local onde é acoplado o
sistema, isto é, na parte distal da sonda.
C) o cateterismo de alívio consiste na inserção do cateter estéril pelo canal uretral, até a bexiga,
para drenagem contínua de urina por um determinado tempo. O sistema de drenagem deve ser
fechado e com válvula anti-refluxo.
D) os microorganismos alcançam o trato urinário e causam infecção através de duas vias, a
intraluminal e a extraluminal. Na via intraluminal, as bactérias aderem à superfície externa do
cateter e migram até a bexiga.
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24. As pneumonias hospitalares são responsáveis por cerca de 10 a 15% do total das infecções
adquiridas no hospital, ocupando o segundo lugar em freqüência e o primeiro em letalidade.
Considera-se como um importante fator de risco e de mortalidade para o paciente adquirir uma
pneumonia hospitalar:
A) o uso de sondagens vesicais e de cateter venoso central.
B) o uso de soluções antissépticas na limpeza de traqueostomia.
C) pós-operatório de cirurgia torácica e abdominal.
D) depressão do sensório, entubação e reentubação traqueal dentro do mesmo período de
ventilação mecânica de longa duração.
25. Em relação às medidas preventivas da pneumonia nosocomial é necessária a adoção de estratégia
que atinja todos os aspectos relacionados à assistência, incluindo profissionais e funcionários da
área da saúde, como também a constituição de um sistema de vigilância, através da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Constitui, então, como uma das medidas centrais de
prevenção:
A) o uso de máscaras pelos profissionais de saúde.
B) a lavagem das mãos, que deve ser realizada antes e depois de cada contato com o paciente.
C) manutenção do paciente em posição supina.
D) trocar os circuitos do ventilador não mais do que uma vez por semana.
26. Na infecção nosocomial relacionada ao acesso vascular, a maioria dos casos de flebite,
relacionados a cateteres periféricos, é devida a uma reação físicoquímica que ocorre, geralmente,
após dois a três dias de sua instalação. Existem alguns fatores que desencadeiam estes casos de
Flebite. Podemos considerar como um destes fatores:
A) preferir antissepsia antes do cateter, com álcool a 70%.
B) local para puncionar o cateter, pois algumas localizações não permitem a movimentação do
paciente e por falta de mobilidade facilitam o aparecimento da flebite.
C) Composição e pH da solução infundida.
D) realização de procedimentos como: verificação de PA e Injetáveis intramusculares no membro
superior onde está inserido o cateter.
27. Uma das mais importantes estratégias para reduzir as infecções relacionadas ao acesso vascular é
racionalizar o uso de dispositivos vasculares, indicando-os criteriosamente e conscientizando a
equipe de saúde quanto aos riscos destes procedimentos e as medidas de prevenção e controle.
Entre as medidas de prevenção recomendadas pelo CDC (Centro de Controle de Doenças de
Atlanta) inclui-se como dentro da categoria 1 A, isto é, comprovada:
A) Educar e treinar toda a equipe em indicações, inserção, manutenção e medidas de prevenção e
controle.
B) Proteger as torneirinhas quando não estiverem em uso.
C) Na administração de glicose e aminoácidos, o sistema de infusão não necessita ser trocado mais
freqüentemente do que a cada 72 horas.
D) Realizar antissepsia adequada antes da punção do sistema sem agulha, utilizando itens estéreis.
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28. Para prevenção de infecção relacionada ao cateter periférico, é necessário que a Equipe de
Enfermagem observe procedimentos que são essenciais. Entre estes, no que se refere à troca do
cateter, é correto:
A) Trocar o cateter periférico a cada 24 a 48 horas.
B) Antes da troca, aplicar antibióticos ou anti-sépticos tópicos no local do sítio de inserção dos
cateteres.
C) Remover o cateter periférico se o paciente apresentar sinais de flebite ou mau funcionamento do
cateter.
D) Em adultos, preferir a inserção em membros inferiores.
29. A bacteremia é a presença de bactéria no sangue. A incidência de infecções da corrente sangüínea
vem aumentando nas últimas décadas, refletindo a maior sobrevida de pacientes graves,
principalmente prematuros extremos, imunodeficientes, neoplásicos, pacientes com traumas e
grandes queimados. Em relação à classificação das bacteremias é correto afirmar:
A) As bacteremias primárias decorrem de uma infecção documentada pelo mesmo
microorganismo, em outra topografia do corpo humano, sendo mais freqüentes as originárias
dos tratos urinário e respiratório.
B) Entre as bacteremias secundárias podemos incluir as infecções relacionadas aos dispositivos
vasculares.
C) As bacteremias primárias acometem pacientes sem focos infecciosos aparentes, exceto o
próprio sistema vascular.
D) Os focos infecciosos do trato intra-abdominais são importantes como causadoras de
bacteremias primárias.
30. As Precauções Padrão são indicadas para reduzir o risco de transmissão de microorganismos nos
procedimentos de saúde. Em relação a estas Precauções podemos afirmar que:
A) são utilizadas, exclusivamente, no paciente com diagnóstico confirmado de Doenças
Transmissíveis.
B) são utilizadas desde a década de 50, nos Estados Unidos, quando eclodiu a epidemia de
Staphylococcia.
C) configura-se como medida de Precaução Padrão o uso de vacina contra Hepatite B.
D) são recomendadas para implementação na área Hospitalar, em função de realização de
procedimentos mais complexos.
31. Em 1996, o CDC (Centro de Controle de Doenças de Atlanta), estabeleceu novas diretrizes para
Isolamento e Precaução, baseadas no modo de transmissão de doenças. A partir desta
recomendação podemos afirmar que o isolamento, na transmissão aérea por aerossol (Precaução
com o ar) é aplicado no diagnóstico de determinadas patologias. Identifique-as:
A) Caxumba, Sarampo e Rubéola.
B) Sarampo, Herpes – Zoster e Varicela.
C) Tuberculose pulmonar, Coqueluche e Influenza.
D) Influenza, Difteria Faríngea e Sarampo.
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32. A área de saúde ocupacional apresentou grandes avanços, considerando principalmente o risco
biológico, importante na implementação das recomendações para a prevenção, sendo correto
afirmar que:
A) o Equipamento de Proteção Individual – EPI deverá ser utilizado conforme o modo de
transmissão da doença do paciente e deverá estar à disposição nos almoxarifados, para
solicitação pelo Posto de Serviço.
B) é obrigatório que o empregador vede o uso de calçados abertos.
C) o empregado deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de
trabalho.
D) os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual
e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
33. Em relação à Biossegurança, que se constitui em um tema praticamente novo na área da saúde, os
serviços devem desenvolver, principalmente, ações educativas e de vigilância da equipe. As
medidas são primordiais para manter a Biossegurança. Sobre estas medidas é correto afirmar:
A) A adoção de medidas possibilita aumentar a probabilidade de adquirir uma doença infecciosa
no ambiente de trabalho.
B) O treinamento de ingresso do profissional é uma estratégia que atende à necessidade de
Educação Continuada no serviço.
C) O risco de exposição a agentes biológicos é inerente à atividade desenvolvida pelos
profissionais de saúde do Hospital.
D) A lavagem das mãos para assegurar-se como medida de Biossegurança não necessariamente
deve ser precedida de antissepsia com álcool a 70% ou PVP-I.
34. Considerando as infecções neonatais é correto afirmar que, os principais fatores de risco maternos
para sepse neonatal são:
A) instalação e manutenção de cateter venoso central.
B) tempo de permanência prolongada na Unidade Neonatal.
C) infecção do Trato Urinário e Bolsa rota maior que 18 horas.
D) dieta utilizada e uso de antimicrobianos.
35. Em relação à Prevenção de Infecção Neonatal é correto afirmar:
A) Nos prematuros extremos é fundamental a utilização de álcool a 90% nos curativos umbilicais.
B) No RN em uso de cateter venoso central é recomendado realizar a antissepsia do sítio de
inserção com tintura de iodo.
C) No coto umbilical, após cortar e clampear, é recomendação a utilização de pomada de
bacitracina e creme de sulfadiazina de prata, para retardar e reduzir a colonização.
D) Um microorganismo importante na colonização do RN, que permanece por muito tempo na
unidade, é a cândida, principalmente naquelas em uso de antimicrobianos por tempo
prolongado, corticóide, ventilação mecânica.
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36. No Brasil, desde 1983, com a primeira legislação sobre Controle de Infecção Hospitalar, houve a
preocupação em profissionalizar o controlador de infecção hospitalar. A Portaria 930 cria o
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, representando este avanço na profissionalização.
Porém, em uma outra legislação, o Executivo veta a existência deste serviço. Identifique a
Legislação que vetou a existência do Serviço:
A) Portaria 2616, de 12 de maio de 1998.
B) Lei 9431, de 06 de janeiro de 1997.
C) Portaria 1241, de 13 de Outubro de 1999.
D) RDC 33, de 05 de março de 2003.
37. Identifique o antisséptico que responde com uma propriedade viruscida. Estudos in vivo
demonstram a redução de 99% da flora da pele, sendo de baixa irritabilidade cutânea, porém, é
irritante de mucosa, utilizado em procedimentos de baixo e médio risco:
A) Soluções Iodadas.
B) Álcool a 70%.
C) Clorexidina.
D) PVP – I – Polivinilpirrolidona + Iodo.
ANALISE A TABELA ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 38 A 40.

38. Considerando a etapa de preparo de artigos, é correto afirmar:
A) Os artigos em aço inox, como comadres e papagaios, considerados críticos para pacientes
portadores da Síndrome Steve Johnson, por exemplo, devem ser acondicionados em tecido de
algodão ou papel grau cirúrgico para esterilização pelo calor úmido.
B) O invólucro do tipo Tyvec é indicado para acondicionar somente endoscópios rígidos,
enquanto que os endoscópios flexíveis são preparados em contêineres.
C) As caixas metálicas ideais são as de alumínio, devido apresentarem paredes finas e, neste caso,
não necessitam serem perfuradas.
D) A identificação do conteúdo de artigos em papel grau cirúrgico não necessita ser descrita,
devido a visualização do artigo no interior da embalagem, devendo-se somente indicar a data
de esterilização, controle do lote e nome do preparador do artigo.
Concurso Público C-121 – EDITAL Nº 01/2007 – Fundação Santa Casa – Enfermeiro - Espec. Infecção Hospitalar

14
39. A etapa de esterilização de artigos é o processo pelo qual os microorganismos são mortos a tal
ponto que não seja mais possível detectá-los no meio de cultura padrão, sendo correto afirmar que:
A) a esterilização pelo calor úmido é realizada em autoclaves e, atualmente, as recomendadas pela
ANVISA são as de pré-vácuo, no qual, através de uma bomba de vácuo, o ar é removido do
material e da câmara.
B) a esterilização rápida (Flash sterilization) consiste na esterilização de material termoresistente
por meio de calor úmido, onde o equipamento é ajustado para efetuar o processo em tempo
reduzido diante de situações de urgência.
C) na esterilização em autoclave de plasma de peróxido de hidrogênio, não é necessário o uso de
indicadores de controle químico em todas as caixas metálicas perfuradas, devido a facilidade
que o agente esterilizante encontra para penetrar nos artigos.
D) a esterilização que utiliza como agente esterilizante o formaldeído em vapor de baixa
temperatura é ideal para artigos de borracha e tecido, devido a temperatura usada ser de 50 a
78º C, logo, não danificando estes materiais.
40. Sobre a etapa de armazenamento e distribuição de artigos, é correto afirmar:
A) Os artigos acondicionados em tecido de algodão devem ser armazenados após período de
resfriamento, pois o contato de itens quentes com superfícies frias causa a condensação do
vapor dentro e fora dos pacotes, levando à umidade.
B) Os artigos embalados em invólucro do tipo não-tecido e papel crepado esterilizados em vapor
úmido devem ser protegidos em sacos plásticos transparentes, imediatamente após o processo
de esterilização, a fim de prevenir contaminação.
C) Artigos em papel grau cirúrgico amassado e invólucros com manchas não comprometem a
qualidade de esterilização, devendo-se desprezar aqueles com características de abertura do
invólucro e, neste caso, retirar dos espaços de guarda de materiais.
D) Para a guarda de materiais devem ser utilizados armários com prateleiras fechadas; não sendo
recomendado, pela ANVISA, o uso de prateleiras abertas, devido à limpeza e ventilação
inadequadas.
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