Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Concurso Público – Edital 137/2012 – Prova Objetiva
PROVA - ASSISTENTE DE LABORATÓRIO / CENTRO CIRÚRGICO

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 1
(um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o fiscal.
2. Verifique, também, seus dados no cartão de respostas e assine no espaço
indicado no cartão de respostas.
3. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial,
anote, primeiramente no caderno de provas, as alternativas corretas para,
somente, então, proceder ao preenchimento definitivo. Observe atentamente as
instruções de preenchimento.
4. Somente serão consideradas, para avaliação, as questões respondidas no cartão
de respostas que deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta
ou azul.
5. Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos, nem a
utilização de calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos
didáticos e/ou eletrônicos, bem como portar armas de qualquer tipo.
IMPORTANTE
A. O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto,
somente marque a resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta.
B. O cartão de respostas não pode ser rasurado, sob pena de anulação das
respostas.
C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão
de respostas. Devendo as demais letras ficar sem marcação.
D. Não é permitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova,
mesmo para rascunho.
E. Você dispõe de até 4 (quatro) horas para concluir a prova, incluindo o
preenchimento do cartão de respostas.
F. Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o
início da mesma.
G. Ao finalizar a prova você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o
cartão de respostas devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua
desistência no Concurso.
H. Não se esqueça de assinar a lista de presença.
I. Os três últimos candidatos deverão entregar a respectiva prova e cartão de
respostas e retirar-se da sala simultaneamente.
J. O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 18
horas de hoje, conforme prevê o edital.
K. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe
BOA PROVA.

1) Assinale a opção em que o verbo se apresenta no modo subjuntivo:
A) A professora leu o livro Machadiano.
B) Plante as orquídeas.
C) Se Joaquim plantasse as hortênsias.
D) Maria assistiu ao programa do Jô ontem.
E) João plantou as rosas.
2) Assinale a opção em que o verbo está no pretérito imperfeito:
A) Já amei o marido da minha melhor amiga.
B) Miguel amava loucamente a vizinha.
C) Amaria ter um mordomo em minha casa.
D) Amo homens com cabelos loiros.
E) Amarei você eternamente.
3) Assinale a opção que apresenta o significado mais adequado da palavra em
destaque no texto a seguir:
“Os transplantes de medula na Bahia podem parar a partir de março. É que o
Hemocentro do Estado, a quem compete realizar o teste de compatibilidade do
doador e do receptor, não vem realizando o serviço, nem deixa outros fazerem. Se o
impasse não for resolvido rapidamente, pacientes correrão risco de vida”. Texto
publicado pela Revista ISTOÉ de 29/02/2012.
A) Lutar, provocar confusão.
B) Questionar, contestar.
C) Incerteza, vacilação sobre a realidade.
D) Discórdia, dissensão, rixa entre duas ou mais pessoas.
E) Situação que não oferece saída favorável.
A partir do fragmento da poesia de Ferreira Gullar responda as questões 4 e 5:
“Como dois e dois são quatro
Sei que a vida vale a pena
Embora o pão seja caro
E a liberdade pequena (...)”
4) O primeiro verso apresentado em destaque, nesse contexto, exprime:
A) A certeza do eu lírico de que a vida vale a pena;
B) A dualidade da vida;
C) A soma de dois fatores que faz o eu lírico acreditar na vida;
D) A importância da vida;
E) A exatidão da vida.
5) A conjunção embora, sublinhada na estrofe supracitada, pode ser substituída sem
alteração de sentido por:
A) Visto que
B) Ainda que
C) Por que
D) Se
E) Entretanto
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6) Assinale dentre as alternativas a frase que apresenta pontuação adequada:
A) Mãe, venha até meu quarto.
B) Curitiba 27 de outubro de 2012.
C) O menino, sentia-se mal.
D) Onde estão os nossos: pais, vizinhos.
E) Assim permite-se roupas, curtas.
7) Assinale a frase escrita de acordo com a norma culta.
A) Cerveja é boa.
B) O homem e o menino estava perdido.
C) Há flores bastantes para alegra ‐lá.
D) É necessária sua presença.
E) Estamos alertas para sua chamada.
8) A palavra em destaque pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:
“O dilema da poupança: o governo é pressionado a mexer na rentabilidade da
aplicação preferida dos brasileiros, mas não sabe como escapar do ônus político da
decisão” Adriana Nicacio.
A) Embaraço
B) Benefício
C) Esquema
D) Aperfeiçoamento
E) Apelo
De acordo com o texto publico na revista Veja no dia 22/08/2012, responda o que se
pede.
“Livros não concorrem com e-books: o segundo mais importante executivo da
Amazon aproveitou a presença na vigésima segunda Bienal do Livro, em São Paulo,
para tentar atenuar a resistência das editoras brasileiras aos livros digitais. Em
palestra, Russ Grandinetti mostrou números e afirmou que os principais
concorrentes dos e-books são outros produtos digitais, como músicas e filmes, e não
a versão impressa dos livros”.
9) Predomina no texto:
A) a informação
B) a argumentação
C) a qualificação
D) a admiração
E) a preocupação
10) Todas as alternativas estão corretas quanto ao emprego correto da regência do
verbo, EXCETO:
A) Faço entrega em domicílio.
B) Eles assistem o espetáculo.
C) João gosta de frutas.
D) Ana reside em São Paulo.
E) Pedro aspira ao cargo de chefe.
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11) Assinale a opção em que todas as palavras são vocábulos de sentidos iguais ou
aproximados:
A) Escopo; Intento; Mira; Tronco.
B) Adiado; Adiantado; Delongado; Moroso.
C) Dúctil; Madeira; Lenha; Brando.
D) Branco; Níveo; Cândido; Alvo.
E) Tangerina; Bergamota; Jambo; Mexerica.
12) Assinale a opção em que o uso da vírgula é utilizado em uma expressão
conclusiva.
A) O tempo está feio, isto é, choverá ainda esta manhã.
B) Daqui a pouco, iremos todos ao mercado.
C) O tempo está feio, portanto, choverá em breve.
D) Gabriela, a bonita garota, está cheia de alegria.
E) Cheios de esperança, os meninos saíram alegres.
13) De acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar,
EXCETO:
A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em
regime de colaboração seus sistemas de ensino.
B) A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
C) O plano nacional de educação, tem objetivo de articular o sistema
nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes,
objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino.
D) O ensino público, com pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, será ministrado com base nos seguintes princípios:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.
E) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa.
14) De acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, assinale V
(verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas:
(
) São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
(
) Ao servidor ocupante de cargo efetivo ou de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração, aplica-se o regime geral de previdência
social.
(
) É permitida a acumulação remunerada de cargos públicos de professor,
exceto, quando houver compatibilidade de horários.
(
) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
(
) Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, o
que não assegura igualdade de condições a todos os concorrentes.
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Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo:
A) F – V – F – V – F.
B) V – F – F – V – F.
C) F – F – V – F – V.
D) V – V – F – V – F.
E) V – F – F – F – V.
15) Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal, relacione as palavras abaixo, numeradas de 1 a 5, com as
sentenças que seguem:
1 – dignidade
2 – moralidade
3 – verdade
4 – ética
5 – cortesia
(
) Deve nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou
fora dele.
(
) O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses
da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.
(
) Juntamente com a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço
público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga
seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.
(
) O servidor público não poderá jamais desprezar em sua conduta. Assim, não
terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o oportuno e o
inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto.
(
) Na Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal,
devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum.
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo:
A) 1, 3, 5, 4, 2.
B) 3, 2, 1, 5, 4.
C) 1, 3, 2, 5, 4.
D) 4, 1, 5, 3, 2.
E) 1, 2, 4, 5, 3.
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16) Pelos normativos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal, são deveres fundamentais do servidor, EXCETO:
A) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu
caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a
melhor e a mais vantajosa para o bem comum.
B) Exercer sua função, poder ou autoridade, mesmo que com finalidade
estranha ao interesse público, observando as formalidades legais e os
processos administrativos expressos em lei.
C) Ser cortês, ter urbanidade e atenção, respeitando a capacidade e as
limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem
qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo,
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social.
D) Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de
contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores,
benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais,
ilegais ou aéticas e denunciá-las.
E) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções
superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com
critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.
17) De acordo com a Lei 11.892, que cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes
afirmativas:
(
) Os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 1
(um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores, todos eleitos para um mandato de 4 (quatro)
anos, permitida uma recondução ao cargo.
(
) É finalidade dos Institutos Federais ofertar educação profissional e
tecnológica, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico
local, regional e nacional.
(
) É objetivo dos Institutos Federais ministrar apenas cursos de formação
inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento,
a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de
escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica.
(
) Quanto a estrutura organizacional, os Institutos Federais terão como órgãos
superiores o Conselho Superior, o Colégio de Dirigentes e o Reitor.
(
) É objetivo dos Institutos Federais ministrar em nível de educação superior
cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica,
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas
áreas de ciências e matemática.
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo:
A) V – F – F – F – V.
B) V – V – V – F – F.
C) F – V – F – V – V.
D) F – V – F – F – V.
E) F – F – V – V – F.
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18) Em relação a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos
Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, disposta na Lei 11.091, analise as afirmativas
a seguir:
I – O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela
mudança de nível de capacitação, chamada Progressão por Mérito Profissional.
II - Planejar e avaliar as atividades são atribuições exclusivas para os cargos de
nível de classificação “D” e “E” que integram o plano de carreira, enquanto organizar
e executar as atividades são atribuições dos cargos de nível “A”, “B” e “C”.
III - O ingresso nos cargos do Plano de Carreira far-se-á no padrão inicial do 1o
(primeiro) nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas a escolaridade e
experiência estabelecidas em Lei.
IV - Os servidores lotados nas Instituições Federais de Ensino integrantes do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação farão jus à Vantagem
Pecuniária Individual – VPI.
V- O Incentivo à Qualificação terá por base percentual calculado sobre o padrão de
vencimento percebido pelo servidor.
São VERDADEIRAS as afirmativas:
A) I e III.
B) IV e V.
C) I, III e IV.
D) II, III e V.
E) III e V.
19) Considerando a Lei 8.112, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores públicos Civis da União, relacione as palavras abaixo, numeradas de 1 a
5, com as sentenças que seguem:
1 – posse
2 – nomeação
3 – redistribuição
4 – demissão
5 – remoção
(
) Deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo
quadro, com ou sem mudança de sede.
(
) Forma de provimento de cargo público.
(
) Investidura em cargo público.
(
) Forma de vacância do cargo público.
(
) Deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo:
A) 3, 2, 1, 4, 5.
B) 5, 1, 2, 4, 3.
C) 4, 1, 2, 3, 5.
D) 5, 2, 1, 4, 3.
E) 3, 4, 2, 5, 1.
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20) De acordo com a Lei 8.112, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores públicos Civis da União, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as
seguintes afirmativas:
(
) O servidor poderá receber indenizações a título de: ajuda de custo, diárias,
transporte, adicional noturno e auxílio moradia.
(
) Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia
ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é
devida retribuição pelo seu exercício.
(
) O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois
cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará
afastado de ambos os cargos efetivos, mesmo se houver compatibilidade de horário
e local com o exercício de um deles.
(
) Ao servidor é permitido em situações de emergência e transitórias cometer a
outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa.
(
) Ao servidor é assegurado o direito de requerer aos Poderes Públicos, em
defesa de direito ou interesse legítimo. O requerimento será encaminhado
diretamente pelo servidor à autoridade competente para decidi-lo.
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo:
A) F – V – F – V – F.
B) V – V – F – F – V.
C) V – F – F – V – V.
D) F – F – V – F – F.
E) F – V – V – V – F.
21) O processo de destruição de microrganismos que utiliza métodos químicos ou
físicos para destruir todas as formas de vida microbiana (vegetativas ou
esporuladas) e aplica-se especificamente para objetos inanimados é.
A) desinfecção.
B) limpeza.
C) esterilização.
D) antissepsia.
E) descontaminação.
22) Álcool é um composto orgânico usado em estabelecimentos de saúde, na
concentração de 70° GL, na forma líquida e na forma de gel. Essa substância é
própria para:
A) esterilizar mãos, objetos e superfícies.
B) desinfetar mãos, objetos e superfícies.
C) limpeza de mãos, objetos e superfícies.
D) desengordurar mãos, objetos e superfícies.
E) desumidificar mãos, objetos e superfícies.
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23) As autoclaves são equipamentos que utilizam vapor saturado para realizarem o
processo de esterilização. São objetos indicados para serem esterilizados em
autoclave:
A) objetos críticos termolábeis.
B) objetos críticos termossensíveis.
C) objetos críticos termo resistentes.
D) objetos críticos barossensíveis.
E) objetos sensíveis à variação de pH.
24) Risco biológico ocorre pelo contato ou proximidade com micro-organismos que
podem provocar doenças. Algumas atividades profissionais favorecem tais riscos,
tais como o trabalho em hospitais, clínicas e laboratórios. São agentes com potencial
risco biológico:
A) vírus, formol, fungos.
B) álcool, bactérias, fungos.
C) bactérias, vírus, protozoários.
D) formol, álcool, nitratos.
E) protozoários, príons, ácidos.
25) O conceito: “dispositivo de uso individual, destinado a proteger a saúde e a
integridade física do trabalhador, atendidas as peculiaridades de cada atividade
profissional ou funcional”, se aplica a:
A) conjunto de normas e leis de vigilância sanitária.
B) conjunto de normas e leis de segurança e higiene de laboratórios.
C) equipamento de proteção individual – EPI.
D) conjunto de normas e leis de segurança do trabalhador.
E) equipamento individual para medir a quantidade de gases exalados no
ambiente.
26) Diérese advém do latim “diaerese” e do grego “diaíresis”, ambos significando
divisão, incisão, secção e separação, punção e divulsão. Com o objetivo de atingir a
região sobre a qual se planeja realizar o procedimento, com preservação dos planos
anatômicos e finalidade terapêutica. São instrumentos cirúrgicos usados na diérese:
A) tesouras e pinças hemostáticas.
B) bisturis e pinças hemostáticas.
C) pinças hemostáticas e ganchos obstétricos.
D) tesouras e bisturi.
E) agulhas de suturas e bisturi.
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27) Identifique os instrumentos cirúrgicos e correlacione o número da linha superior
com o respectivo desenho na linha inferior e assinale a alternativa correspondente
correta:
1
2
3
4
5

Pinça anatômica
Cabo de bisturi
Tesoura de Mayo
Pinça hemostática
Tesoura de Metzembauer

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A) 2, 1, 3, 4, 5.
B) 4, 1, 5, 2, 3.
C) 4, 1, 3, 2, 5.
D) 4, 1, 5, 3, 2.
E) 2, 4, 1, 3, 5.
28) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
I - Injeção intra venosa é a técnica de administração de medicamentos, onde este, é
depositado diretamente na corrente circulatória.
II - Subcutânea é a via de administração de medicamentos, onde estes, são
depositados embaixo da pele.
III - Na injeção intra dérmica o medicamento é depositado dentro da pele.
IV - Injeção intra dérmica é a técnica de administração de medicamentos, onde este,
é deposito embaixo da pele.
A) estão corretas as afirmativas I, II e III.
B) estão corretas as afirmativas I, II e IV.
C) estão corretas as afirmativas I e III.
D) estão corretas as afirmativas II e III.
E) está correta a afirmativa I e IV.
29) Cateter vesical é:
A) dispositivo usado para injeções intra venosas.
B) dispositivo usado na uretra para drenagem de urina.
C) dispositivo usado para entubação endo traqueal.
D) dispositivo usado para sondagem esofágica.
E) dispositivo usado para injeções intra peritoniais.
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30) Objetos chamados perfuro cortantes devem ser descartados em embalagens
próprias e identificadas, pelo seu potencial de produzir riscos à saúde do
trabalhador e ao ambiente. São objetos perfuro cortantes?
A) seringas para injeção, agulhas hipodérmicas, tesouras.
B) gaze contaminada com sangue, seringas e agulhas contaminadas com
sangue.
C) laminas de bisturi, agulhas hipodérmicas e cateteres intravenosos.
D) cateteres intravenosos, agulhas hipodérmicas e gaze contaminada
com sangue.
E) agulhas hipodérmicas, laminas de bisturi e fios de sutura.
31) Identifique os símbolos e correlacione com o respectivo número e assinale a
alternativa correspondente correta.
1
2
3
4
5

(
(
(
(
(

) risco inflamável
) risco tóxico
) risco biológico
) risco radioativo
) risco corrosivo
A) 5, 3, 4, 2, 1.
B) 5, 3, 1, 2, 4.
C) 5, 3, 2, 1, 4.
D) 5, 3, 2, 4, 1.
E) 4, 3, 1, 5, 2

32) Analise as afirmações e assinale a alternativa correta.
I - ASSEPSIA é o conjunto de ações e métodos empregados para evitar que
superfícies, equipamentos e instrumentais sejam contaminados.
II - ANTISSEPSIA é o uso de substâncias microbiocidas que visam a coibir a
contaminação da pele e/ou mucosas.
III - LIMPEZA é a remoção de microrganismos do ambiente, usando exclusivamente
métodos químicos.
IV - DESCONTAMINAÇÃO é a eliminação de microrganismos de objetos e
superfícies.
A) estão corretas as alternativas I, III e IV.
B) estão corretas as alternativas I, II e IV.
C) estão corretas as alternativas I, II e IV.
D) estão corretas as alternativas II, III e IV.
E) estão corretas as alternativas II e IV.
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33) Assinale a alternativa que define biossegurança.
A) conjunto de ações que visam prevenir, controlar, reduzir ou eliminar
riscos inerentes às
atividades que possam comprometer a saúde
humana, animal e ao meio ambiente.
B) conjunto de ações que visam a proteção de material biológico e/ou
radioativo, para eliminar riscos da entrada destes materiais em
laboratórios, principalmente em
pesquisas.
C) conjunto de normas e ações que norteiam a compra e venda de
materiais com potencial risco biológico.
D) conjunto de normas e ações que visam o controle experimental de
organismos vivos.
E) conjunto de normas, leis, regulamentos e ações em estabelecimentos
que produzem material biológico e/ou químico.
34) São equipamentos de proteção coletiva EPCs:
A) chuveiro de emergência, lava-olhos, extintor de incêndio e máscaras
contra gases e aerossóis.
B) máscaras contra gases e aerossóis, lava-olhos, chuveiro de
emergência e protetores auriculares.
C) protetores auriculares, lava-olhos, chuveiro de emergência e cabine de
segurança biológica (fluxo laminar).
D) extintores de incêndio, chuveiro de emergência, lava-olhos e cabine de
segurança biológica (fluxo laminar).
E) óculos, protetor facial, lava-olhos e extintores de incêndio.
35) Analise as afirmativas, faça as correlações e assinale a alternativa correta.
I - Ambulatório médico ou médico veterinário é o onde há prestação de assistência
médica ou médica veterinária em regime de não internação.
II - Consultório médico ou médico veterinário é o local de prestação de assistência
médica ou médica veterinária e realização de pequenas cirurgias ou também
chamadas de baixíssima complexidade.
III - Ambulatório médico ou médico veterinário é o local onde há prestação de
assistência médica ou médica veterinária e internações de média complexidade.
IV - Hospital ou hospital veterinário é o local onde são realizados todos os
procedimentos médicos ou médico veterinários respectivamente, desde a consulta,
exames complementares, tratamentos, cirurgias e internações.
A) estão corretas as afirmativas I, II e IV.
B) estão corretas as afirmativas I, II e III.
C) estão corretas as afirmativas I e IV.
D) estão corretas as afirmativas II e III.
E) estão corretas as afirmativas III e IV.
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36) Correlacione as colunas e assinale a alternativa correta.
( ) substâncias usadas para matar parasitas.
1- algicidas
( ) substâncias usadas para matar fungos.
2- microbiocida
3- microbiostático ( ) substâncias usadas para matar microrganismos.
( ) substâncias usadas para matar algas.
4- fungicida
( ) substâncias que impedem o crescimento
5- vermifugo
de microrganismos.
A) 5, 4, 1, 3 e 2
B) 5, 3, 2, 4 e 1
C) 5, 4, 2, 1 e 3
D) 4, 5, 2, 1 e 3
E) 4, 5, 3, 1 e 2
37) Agulhas hipodérmicas são instrumentos usados para a realização de injeções.
Assinale a alternativa correta com relação à agulhas hipodérmicas.
A) bisel da agulha hipodérmica é a parte que se conecta à seringa,
quando de plástico é colorida para facilitar a identificação do calibre.
B) canhão da agulha hipodérmica é a parte cilíndrica em forma de cano
de canhão, entre a parte afiada cortada obliquamente e afiada e a parte
que se conecta à seringa.
C) canhão da agulha hipodérmica é a parte afiada cortada obliquamente.
D) canhão da agulha hipodérmica é a parte que se conecta à seringa,
quando de plástico é colorida para facilitar a identificação do calibre.
E) funil da agulha hipodérmica é a parte que se conecta à seringa,
quando de plástico é colorida para facilitar a identificação do calibre.
38) São vias de administração de medicamentos:
A) intra venosa, intra muscular, intra arterial e intra aeróbica.
B) intra venosa, intra muscular, intra articular e intra peritonial.
C) subcutânea, intra muscular, intra venosa e aerossol.
D) intra muscular, intra venosa, aérea e subcutânea.
E) subcutânea, intra muscular, endovenosa e intra aeróbica.
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39) São considerados sinais vitais, portanto deve-se monitorar em pacientes
internados:
A) pulso periférico, freqüência respiratória, temperatura ambiente e
freqüência cardíaca.
B) pulso periférico, temperatura corporal, freqüência respiratória e
freqüência cardíaca.
C) temperatura ambiente, freqüência cardíaca, freqüência de defecação e
freqüência de micção.
D) freqüência de micção, freqüência de defecação, pulso periférico e
temperatura
ambiente.
E) temperatura ambiente, pulso periférico, burburigmos intestinais e
freqüência respiratória.
40) Com relação a instrumentos cirúrgicos é correto afirmar:
A) como vão ser esterilizados em autoclave, dispensa-se a limpeza
prévia.
B) podem ser esterilizados em autoclave, depois de previamente limpos.
C) podem ser esterilizados em álcool, porém este deve ser 70%.
D) podem ser esterilizados em estufas a 60º C por 20 minutos.
E) podem ser esterilizados quimicamente com hidróxido de sódio a 90%.
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