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Temos solapado a fertilidade do solo e sua capacidade de
sustentar a vida: 65% da terra cultivada foram perdidos e
15% estão em processo de desertificação.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
O que é (e o que não é) sustentabilidade
ODED GRAJEW

Embora em voga, o conceito de sustentabilidade ainda
é pouco compreendido tanto por quem fala sobre ele
quanto por quem o ouve.
Nos últimos anos, intensificou-se a discussão a respeito
do aquecimento global e do esgotamento dos recursos
naturais. São preocupações legítimas e inquestionáveis,
mas que geraram distorção no significado de
sustentabilidade, restringindo-o às questões ambientais.
Não é só isso. A sustentabilidade está diretamente
associada aos processos que podem se manter e
melhorar ao longo do tempo. A insustentabilidade
comanda processos que se esgotam. E isso depende
não apenas das questões ambientais. São igualmente
fundamentais os aspectos sociais, econômicos, políticos
e culturais.
A sustentabilidade e a insustentabilidade se tornam
claras quando traduzidas em situações práticas.
Esgotar recursos naturais não é sustentável. Reciclar e
evitar desperdícios é sustentável.
Corrupção é insustentável. Ética é sustentável. Violência
é insustentável. Paz é sustentável.
Desigualdade é insustentável. Justiça social é
sustentável. Baixos indicadores educacionais são
insustentáveis. Educação de qualidade para todos é
sustentável.
Ditadura e autoritarismo são insustentáveis. Democracia
é sustentável. Trabalho escravo e desemprego
são insustentáveis. Trabalho decente para todos é
sustentável.
Poluição é insustentável. Ar e águas limpos são
sustentáveis. Encher as cidades de carros é
insustentável. Transporte coletivo e de bicicletas é
sustentável.
Solidariedade
insustentável.

é

sustentável.

Individualismo

é

Cidade comandada pela especulação imobiliária é
insustentável. Cidade planejada para que cada habitante
tenha moradia digna, trabalho, serviços e equipamentos
públicos por perto é sustentável.
Sociedade que maltrata crianças, idosos e deficientes
não é sustentável. Sociedade que cuida de todos é
sustentável.

Cerca de 50 mil espécies de plantas e animais
desaparecem todos os anos e, em sua maior parte, em
decorrência de atividades humanas.
Produzimos uma sociedade planetária escandalosa
e crescentemente desigual: 1.195 bilionários valem,
juntos, US$ 4,4 trilhões ─ ou seja, quase o dobro da
renda anual dos 50% mais pobres. O 1% de mais ricos
da humanidade recebe o mesmo que os 57% mais
pobres.
Os gastos militares anuais passam de US$ 1,5 trilhão,
o equivalente a 66% da renda anual dos 50% mais
pobres.
Esse cenário pouco animador mostra a necessidade de
um modelo de desenvolvimento sustentável. Cabe a nós
torná-lo possível.
GRAJEW, Oded. O que é (e o que não é) sustentabilidade.
Opinião. Folha de S.Paulo. São Paulo, 7 maio 2013.

QUESTÃO 1
Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as
ideias apresentadas no texto.
A) A soma dos gastos militares anuais em
comparação com a renda também anual dos
50% mais pobres é um dos indicadores da
desigualdade social.
B) À exceção das áreas social e econômica,
não devem ser abrangidas pelo conceito de
sustentabilidade as áreas política e cultural.
C) Comprovadamente insustentável, o atual modelo
de desenvolvimento é responsável pela extinção
de espécies animais e vegetais.
D) É, em geral, baixa e distorcida a compreensão
que se tem sobre o conceito de sustentabilidade.
INSTRUÇÃO: Leia o período a seguir para responder às
questões de 2 a 4.
“Temos solapado a fertilidade do solo e sua capacidade
de sustentar a vida: 65% da terra cultivada foram
perdidos e 15% estão em processo de desertificação.”
(15º parágrafo)

QUESTÃO 2
Assinale a alternativa em que o sentido da palavra
destacada no período em análise está indicado
INCORRETAMENTE.
A) Arrasar

Dados científicos mostram que o atual modelo
de desenvolvimento é insustentável e ameaça a
sobrevivência inclusive da espécie humana.

B) Arruinar

Provas não faltam. Destruímos quase a metade das
grandes florestas do planeta, que são os pulmões do
mundo. Liberamos imensa quantidade de dióxido de
carbono e outros gases causadores de efeito estufa, num
ciclo de aquecimento global e instabilidades climáticas.

D) Restringir

C) Destruir
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QUESTÃO 3
No período em análise, a locução verbal “temos
solapado” indica
A) a continuidade de uma ação até o presente.
B) uma ação cuja duração se estende no passado.
C) uma ação tida como habitual no passado.

INSTRUÇÃO: Leia a passagem a seguir para responder
às questões 8 e 9.
“Nos últimos anos, intensificou-se a discussão a
respeito do aquecimento global e do esgotamento
dos recursos naturais. São preocupações legítimas
e inquestionáveis, mas que geraram distorção no
significado de sustentabilidade, restringindo-o às
questões ambientais.” (2º parágrafo)

D) uma ação totalmente concluída no passado.
QUESTÃO 8
QUESTÃO 4
No período em análise, os dois-pontos foram utilizados
com a finalidade de
A) apresentar
acessórias.

considerações

meramente

esclarecimento

de

A) “era intensificada”.
B) “foi intensificada”.
C) “fora intensificada”.

B) distinguir uma citação num contexto.
C) introduzir um
enunciada.

Na passagem em análise, a forma verbal destacada é
CORRETAMENTE substituída por

ideia

já

D) “seria intensificada”.
QUESTÃO 9

D) separar elementos de mesma função sintática.

Na passagem em análise, a palavra “o” retoma a
expressão

QUESTÃO 5

A) “o aquecimento global”.

Considere o período a seguir.
“Embora em voga, o conceito de sustentabilidade ainda
é pouco compreendido tanto por quem fala sobre ele
quanto por quem o ouve.” (1º parágrafo)
Mantendo-se o sentido original do período em análise,
a palavra em destaque só NÃO pode ser substituída por
A) “ainda que”.

B) “o conceito de sustentabilidade”.
C) “o esgotamento dos recursos naturais”.
D) “o significado de sustentabilidade”.
QUESTÃO 10
Leia o período a seguir.

B) “contanto que”.

“Cidade planejada para que cada habitante tenha
moradia digna, trabalho, serviços e equipamentos
públicos por perto é sustentável.” (11º parágrafo)

C) “mesmo que”.
D) “se bem que”.

Mantendo-se o sentido original do período em análise,
o trecho destacado somente pode ser substituído por

QUESTÃO 6
Conforme se verifica na construção do desenvolvimento
do texto, está INCORRETA a oposição entre ideias
apontada em
A) Democracia / Ditadura e autoritarismo

A) “até que cada habitante tenha”.
B) “desde que cada habitante tenha”.
C) “a fim de que cada habitante tenha”.
D) “ao passo que cada habitante tenha”.

B) Ética / Corrupção
C) Educação de
Desigualdade

qualidade

para

todos

/

INFORMÁTICA

D) Reciclagem / Desperdício
QUESTÃO 11
QUESTÃO 7
Entre os recursos empregados na construção do texto,
NÃO se observa(m)
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Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE
a ferramenta do sistema Windows 7 que permite
personalizar as configurações do computador.

A) argumento de autoridade.

A) Central de Sincronização

B) dados estatísticos.

B) Monitor de Recursos

C) definição de conceito.

C) Painel de Controle

D) exemplificação.

D) Prompt de Comando

QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Observe o texto a seguir redigido no Word 2010.

Analise as afirmativas
navegadores.

O conhecimento tácito é fluido e adaptável ao
contexto. Por isso ele não pode ser ensinado
facilmente – embora possa ser aprendido a partir de
relações pessoais.
Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO
do estilo usado para grifar a expressão “conhecimento
tácito”.
A) Itálico.

a

seguir

referentes

aos

I.

É um tipo de software que permite acessar à
Internet.

II.

Usam o protocolo HTML para solicitar dados.

III. Solicitam as informações para um servidor, por
meio de um endereço.
A partir dessa análise, conclui-se que estão CORRETAS
as afirmativas

B) Negrito.

A) I e II.

C) Sublinhado.

B) I e III.

D) Subscrito.

C) II e III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 13
Analise as figuras a seguir.

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

QUESTÃO 16

Figura 1		

Figura 2

A partir dessa análise, assinale a alternativa que
apresenta CORRETAMENTE o nome da função do
Excel que muda a posição dos números da figura 1
deixando-os como na figura 2.
A) Classificar crescente.
B) Classificar de A a Z.
C) Classificar de Z a A.
D) Ordenar crescente.
QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE
um Firewall.
A) Dispositivo de segurança usado para dividir e
controlar o acesso entre redes de computadores.
B) Código usado para comprovar a autenticidade e
a integridade de uma informação.
C) Ciência e arte de escrever mensagens em forma
cifrada ou em código.
D) Equipamento de segurança usado para controlar
o acesso às redes de computadores.

A política de saúde é frequentemente considerada
em um sentido restrito, referindo-se a assuntos de
cuidados médicos e à organização dos serviços de
atenção à saúde. Entretanto, as políticas de saúde são
influenciadas por uma ampla gama de decisões políticas
e devem fornecer uma estrutura para ações de promoção
à saúde.
São determinantes englobados por essas ações de
promoção, EXCETO:
A) Determinantes sociais
B) Determinantes genéticos
C) Determinantes econômicos
D) Determinantes ambientais
QUESTÃO 17
A taxa de mortalidade geral (ou coeficiente de
mortalidade geral) é calculada da seguinte forma:
Taxa de mortalidade =

Número de óbitos no período
x 10n
População no meio do período

Sobre esse indicador de saúde, assinale a alternativa
CORRETA.
A) A principal vantagem da taxa de mortalidade
geral é o fato de avaliar o risco de morrer
conforme sexo, idade, raça, classe social, entre
outros fatores.
B) É útil para comparar a qualidade de vida entre
diferentes países.
C) É importante para medir a violência em diferentes
regiões.
D) É um indicador que mede o número de óbitos
em uma população em um determinado período.
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QUESTÃO 18
De acordo com Beaghole e Bonita (2010), o coeficiente
de mortalidade infantil é utilizado como medida do estado
geral de saúde de uma comunidade.
Sobre esse indicador, assinale a alternativa INCORRETA.
A) É sensível a mudanças econômicas.
B) É sensível a intervenções na saúde.
C) É sensível a alterações sociais.
D) É sensível a intervenções genéticas.
QUESTÃO 19
De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal
de 1988, são diretrizes do Sistema Único de Saúde,
EXCETO:
A) Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.
B) Racionalidade direcionada às ações e aos
serviços de saúde.
C) Atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
D) Participação da comunidade.
QUESTÃO 20
“A assistência às urgências se dá predominantemente
nos ‘serviços’ que funcionam exclusivamente para este
fim – os tradicionais prontos-socorros – estando estes
adequadamente estruturados e equipados ou não”.
BRASIL. Constituição (1998). Lei Nº 2.048/2002.

De acordo com a lei 2.048/2002, assinale a alternativa
INCORRETA em relação aos atendimentos de urgência.
A) Devem atender 24 horas por dia.
B) Atendem pacientes de urgência propriamente
dita, pacientes com quadros percebidos como
urgências, pacientes desgarrados da atenção
primária e especializada e as urgências sociais.
C) As demandas que poderiam ter sido atendidas
na atenção primária misturam-se nas unidades
de urgência superlotando-as e comprometendo
a qualidade da assistência prestada à população.
D) Essas unidades são a porta de entrada
preferencial ao sistema de saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO
QUESTÃO 21
De acordo com o que consta no Código de Ética do
Instrumentador Cirúrgico, aprovado em assembleia
geral da Associação Nacional dos Instrumentadores
Cirúrgicos (ANIC), assinale a alternativa INCORRETA.
A) O instrumentador cirúrgico defenderá em todas
as circunstâncias o direito fundamental da vida
humana.
B) Em casos de urgência, o instrumentador
cirúrgico colocará seus serviços profissionais
à disposição da comunidade, mesmo que não
obtenha remuneração para tal atividade.
C) O instrumentador cirúrgico não participará de
cirurgias para retirada de órgãos.
D) O instrumentador cirúrgico negará sua
participação em pesquisas que violem os direitos
inalienáveis da pessoa humana.
QUESTÃO 22
O desempenho do profissional de instrumentação
cirúrgica é importante para o sucesso do procedimento
cirúrgico.
São competências do instrumentador, EXCETO:
A) Comparecer ao bloco cirúrgico antes da equipe
médica e providenciar o instrumental e os demais
materiais que serão utilizados no procedimento
cirúrgico.
B) Vestir o uniforme do bloco cirúrgico e usar o
gorro para proteger os cabelos, a máscara sobre
o nariz e a boca e a proteção para os pés.
C) Organizar e circular a sala de cirurgia,
providenciando e disponibilizando materiais,
medicamentos e equipamentos de acordo com
o tipo de cirurgia.
D) Auxiliar a equipe médica durante o ato cirúrgico,
fornecendo instrumental e colaborando para a
segurança na sua utilização nesse período.
QUESTÃO 23
A utilização do instrumental cirúrgico varia de acordo
com a especialidade cirúrgica, a finalidade da cirurgia e
o tempo operatório.
Considerando os diversos tipos de afastadores, assinale
a alternativa que apresenta o afastador dotado de uma
manivela que possibilita o afastamento da musculatura
intercostal.
A) Farabeuf
B) Finochietto

QUESTÃO 24
Considerando os instrumentais que são utilizados de
acordo com cada tempo cirúrgico, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Os bisturis e as tesouras são utilizados na
fase de Diérese, em que ocorre a abertura e a
separação dos planos do corpo com a finalidade
de acessar um órgão.
B) As pinças “Kelly” e “Backhaus” são utilizadas na
fase de Hemostasia, que consiste em determinar
e prevenir um sangramento.
C) Porta-agulhas são instrumentos utilizados para
manusear agulhas e fios na Exérese dos tecidos,
e os dois tipos mais básicos são o “Hegar” e o
“Mathieu”.
D) No grupo dos instrumentos para Síntese, são
agrupados quase todos os tipos de instrumentos
cirúrgicos, que se apresentam em tamanhos
variados e muitos deles com anéis e cremalheiras
de forma reta ou curva.
QUESTÃO 25
Os tempos cirúrgicos ou operatórios são procedimentos
ou manobras consecutivas realizados pelo cirurgião
desde o início até o término da cirurgia.
Assinale a ordem CORRETA
procedimentos acontecem.

em

que

esses

A) Diérese / Exérese / Síntese / Hemostasia.
B) Exérese / Diérese / Hemostasia / Síntese.
C) Diérese / Hemostasia / Síntese / Exérese.
D) Diérese / Hemostasia / Exérese / Síntese.
QUESTÃO 26
No bloco cirúrgico, assim como em outros ambientes
hospitalares, as ações para segurança e controle de
infecção devem ser constantes, e algumas das medidas
fundamentais são limpeza e utilização correta dos artigos
hospitalares.
Em relação à classificação dos artigos hospitalares de
acordo com seu risco de contaminação, é CORRETO
afirmar:
A) Artigos críticos são aqueles que entram em
contato com a pele íntegra do paciente e não são
utilizados em procedimentos invasivos.
B) Artigos semicríticos são aqueles que entram em
contato com a pele não íntegra, porém restritos
às camadas da pele ou com mucosas íntegras.
C) Artigos semicríticos são aqueles que entram em
contato com a pele íntegra do paciente.
D) Artigos não críticos são aqueles que entram em
contato apenas com as mucosas íntegras do
paciente.

C) Gosset
D) Balfour
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Analise as afirmativas a seguir sobre a terminologia
anatômica e cirúrgica e assinale com V as
VERDADEIRAS e com F as FALSAS.

Em relação à arrumação da mesa cirúrgica, assinale a
alternativa INCORRETA.

( ) O prefixo -ooforo é relativo aos ovários e o sufixo
-colpo é relativo à vagina.
( ) A colecistectomia é a retirada cirúrgica da vesícula
biliar.
( ) O sufixo -plastia indica a reparação de um defeito
ou restauração de uma parte do corpo.
( ) A coledocotomia é um procedimento cirúrgico
para remoção da totalidade ou parte do cólon.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V V F F
B) F V V F
C) F F V V
D) F V F V
QUESTÃO 28
A sinalização cirúrgica consiste em um sistema mundial
padronizado de técnicas de solicitação manual que
visam reduzir a conversação dentro da sala de cirurgia.
Em relação a essa padronização, é CORRETO afirmar:
A) Compressa é solicitada com a mão em supinação
e dedos estendidos.
B) Compressa é solicitada com a mão em pronação
e dedos estendidos.

B) A organização da mesa cirúrgica deverá
ser padronizada de acordo com a ordem de
utilização dos instrumentos, com a finalidade de
facilitar o acesso a eles.
C) A contensão do sangramento temporário pode
ser realizada durante o transcorrer da cirurgia,
logo, a utilização de instrumentos preensores
dotados de travas será necessária e é obrigatório
que estejam posicionados na mesa cirúrgica
juntamente com o instrumental, para serem
utilizados durante todo o ato cirúrgico.
D) O instrumental cirúrgico, conhecido como
especial, não deve ser considerado obrigatório
nos setores da mesa cirúrgica que são
correspondentes ao ato operatório.
QUESTÃO 31
Considerando a classificação das cirurgias quanto ao
potencial de contaminação, relacione a COLUNA II com
a COLUNA I.
COLUNA I

C) Compressa é solicitada com a mão em pronação
e dedos fletidos.

1.

Limpas

D) Gaze é solicitada com a mão voltada para cima e
com os dedos unidos.

2.

Potencialmente contaminadas

3.

Contaminadas

4.

Infectadas

QUESTÃO 29
O centro cirúrgico é definido como uma unidade
designada para a realização de atividades cirúrgicas,
bem como à recuperação pós-anestésica e ao pósoperatório imediato. Os profissionais que convivem
nesse ambiente devem adotar medidas baseadas nos
princípios da microbiologia e da biossegurança.
Em relação a essas medidas, é CORRETO afirmar:
A) Cabe exclusivamente à Equipe de Enfermagem
a conferência dos pacotes estéreis, verificação
do lacre e data da esterilização, bem como a
integridade da embalagem de materiais que
serão utilizados no ato operatório.
B) A desinfecção da unidade cirúrgica, dos
materiais, do mobiliário e equipamentos e, ainda,
a desinfecção do piso, paredes e áreas externas
não podem ser consideradas como medidas de
assepsia.
C) Durante a cirurgia, os profissionais que já
escovaram as mãos, calçaram as luvas e
vestiram os capotes devem tocar apenas em
materiais esterilizados.
D) O instrumentador deverá manusear o material
estéril somente com a pinça.
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A) Durante a arrumação da mesa cirúrgica,
é necessário imaginá-la dividida em seis
setores, que são correspondentes aos tempos
operatórios.

COLUNA II
( ) Ausência de supuração local, com penetração
nos tratos digestório, respiratório ou urinário.
( ) Há presença de tecido com supuração local,
tecido necrótico.
( ) Ausência de processo infeccioso local, sem
penetração nos tratos digestório, respiratório ou
urinário.
( ) Há tecido com processo inflamatório, mas sem
supuração.
Assinale a sequência CORRETA.
A) 3 2 4 1
B) 2 4 1 3
C) 1 2 3 4
D) 2 4 3 1

QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

A posição do paciente na mesa de cirurgia depende
do procedimento cirúrgico a ser realizado, bem como
da sua condição física. Além disso, deve-se considerar
a segurança e o conforto do paciente e corrigir, se for
necessário, o mau posicionamento.

Para executar a técnica de escovação das mãos de forma
correta, o instrumentador deve proceder de acordo com
o roteiro estabelecido, evitando escovações demoradas
e material inadequado.

Sobre as técnicas de posicionamento do paciente,
assinale a alternativa CORRETA.
A) A posição de litotomia é uma variação da posição
em decúbito ventral.
B) Existem três posições básicas: decúbito dorsal,
ventral e lateral. No decúbito dorsal, também
conhecido como posição supina, o ventre do
paciente fica encostado na mesa e o dorso,
voltado para cima.
C) A posição de sims ou lateral é utilizada para
cirurgia renal. O paciente é colocado sobre o
lado não operatório com um travesseiro sob a
região lombar.
D) O decúbito dorsal é indicado para cirurgias de
coluna vertebral.

Em relação a esse procedimento, é INCORRETO
afirmar:
A) Deve-se iniciar a escovação pelo cotovelo,
friccionando a escova na direção do braço ao
antebraço.
B) Ao iniciar o processo de escovação, deve-se
molhar a escova na água e colocar solução
degermante, caso a escova não contenha o
produto.
C) O método de escovação do antebraço consiste
em realizar movimentos amplos na direção que
vai do punho ao cotovelo, nas faces anterior e
posterior do antebraço.
D) A palma e o dorso das mãos devem ser
escovados, assim como os espaços interdigitais,
e as pontas dos dedos deverão estar unidas no
momento da escovação das unhas.

QUESTÃO 33
A esterilização de materiais é um processo que resulta
na total eliminação de micro-organismos.
Considerando os métodos existentes, assinale a
alternativa que apresenta o MELHOR método de
esterilização.
A) Feito pelo instrumentador cirúrgico, ao final do
ato operatório, utilizando substâncias químicas
com alto poder degermante, como o aldeído
fórmico.
B) Processo químico que utiliza álcool etílico para
desinfecção.
C) Autoclave a vapor.
D) Degermação do material de superfície com
hipoclorito.
QUESTÃO 34
Considerando a estrutura e a organização do centro
cirúrgico, assinale a alternativa CORRETA.
A) A sala de recepção de pacientes e a sala de
guarda de materiais estão na área classificada
como restrita.
B) O planejamento do ato cirúrgico, bem como toda
a organização administrativa do centro cirúrgico,
são responsabilidades do cirurgião titular.
C) No ato operatório, o cirurgião titular é responsável
por prescrever a medicação pré-anestésica,
pelo planejamento, condução e execução da
anestesia.
D) A responsabilidade por todas as orientações
médicas na SRPA – Sala de Recuperação PósAnestésica – é do anestesiologista.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
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A
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A
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C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

