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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

ENFERMEIRO - INFECÇÃO HOSPITALAR

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

CONCURSO PÚBLICO 13/2014 - EBSERH/ CONCURSO NACIONAL

EDITAL N° 03 - EBSERH - ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. 
Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, 
é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao 
que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, 
vista de perto, era despretensiosa e divertida. Pode ser a 
garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, 
anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. 
O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. 
Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe 
e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: 
“Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que 
somente Heathcliff diria a Catherine?

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-
martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-
gostob.html

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que
(A)	 o	autor	acredita	que	o	gostar	que	nos	define	não	está	

ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas 
às suas características mais íntimas. 

(B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência 
aos	amores	dos	filmes.

(C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa 
com	a	qual	nos	relacionamos	é	o	que	nos	torna	igual	às	
outras pessoas.

(D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar 
de	um	filme	de	grande	sucesso	ou	de	um	Best-seller.

(E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais 
ele	gosta	o	definem	como	ser	único.	

Considerando a afirmação “Esse filé está na 
categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, 
é possível inferir que

(A)	 todos	que	frequentam	a	lanchonete	“Real”	gostam	do	filé	
com ervilhas que o autor gosta.

(B)	 além	 do	 autor,	 existem	 outras	 poucas	 pessoas	 que	
gostam	do	“filé	com	ervilhas”.

(C)	 além	 do	 autor,	 muitas	 outras	 pessoas	 gostam	 do	 “filé	
com ervilhas”.

(D)	 ninguém	que	frequenta	a	lanchonete	gosta	do	“filé	com	
ervilhas”.

(E)	 somente	o	autor	gosta	do	“filé	com	ervilhas”.

Coisas de que só eu gosto
Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos 

distingue

     IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé 
com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas 
noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em 
que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como 
se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com 
ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. 
O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu 
prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. 
Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção 
científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi 
no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, 
desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar 
meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, 
atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. 
O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre 
companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência 
e dos seus amores impossíveis, como os do filme. 
Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de 
Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há 
peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem 
você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, 
e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências 
únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no 
meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de 
quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única 
em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de 
atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou 
a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas 
no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as 
lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as 
memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. 
Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo 
o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade 
humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em 
Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões 
devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um 
milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. 
Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. 
Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de 
grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se 
pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo 
que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de 
alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus 
sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em 
público. Essa conexão existe apenas entre gente de 
verdade, que se define, necessariamente, de dentro para 
fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente 
fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02
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QUESTÃO 12

Juliana passará 3/5 de suas férias na praia e o 
restante em casa. Sabendo que Juliana possui no 
total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em 
casa?

(A) 35
(B) 30
(C) 27
(D) 18
(E) 15

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência 
do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que 
ocupa a sexta posição? 

(A) F.
(B) G.
(C) H.

QUESTÃO 07

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos 
seus amores impossíveis...”, o termo em destaque 
expressa

(A) tempo.
(B) intensidade.
(C) modo.
(D)	 afirmação.
(E)	 dúvida.
 

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um pronome relativo.

(A)	 “...	prepara-se	um	filé	com	ervilhas	que me faz feliz...”
(B) “O gostar que	 nos	 define	 está	 ligado	 às	 entranhas	 de	

alguém...”
(C)	 “...	ninguém	carrega	as	lembranças	que ela carrega.”
(D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
(E)	 “Ninguém	divide	conosco	as	memórias	que ela divide.”

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen 
desfilando em Paris...”, a vírgula presente no 
fragmento do texto

(A)	 é	obrigatória,	pois	separa	advérbio	de	 tempo	que	está	
antecipado.

(B)	 é	 obrigatória,	 pois	 separa	 advérbio	 de	 tempo	 que,	
independente da posição, deve estar separado por 
vírgula. 

(C)	 é	facultativa,	pois	está	separando	um	termo	que	tem	a	
mesma função do termo posposto a ele. 

(D)	 é	 obrigatória,	 pois,	 no	 período,	 separa	 orações	
coordenadas	assindéticas.	

(E)	 é	 facultativa,	 pois	 separa	 advérbio	 de	 tempo	 que	 está	
antecipado,	mas	que	é	de	curta	extensão.	

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez 
mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar 
que

(A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar 
com “... um milhão de homens, talvez mulheres, 
apaixonados por ela”.

(B)	 o	verbo	“Haverá”	está	conjugado	no	futuro	do	pretérito	do	
indicativo.

(C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o 
verbo	 “haver”	 é	 impessoal	 e,	 portanto,	 não	 apresenta	
concordância com o sujeito da oração.

(D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma 
proparoxítona.

(E)	 o	verbo	“Haverá”	 tem	mais	de	três	silabas,	é,	portanto,	
uma palavra polissílaba.

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de 
um filme de grande sucesso ou de um livro best-
seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no 
período, expressa

(A) concessão. 
(B) comparação.
(C) causa.
(D) consequência.
(E) conformidade. 

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, 
percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último 
tango em Paris e Texas....”, a oração destacada 
expressa

(A) condição.
(B) causa.
(C) concessão.
(D) tempo
(E) proporção.

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas 
de alguém...”, a crase ocorreu

(A) porque está inserida em uma locução prepositiva de 
base feminina.

(B)	 para	atender	à	regência	do	verbo	“define”.
(C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, 

está presente na locução verbal “está ligado”.
(D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, 

está presente na locução verbal “está ligado”.
(E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, 

está	no	infinitivo.

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação 
dos pares.

(A)	 Científica	–	ciência.
(B)	 Impossível	–	impossibilidáde.	
(C)	 Romântica	–	românce.	
(D)	 Público	–	publicidáde.		
(E)	 Aparência	–	aparênte.

QUESTÃO 05

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 04

QUESTÃO 03
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(D) J.
(E) M.

Carla pagou 20% de uma dívida de R$ 900,00 e 
dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o 
valor que Carla vai pagar em cada parcela?

(A) R$ 150,00.
(B) R$ 180,00.
(C) R$ 190,00.
(D) R$ 200,00.
(E) R$ 250,00.

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo 
peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote 
de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes 
de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta o mesmo peso que três pacotes de 
arroz.

(A) 10 pacotes de feijão.
(B) 20 pacotes de feijão.
(C) 10 pacotes de macarrão.
(D) 20 pacotes de macarrão.
(E) 30 pacotes de macarrão.

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para 
saber se pagava suas compras em dinheiro 
ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que 
pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 
responderam que pagavam apenas com o cartão. 
Sabendo que todos os entrevistados responderam 
a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras 
utilizando os dois, dinheiro e cartão?

(A)	 40
(B) 50
(C) 55
(D) 58
(E) 60

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

Assinale a alternativa correta.
(A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) terá sede e foro em Brasília, podendo 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais	em	outras	unidades	da	Federação.	

(B) A EBSERH terá seu capital social composto pela 
União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, 
pelas Santas Casas de Misericórdia.

(C) A EBSERH poderá criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social, com capital privado ou de organizações 
não	governamentais	e	vinculado	a	outros	ministérios.	

(D) A EBSERH não poderá manter escritórios, 
representações,	 dependências	 e	 filiais	 em	 outras	
unidades da Federação. 

(E) As atividades da EBSERH serão desenvolvidas no 
âmbito	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 e	 na	 iniciativa	
privada, sem a necessidade de reembolso pelos 
planos	privados	de	assistência	à	saúde.

Assinale a alternativa correta.
(A) É competência da EBSERH administrar unidades 

hospitalares, bem como prestar serviços de assistência 
médico-hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	
e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e 
prestar apoio a toda rede particular de hospitais.

(B)	 A	Administração	Pública	está	dispensada	de	 realizar	
licitações para contratar a EBSERH, para realizar 
atividades relacionadas ao seu objeto social. 

(C) A EBSERH será administrada por um Conselho de 
Administração, por uma Diretoria Executiva e contará 
com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, 
podendo participar destes órgãos pessoas declaradas 
falidas,	pois	a	EBSERH	não	tem	fins	lucrativos.

(D) O Conselho Fiscal da EBSERH será composto por 
três	membros	efetivos,	nomeados	pelo	Ministério	da	
Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSERH 
é	uma	empresa	sem	fins	lucrativos.

(E) Do resultado do exercício, feita a dedução para 
atender a prejuízos acumulados e a provisão para 
imposto sobre a renda, o Conselho de Administração 
proporá	ao	Ministério	da	Educação	a	sua	destinação,	
observando a parcela de cinco por cento para a 
constituição	da	reserva	legal,	até	o	limite	de	vinte	por	
cento do capital social. 

 
Assinale a alternativa correta.

(A)	 A	EBSERH	tem	por	finalidade	a	prestação	de	serviços	
gratuitos	de	assistência	médico-hospitalar,	ambulatorial	
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
bem	 como	 a	 prestação	 às	 instituições	 públicas	 e	
privadas, que possuem hospital universitário, não 
tendo que observar a autonomia universitária.

(B)	 A	 EBSERH	 tem	 por	 finalidade	 planejar,	 implantar,	
coordenar,	 monitorar,	 avaliar,	 financiar,	 punir	 e	
criar condições para aperfeiçoar continuamente a 
autoadministração,	em	um	sistema	unificado	entre	a	
sede,	as	 filiais	 ou	outras	unidades	descentralizadas,	
e	 a	 prestação	 de	 serviços	 de	 atenção	 à	 saúde	 da	
população, integralmente disponibilizados ao Sistema 
Único	de	Saúde	–	SUS	e	aos	hospitais	universitários.	

(C)	 É	 finalidade	 da	 EBSERH	 criar,	 juntamente	 com	
as	 Universidades	 e	 com	 o	 Ministério	 da	 Ciência	 e	
Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento 
do ensino e da produção de conhecimento em 
pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou 
aplicadas,	 nos	 hospitais	 universitários	 públicos	 ou	
privados, assim como em unidades descentralizadas 
da EBSERH, de acordo com as diretrizes do Poder 
Executivo e em conformidade com as atribuições de 
outros	órgãos	dos	sistemas	universitário	e	de	saúde.	

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18
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QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21

(D)	 É	 finalidade	 da	 Empresa	 Brasileira	 de	 Serviços	
Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos 
de	 atenção	 à	 saúde	 e	 de	 gestão	 dos	 hospitais	
universitários	 federais	 e	 instituições	 públicas	
congêneres, por meio de um sistema de informação, 
monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento 
unificado,	 em	 consonância	 com	 as	 necessidades	
decorrentes da missão da EBSERH, de acordo com 
as	finalidades	das	instituições	de	ensino	superior	e	em	
função das necessidades, condições e possibilidades 
regionais e institucionais. 

(E)	 A	 EBSERH	 tem	 por	 finalidade	 criar	 condições	 para	
aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos 
tratamentos hospitalares e dos programas de residência 
em	 todos	os	 campos	da	 saúde,	 particularmente	nas	
especialidades	e	regiões	estratégicas	para	o	trabalho	
e	 o	 desenvolvimento	 do	Sistema	Único	 de	Saúde	 –	
SUS, em função das necessidades da população e 
das necessidades que possam vir a ter. 

Assinale a alternativa correta.
(A) O Conselho de Administração da EBSERH terá três 

membros	indicados	pelo	Ministério	da	Saúde.	
(B) Os membros do Conselho de Administração da 

EBSERH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao 
cargo. 

(C) O representante dos empregados da EBSERH 
participará das discussões e deliberações sobre 
assuntos que envolvam relações sindicais, 
remuneração, benefícios e vantagens, inclusive 
assistenciais ou de previdência complementar, 
hipóteses	 em	 que	 fica	 configurado	 o	 conflito	 de	
interesses, sendo estes assuntos deliberados em 
reunião	separada	e	exclusiva	para	tais	fins.	

(D) O Conselho de Administração da EBSERH deverá 
ser composto por sete membros, nomeados pelo 
Ministério	de	Estado	da	Saúde.

(E) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH 
fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH.	

Sobre o Corpo Diretivo da EBSERH, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	 corpo	 diretivo	 da	 EBSERH	 é	 constituído	 pelo	
Presidente,	 pelo	 Vice-Presidente	 e	 pelos	 Diretores	
que compõem a Diretoria Executiva. 

(B)	 Não	 caberá,	 à	 Chefia	 de	 Gabinete,	 coordenar	 os	
trabalhos da Secretaria Geral. 

(C) A EBSERH será administrada por uma Diretoria 
Executiva,	 composta	 pelo	 Presidente	 e	 até	 seis	
Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer 
tempo,	pelo	Presidente	da	República,	por	indicação	do	
Ministro de Estado da Educação. 

(D) O Presidente da EBSERH só deve apresentar relatório 
das atividades da EBSERH ao Ministro de Estado da 
Educação	ou	ao	Presidente	da	República.	

(E) As diretorias que compõem a EBSERH não poderão 
elaborar regulamento e organograma funcional 
próprios. 

Assinale a alternativa correta.
(A)	 O	dever	do	Estado	de	garantir	 a	 saúde	consiste	na	

formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 
e recuperação. 

(B)	 O	dever	do	Estado	em	garantir	a	saúde	exclui	o	das	
pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

(C)	 O	Sistema	Único	de	Saúde	é	o	conjunto	de	ações	e	
serviços	de	saúde,	prestados	por	órgãos	e	instituições	
públicas	federal,	estadual	e	municipal,	exclusivamente	
da Administração Direta. 

(D) A iniciativa privada participa concorrentemente do 
Sistema	Único	de	Saúde.	

(E)	 A	 saúde	 garantida	 pelo	 Sistema	 Único	 é	
exclusivamente física. 

Assinale a alternativa correta.
(A)	 Universalidade	de	acesso	aos	serviços	de	saúde,	nos	

primeiros	níveis	de	assistência,	é	um	dos	princípios	
do	Sistema	Único	de	Saúde.	

(B)	 A	direção	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS)	é	dividida	
e descentralizada, sendo exercida a direção em cada 
esfera de governo. 

(C) Os municípios não poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde	que	lhe	correspondam.	

(D)	 No	 nível	municipal,	 o	Sistema	Único	 de	Saúde	 não	
poderá	organizar-se	em	distritos,	de	forma	a	integrar	
e	articular	recursos,	técnicas	e	práticas	voltadas	para	
a	cobertura	total	das	ações	de	saúde.

(E)	 É	princípio	do	Sistema	Único	de	Saúde	a	organização	
dos	serviços	públicos	de	modo	a	evitar	a	duplicidade	
de	meios	para	fins	idênticos.	

Assinale a alternativa correta.
(A)	 A	 Conferência	 de	 Saúde	 se	 reunirá	 a	 cada	 ano	

para	avaliar	a	situação	de	saúde	e	propor	diretrizes	
para	 formulação	 da	 política	 de	 saúde	 nos	 níveis	
correspondentes. 

(B)	 O	Sistema	Único	de	Saúde	contará,	em	cada	esfera	
de	 governo,	 com	a	Conferência	 de	Saúde	 e	 com	o	
Conselho	de	Saúde,	como	instâncias	colegiadas.	

(C)	 Os	recursos	do	Fundo	Nacional	de	Saúde	não	serão	
alocados como despesas de custeio e de capital do 
Ministério	 da	 Saúde,	 seus	 órgãos	 e	 entidades,	 da	
administração direta e indireta.

(D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os 
municípios e os Estados não precisam ter plano de 
saúde.	

QUESTÃO 20

QUESTÃO 19
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(E)	 O	Conselho	Nacional	 de	 Secretários	 de	 Saúde	 e	 o	
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde	não	terão	representação	no	Conselho	Nacional	
de	Saúde.	

Assinale a alternativa correta.
(A)	 Não	 é	 princípio	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 a	

conjugação	 dos	 recursos	 financeiros,	 tecnológicos,	
materiais e humanos da União, dos Estados e 
do Distrito Federal na prestação de serviços de 
assistência	à	saúde	da	população.	

(B)	 Não	compete	ao	Sistema	Único	de	Saúde	controlar	
e	fiscalizar	procedimentos	e	substâncias	de	interesse	
para	a	saúde.	

(C)	 A	saúde	é	direito	de	todos	e	dever	do	Estado,	garantido	
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de 
aplicar	valor	mínimo	de	recursos	na	saúde.	

(E)	 Os	 gestores	 locais	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
poderão	 admitir	 agentes	 comunitários	 de	 saúde	
e agentes de combate às endemias por meio de 
contratação direta, sem teste seletivo ou concurso 
público,	 de	 acordo	 com	 a	 natureza	 e	 complexidade	
de	suas	atribuições	e	requisitos	específicos	para	sua	
atuação.

Assinale a alternativa correta.
(A)	 No	 Brasil	 colônia,	 existia	 um	 sistema	 de	 saúde	

estruturado	 e	 a	 população	 procurava	 os	 médicos,	
recorrendo aos curandeiros somente por crendice.

(B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa 
ao	Brasil,	 em	1808,	 o	 sistema	de	 saúde	 pública	 no	
Brasil não mudou.

(C)	 Até	1900,	não	havia	no	Brasil	faculdade	de	medicina.
(D)	 Em	1850,	é	criada	a	Junta	Central	de	Higiene	Pública,	

com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, 
especialmente, atuar no combate à febre amarela. 
Esta	junta	também	passou	a	coordenar	as	atividades	
de polícia sanitária, vacinação contra varíola, 
fiscalização	do	exercício	da	medicina	e	a	 Inspetoria	
de	Saúde	dos	Portos.

(E)	 Mesmo	 com	 a	 evolução	 da	 saúde	 pública,	 no	 final	
do	 século	 XVIII,	 a	 atividade	 dos	 curandeiros	 era	
respeitada e permitida.

QUESTÃO 24

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) foi criada 
para garantir a oferta de todas as condições de 
segurança, proteção e preservação da saúde dos 
profissionais que atuam em estabelecimentos 
de saúde. Essa norma precisa ter sua aplicação 
cobrada pelos profissionais a quem ela é voltada. 
Com base no conteúdo da NR-32, pode-se afirmar 
que

(A) as principais situações de risco a que estão expostos 
os	profissionais	incluem	riscos	biológicos,	químicos	e	
radiação ionizante. 

(B) o uso de luvas substitui o processo de lavagem das 
mãos.

(C)	 a	 proteção	 dos	 profissionais	 que	 manipulam	
drogas antineoplásicas independe da utilização de     
equipamentos de proteção individual.

(D)	 os	 profissionais	 de	 Enfermagem	 são responsáveis 
pelo manuseio e/ou transporte de cilindros de gases 
medicinais,	incluindo-se	os	portáteis.

(E) a segregação dos resíduos resultantes da assistência 
à	 saúde	 deve	 ser	 realizada	 fora	 do	 local	 onde	 são	
gerados.

Paciente de 40 anos foi submetido à cirurgia para 
correção de uma hérnia inguinal e apresentou 
deiscência da incisão cirúrgica com exsudato 
purulento no 24º dia após a alta hospitalar, não 
sendo constatada a presença de abcesso ao 
ultrassom abdominal. Com base nos critérios 
para a classificação de infecções, contidos na 
Portaria GM/MS nº 2616 de 12 de maio de 1998, e 
os Critérios Nacionais de Infecções relacionadas 
à assistência à saúde, referentes ao sítio cirúrgico 
(ANVISA, 2009), é correto afirmar que o caso trata-
se de

(A) infecção comunitária.
(B) dermatite purulenta.
(C)	 infecção	hospitalar	incisional	superficial.
(D) infecção hospitalar incisional de órgão/cavidade.
(E) infecção hospitalar incisional profunda.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27



8           Cargo: Enfermeiro - Infecção Hospitalar

antissepsia da pele; estabilização do cateter; troca de 
curativo	a	cada	48h.	

(E) higiene das mãos; precauções de barreira máxima; 
degermação da pele; seleção do sítio de inserção de 
CVC;	troca	de	curativo	com	gaze	a	cada	48h.

A detecção precoce e o controle efetivo, ainda 
nos estágios iniciais do surto, são exigências no 
processo de vigilância epidemiológica das IRAS, 
como determinada pela Portaria MS nº 2.616, de 
12 de Maio de 1998 (BRASIL, 1998). Para isso, um 
conjunto de etapas deve ser repetido até o alcance 
dos objetivos. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a essas etapas.

(A) Consolidação e análise de informações já disponíveis.
(B) Conclusões preliminares a partir dessas informações.
(C) Apresentação das conclusões preliminares e 

formulação de hipóteses.
(D)	 Definição	e	coleta	das	informações	necessárias	para	

testar as hipóteses.
(E)	 Definição	 e	 adoção	 de	 medidas	 de	 prevenção	 e	

controle	somente	ao	término	do	processo.

A RDC-15, de 15/03/2012, dispõe sobre requisitos 
de boas práticas para o processamento de 
produtos para saúde. Tais práticas devem ser 
adotadas pelos Centros de Material e Esterilização 
– CME – dos serviços de saúde públicos e 
privados, civis e militares, e às empresas 
processadoras. Nesse processo, conceitos 
básicos de microbiologia e a classificação de 
áreas e artigos médico-hospitalares, relacionados 
à assistência à saúde devem ser de domínio 
dos profissionais envolvidos. Considerando as 
informações, relacione os termos às respectivas 
definições/descrições e assinale a alternativa com 
a sequência correta.

1. Esterilização.
2. Assepsia.
3. Limpeza.
4. Termo desinfecção.
5. Antissepsia.
6. Desinfecção.

(   ) É o processo aplicado a artigos, que elimina 
microrganismos na forma vegetativa, 
excetuando-se os esporos bacterianos.

(   ) É a remoção mecânica da sujidade, com 
auxílio de fricção, detergentes e/ou solução 
enzimática e calor.

(   ) Processo utilizado para a desinfecção de 
artigos semicríticos.

(   ) Refere-se às medidas adotadas para 
reduzir o número de microrganismos e 
evitar sua disseminação ou para impedir 
a contaminação de uma área ou objeto 
estéril.

(   ) Processo utilizado para a destruição de 

A Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma das 
causas prevalentes de infecções relacionadas à 
assistência à saúde – IRAS de grande potencial 
preventivo, visto que a maioria está relacionada à 
cateterização vesical. Em relação às ITU, é correto 
afirmar que

(A)	 as	bactérias	gram	positivas	são	as	mais	frequentemente	
identificadas	nas	ITU.	

(B)	 a	assistência	para	pacientes	com	úlcera	por	pressão	
não	é	um	indicativo	para	inserção	de	cateter	vesical.

(C) o sistema de drenagem poderá ser desconectado para 
a coleta de urina para cultura.

(D) a utilização de cateter impregnado com prata ou outro 
antimicrobiano	constitui	medida	preventiva	eficaz	para	
as ITU.

(E) limpar rotineiramente o meato uretral com soluções 
antissépticas	é	desnecessário,	mas	a	higiene	rotineira	
do	meato	é	indicada.

Enfermeira foi contratada para o Serviço de 
Controle de Infecção da Santa Casa. Ao analisar os 
dados sobre infecção hospitalar, identificou como 
um dos pontos críticos a falta de informações 
sobre a Taxa de Incidência das ISC, a partir das 
seguintes informações: total de colecistectomias 
realizadas no mês de novembro de 2014 = 25; 
diagnosticadas duas ISC superficiais, duas 
ISC profundas e uma ISC de órgão/cavidade. 
Considerando essa situação hipotética, assinale a 
alternativa que apresenta o valor correto da Taxa 
de Incidência.

(A) 2%.
(B) 16,6%.
(C) 5%.
(D) 20%.
(E) 5,2%.

Em relação às Infecções da Corrente Sanguínea, 
vários estudos demonstram que a aplicação 
conjunta de medidas preventivas por meio 
de pacote de medidas – bundles – reduziu as 
Infecções Primárias da Corrente Sanguínea de 
modo consistente e duradouro. O pacote de 
medidas compreende:

(A)	 avaliação	diária	documentada;	desinfecção	prévia	de	
conectores;	identificação	da	data	de	troca	do	sistema	
de infusão; troca correta de curativo; higiene das mãos 
antes e após o manuseio do acesso vascular.

(B) higiene das mãos; precauções de barreira máxima; 
preparo da pele com gluconato de clorexidina; 
seleção do sítio de inserção de CVC; revisão diária da 
necessidade de permanência do CVC.

(C) higiene das mãos; uso de gorro, máscara, avental 
estéril	de	manga	longa,	luvas	estéreis	e	campo	estéril	
ampliado; óculos de proteção. 

(D) higiene das mãos; remoção dos pelos, quando 
necessária, com tesouras; degermação previamente à 

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 30

QUESTÃO 29

QUESTÃO 28
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As infecções hospitalares causadas por germes 
multirresistentes são objeto de preocupação e 
interesse nacional. Com relação às medidas de 
prevenção, é correto afirmar que

(A)	 é	 obrigatória	 a	 instituição	 de	medidas	 de	 precaução	
por contato.

(B)	 é	 obrigatória	 a	 acomodação	 do	 paciente	 em	 quarto	
privativo.

(C) as visitas não devem ser restringidas ou receber 
orientação diferenciada.

(D) os estetoscópios e os termômetros utilizados devem 
passar por desinfecção de alto nível após o uso.

(E) os tecidos dos aparelhos de pressão, bem como os 
circuitos respiratórios e material de terapia inalatória, 
devem ser submetidos à esterilização.

Ao longo da história da Medicina e do Controle 
de Infecção, a higienização das mãos tem sido 
apontada como medida eficiente na prevenção e 
controle de infecções nos Serviços de Assistência 
à Saúde. As colunas a seguir apresentam alguns 
conceitos relacionados a essa prática e sua 
descrição, relacione-as e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

1. Microbiota transitória.
2. Microbiota residente.
3. Infecção cruzada.
4. Antissepsia cirúrgica das mãos.
5. Efeito residual.

(   ) Procedimento realizado pela equipe 
cirúrgica para eliminar a microbiota 
transitória e reduzir a microbiota residente 
das mãos.

(   ) Atividade antimicrobiana prolongada ou 
estendida que previne ou inibe a proliferação 
ou sobrevida de microrganismos após 
aplicação do produto.

(   ) Está aderida às camadas mais profundas 
da pele, mais resistente à remoção apenas 
por água e sabonete.

(   ) Transferência de microrganismos de 
uma pessoa (ou objeto) para outra 
pessoa, resultando necessariamente em 
uma infecção.

(   ) Coloniza a camada superficial 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 mecânica.

(A)	 2	–	4	–	3	–	1	–	5.		
(B)	 5	–	4	–	3	–	2	–	1.
(C)	 2	–	3	–	1	–	4	–	5.		
(D)	 4	–	5	–	1	–	3	–	2.
(E)	 4	–	5	–	2	–	3	–	1.

todos os micro-organismos nas formas 
vegetativas e esporuladas.

(   ) medidas que visam reduzir e prevenir o 
crescimento de microrganismos em tecidos 
vivos.

(A)	 2	–	4	–	3	–	6	–	1	–	5.		
(B)	 6	–	4	–	3	–	5	–	1	–	2.
(C)	 6	–	3	–	4	–	2	–	1	–	5.	
(D)	 6	–	4	–	5	–	2	–	3	–	1.
(E)	 1	–	3	–	4	–	5	–	6	–	2.

A esterilização deve ser monitorizada para que 
se garanta que seu objetivo seja atingido. Quanto 
ao invólucro, exigem-se algumas características, 
como permeabilidade ao agente esterilizante, 
resistência ao calor, à tração e ao manuseio, 
impermeabilidade a partículas microscópicas e 
isenção de nutrientes microbianos e resíduos 
tóxicos. Considerando os processos de 
esterilização a vapor e óxido de etileno, assinale 
a alternativa que apresenta invólucros que podem 
ser utilizados em ambos os processos.

(A)	 Algodão	cru;	papel	grau	cirúrgico.
(B)	 Papel	crepado;	papel	grau	cirúrgico.
(C) Papel kraft; papel crepado.
(D) Algodão cru; TNT.
(E) Algodão cru; papel crepado.

O controle de qualidade em saúde é um processo 
contínuo e se aplica a qualquer área implicada 
com a assistência, incluindo-se as Centrais 
de Esterilização. Tendo em vista a prevenção 
de infecções é importante a atualização dos 
profissionais envolvidos com o reprocessamento 
de materiais e o controle de infecção. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 Teste	 de	 BOWIE	 &	 DICK	 testa	 a	 eficácia	 do	
sistema de vácuo da autoclave e pode ser utilizado 
indistintamente	em	autoclaves	gravitacionais	ou	pré-
vácuo. 

(B) O indicador químico da classe Integrador controla 
temperatura e tempo do processo de esterilização. 

(C) Tiras impregnadas com tinta termoquímica, que 
mudam de coloração quando expostas à temperatura, 
evidenciam a passagem do material pelo processo, 
com	garantia	da	eficácia	da	esterilização.

(D) Indicadores biológicos são preparações padronizadas 
de microrganismos, comprovadamente resistentes 
e	 específicos	 para	 um	 particular	 processo	 de	
esterilização,	 a	 fim	 de	 demonstrar	 a	 efetividade	 do	
processo.

(E)	 Indicadores	 multiparamétricos	 controlam	 a	
temperatura, o tempo e a qualidade do vapor durante 
o processo de esterilização.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
reconheceu, nesta quarta-feira, que a resistência 
a antibióticos deixou de ser uma ameaça e se 
tornou uma realidade na saúde pública global. A 
afirmação está em um novo relatório, o primeiro 
elaborado pela entidade sobre a escala mundial 
do problema. Segundo a OMS, a resistência a 
antibióticos acontece “em cada região do mundo 
e afeta a todos, independentemente da idade ou 
país de origem”.

(http://veja.abril.com.br/noticia/saude/oms-alerta-para-impacto-da
-resistencia-a-antibioticos-sobre-saude-global. 30/04/2014)

Com relação à temática da resistência bacteriana 
aos antibióticos, assinale a alternativa correta.

(A) Os antibióticos podem ser considerados um dos 
pilares	da	saúde	mundial	e	uma	forma	de	fazer	com	
que as pessoas vivam saudáveis por mais tempo. 
Porém,	o	uso	 inapropriado	desses	medicamentos	os	
tornou	praticamente	ineficazes	em	alguns	casos.

(B)	 O	 mundo	 caminha	 para	 uma	 era	 pós-antibiótico	 na	
qual infecções correntes e feridas menores poderão 
ser curadas com facilidade, sem incorrer em risco de 
morte,	 restando	 aos	 profissionais	 e	 autoridades	 de	
saúde	a	preocupação	com	as	superinfecções.

(C)  A resistência aos antibióticos está relacionada à 
utilização de antibióticos inadequados para cada        
infecção e não ao tempo de uso de tal medicamento.

(D)  O acompanhamento e a vigilância de casos envolvendo 
superbactérias	 tem	 se	 mostrado	 instrumentos	
eficientes	 no	 controle	 das	 infecções,	 dispensando	
quaisquer outras medidas mais dispendiosas.

(E)		 A	 bactéria	 Staphylococcus epidermidis, encontrada 
na pele e responsável principalmente por Infecções 
de pele, foi a primeira a apresentar resistência à 
penicilina, em 1950. 

A diretoria da Santa Casa constatou um aumento 
progressivo do consumo de antibióticos de largo 
espectro e alto custo nos últimos seis meses e 
solicitou à CCIH que apresentasse estratégias 
passíveis de realização para minimizar os custos 
com uso de antimicrobianos. Dentre as propostas 
descritas a seguir, assinale a alternativa que NÃO 
corresponde às recomendações para a efetividade 
de um programa de racionalização do uso de 
antibióticos.

(A)	 Agendar	reuniões	com	as	equipes	clínicas	e	cirúrgicas	
para apresentar a proposta, sua importância e os 
dispositivos legais relacionados, tendo em vista 
a elaboração conjunta das normatizações e a 
periodicidade de avaliação do programa quanto a 
custos	e	eficácia.

(B) Implementar política de uso de antimicrobianos, 
otimizar o seu uso e instituir programa de educação 
dos	profissionais	no	uso	de	agentes	antimicrobianos.

(C)	 Formar	grupo	de	trabalho	de	caráter	multiprofissional	
com	 representantes	 do	 corpo	 técnico	 administrativo	

e, particularmente, de especialistas em doenças 
infecciosas.

(D) Formular diretrizes locais, divulgar periodicamente 
relatórios com os resultados dos programas, fazer 
concessões	a	médicos,	serviços	ou	pacientes	sempre	
que	solicitadas,	com	ou	sem	justificativas.

(E) Realizar auditoria de antimicrobianos.

Paciente de 24 anos foi internado na Unidade 
de Clínica Médica do Hospital São Geraldo, com 
diagnóstico médico de Tuberculose. A enfermeira 
da CCIH foi comunicada e orientou a equipe de 
enfermagem quanto ao caso. Nas alternativas a 
seguir estão algumas dessas orientações, assinale 
a alternativa que apresenta a correta.

(A) Deverão ser instituídas precauções respiratórias para 
gotículas.

(B)	 Os	 profissionais	 responsáveis	 pelo	 cuidado	 do	
paciente deverão utilizar máscara apropriada (tipo 
N95).

(C) Caso haja necessidade de transportar o paciente, 
colocar máscara tipo N95 no mesmo.

(D) Liberar o isolamento após a 1ª baciloscopia negativa.
(E)	 Usar	 máscara	 cirúrgica	 ao	 entrar	 no	 quarto	 e	 em	

distância inferior a 1 metro do paciente.

De acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e Resolução 
CONAMA nº 358/05, os RSS são classificados em 
cinco grupos: A, B, C, D e E. Ao elaborar o PGRSS, 
a enfermeira Marina descreveu os resíduos 
pertencentes a cada um desses grupos. A respeito 
do assunto, assinale a alternativa correta.

(A)	 Grupo	 A	 ̶	 lâminas	 de	 barbear,	 agulhas,	 ampolas	
de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 
lancetas, espátulas e outros similares. 

(B)	 Grupo	B		 ̶		medicamentos	apreendidos,	reagentes	de	
laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre 
outros.

(C)	 Grupo	 C	 ̶	 sobras	 de	 alimentos	 e	 do	 preparo	 de	
alimentos, resíduos das áreas administrativas etc.

(D)	 Grupo	 D	 ̶	 quaisquer	 materiais	 resultantes	 de	
atividades humanas que contenham radionuclídeos 
em quantidades superiores aos limites de eliminação 
especificados	 nas	 normas	 da	 Comissão	 Nacional	
de	 Energia	 Nuclear	 -	 CNEN,	 como	 os	 serviços	 de	
medicina nuclear e radioterapia etc.

	(E)	 Grupo	E		̶		placas	e	lâminas	de	laboratório,	carcaças,	
peças anatômicas (membros), tecidos, bolsas 
transfusionais contendo sangue, dentre outras. 

O enfermeiro Valmir, do SCIH de um Hospital 
Universitário, precisa adequar as embalagens para 
os RSS gerados neste estabelecimento. De acordo 
com os procedimentos recomendados para o 
acondicionamento dos Resíduos dos Serviços de 
Saúde, relacione as colunas e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 37
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1. Acondicionamento do grupo A. 
2. Acondicionamento do grupo B.  
3. Acondicionamento do grupo C.
4. Acondicionamento do grupo D. 
5. Acondicionamento do grupo E. 

(   ) Devem ser acondicionados em sacos 
impermeáveis, de acordo com as 
orientações dos serviços locais de limpeza 
urbana.

(   ) O pré-acondicionamento destes resíduos 
deve ser em recipiente rígido, estanque, 
resistente à punctura, ruptura e vazamento, 
impermeável, com tampa contendo 
simbologia da substância. Eles devem ser 
acondicionados separadamente, no local 
de sua geração, imediatamente após o uso.

(   ) Os sacos para estes resíduos devem estar 
contidos em recipiente lavável, resistente 
e impermeável, com tampa provida de 
sistema de abertura sem contato manual, 
com cantos arredondados e também devem 
ser identificados com a simbologia das 
substâncias infectantes.

(   ) Devem ser acondicionados com base nas 
recomendações específicas do fabricante 
que se encontra nas etiquetas de cada 
produto. Devem ser acondicionados em 
recipientes de material rígido para cada 
tipo de substância química perigosa 
(Corrosivas, Tóxicas, Explosivas e 
Inflamáveis.)

(   ) Devem ser acondicionados em recipientes 
de chumbo, com blindagem adequada ao 
tipo e ao nível de radiação emitida, com 
simbologia de radioativo.

(A)	 3	–	5	–	1	–	2	–	4.	
(B)	 2	–	3	–	1	–	4	–	5.	
(C)	 4	–	5	–	1	–	2	–	3.	
(D)	 1	–	2	–	3	–	4	–	5.	
(E)	 5	–	3	–	1	–	4	–	2.	

Para a adequada execução do Programa de 
Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), os 
hospitais deverão constituir Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria 
à autoridade máxima da instituição e de execução 
das ações de controle de infecção hospitalar. Em 
relação à sua composição, é correto afirmar que

(A)	 a	CCIH	deverá	ser	composta	por	profissionais	da	área	
de	 saúde,	 de	 nível	 médio	 ou	 superior,	 formalmente	
designados.

(B) o presidente ou coordenador da CCIH será qualquer 
um de seus membros, indicado pela direção do 
hospital. 

(C) os membros consultores serão representantes 
dos	 seguintes	 serviços:	 serviço	 médico,	 serviço	 de	
enfermagem, serviço de limpeza e serviço de farmácia.

(D) os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) 

técnicos	de	nível	superior	da	área	de	saúde	para	cada	
100	(cem)	leitos	ou	fração	deste	número.	

(E)	 nessa	condição,	a	carga	horária	diária	mínima	é	de	8	
(oito)	horas	para	o	enfermeiro	e	4	(quatro)	horas	para	
os	demais	profissionais.

Duas enfermeiras recém-formadas são contratadas 
por uma instituição hospitalar para atuar junto ao 
controle de infecção. Como membros da CCIH, 
deverão cumprir várias funções relacionadas à 
minimização dos riscos de infecção. Referente a 
essas funções, assinale a alternativa correta.

(A) Implantação de um Sistema de Vigilância 
Epidemiológica das Infecções Hospitalares e 
Comunitárias.

(B) Adequação, implementação e supervisão das normas 
e	rotinas	técnico-operacionais,	visando	à	prevenção	e	
controle das infecções hospitalares.

 (C) Realização de investigação epidemiológica de casos e 
surtos, sempre que indicado ou rotineiramente a cada 
seis meses e implantação de medidas imediatas de 
controle.

(D)	 Definição	de	política	de	utilização	de	antimicrobianos,	
germicidas	 e	 materiais	 médico-hospitalares	 para	
a instituição e, posteriormente, comunicação à 
Comissão de Farmácia e Terapêutica.

(E) Aprovação e imposição de respeito ao regimento 
interno da CCIH.

Atuar no controle de infecções exige a realização 
e manutenção de parceria com os diferentes 
serviços hospitalares de apoio à assistência à 
saúde. Assinale a alternativa que NÃO corresponde 
a um serviço de apoio direto para a CCIH.

(A) Unidade de Alimentação, Nutrição e Lactário. 
(B) Lavanderia Hospitalar.
(C)	 Serviço	de	Arquivo	Médico	e	Estatística.
(D) Serviço de Farmácia.
(E) Limpeza e Desinfecção de Superfícies.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 43

QUESTÃO 42
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Assinale a alternativa CORRETA.
O laboratório de microbiologia é considerado 
suporte fundamental para importantes ações de 
controle de infecção hospitalar.  Um médico e uma 
enfermeira são membros executores da CCIH de 
um hospital de médio porte e, diariamente, buscam 
informações junto ao laboratório de microbiologia.  
No entanto, alguns fatores podem interferir 
negativamente na qualidade das informações, 
entre eles 

(A) a atualização e a automação do laboratório.
(B) a adequação do processo para a rápida liberação dos 

resultados das culturas.
(C)	 a	 baixa	 qualificação	 de	 pessoal	 técnico	 para	 as	

diferentes funções.
(D) o empenho na construção de um banco de dados 

sob resistência bacteriana para orientar a terapêutica 
empírica das infecções hospitalares.

(E)	 a	 identificação	do	agente	etiológico	e	a	avaliação	da	
sua susceptibilidade aos antimicrobianos.

A Epidemiologia é o estudo da distribuição e dos 
determinantes de estados ou eventos relacionados 
à saúde em populações específicas, e a aplicação 
dos resultados para o controle de problemas 
de saúde (APECIH, 2000; p. 1). A razão entre o 
número de indivíduos mensuravelmente afetados 
ou doentes por um agente em uma população 
definida em um período particular, sem considerar 
quando o processo ou doença começou, refere-se 
à taxa de

(A) morbidade.
(B) letalidade.
(C) mortalidade.
(D) densidade de incidência.
(E) prevalência.

Os objetivos de um sistema de precauções e 
isolamento é a prevenção da transmissão de um 
microrganismo de um paciente, portador são 
ou doente, para outro, bem como a prevenção 
da transmissão de microrganismos para o 
profissional de saúde. O conjunto de medidas 
aplicadas no atendimento de todos os pacientes 
hospitalizados e na manipulação de equipamentos 
e artigos contaminados ou sob suspeita de 
contaminação denomina-se

(A) Precauções Empíricas .
(B) Precauções de Contato.
(C)	 Técnicas	de	Barreiras.
(D) Precauções Padrão.
(E) Prevenção de Exposição a Patógenos Veiculados por 

sangue e líquidos corpóreos.

A notificação compulsória consiste na 
comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 
realizada pelos médicos, profissionais de saúde 
ou responsáveis pelos estabelecimentos de 
saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência 
de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou 
evento de saúde pública, podendo ser imediata 
ou semanal. Assinale a alternativa que denomina 
as doenças/agravos de notificação compulsória 
imediata.

(A) Varíola; Hantavirose; Febre Amarela.
(B)	 Varíola;	Influenza	humana	produzida	por	novo	subtipo	

viral; Leishmaniose Tegumentar Americana. 
(C) Leishmaniose Tegumentar Americana; Síndrome da 

Paralisia Flácida Aguda; Tuberculose.
(D) Tuberculose; Febre Amarela; Hantavirose.
(E) Hantavirose; Leishmaniose Tegumentar Americana; 

Tuberculose.

Profissionais de saúde que atuam junto ao 
controle de infecção se deparam, diariamente, com 
dilemas éticos relacionados à assistência. Além 
disso, enfrentam reclamações e/ou denúncias 
e processos relacionados principalmente a 
falhas técnicas no diagnóstico e tratamento, 
erros administrativos e defeitos na organização 
e omissão de socorro. À tentativa de alcançar 
procedimentos seculares consensuais para 
formular, analisar, e, talvez, atenuar os dilemas que 
a pesquisa médica e biológica moderna suscita, 
dá-se o nome de

(A) Ética do Cuidado.
(B)	 Ética	Profissional.
(C) Cuidado Holístico.
(D)	 Bioética.
(E)	 Ética	Biomédica.

Com o objetivo de orientar o fluxo de pessoas, 
materiais, equipamentos e de necessidades 
de limpeza, as áreas hospitalares recebem 
denominações conforme o risco potencial 
de contaminação. Áreas onde existe o risco 
aumentado de transmissão de infecções, por 
serem locais onde se realizam grande volume de 
procedimentos de risco ou se encontram pacientes 
com seu sistema imunológico deprimido, são 
denominadas áreas

(A) não críticas.
(B) semicríticas.
(C) restritas.
(D) críticas.
(E) semirrestritas.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45 QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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