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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questão 01) 
Assinale a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente de acordo com a norma 
culta: 
 
A) jiló – berinjela – laje. 
B) giló – beringela – lage. 
C) jiló – beringela – laje. 
D) giló – berinjela – laje. 
E) jiló – berinjela – lage. 
 
Questão 02) 
“Mais vale um pássaro na mão do que dois 
voando” (ditado popular). Marque a palavra que 
NÃO pertence à mesma regra de acentuação de 
“pássaro”. 
 
A) Dinâmico. 
B) Problemático. 
C) Bíceps. 
D) Música. 
E) Paralelepípedo. 
 
Questão 03) 
Assinale a alternativa que completa CORRETA e 
respectivamente as lacunas: 
 
I. ___________ 10 anos que não a vejo.  
II. Apesar do aumento do número de acidentes, 

não __________ muitas mortes.  
III. Em todo lugar __________ pessoas assim.  
 
A) Fazem; houveram; têm. 
B) Faz; houveram; tem. 
C) Fazem; houve; têm. 
D) Faz; houve; tem. 
E) Faz; houveram; têm 
 
Questão 04) 
Indique a alternativa INCORRETA de acordo com 
a norma culta: 
 
A) É necessário prudência ao dirigir. 
B) É proibido venda de bebida alcoólica para 

menores de idade. 
C) É proibida a venda de bebida alcoólica para 

menores de idade. 
D) É necessária prudência ao dirigir. 
E) Água é bom para hidratar a pele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 05) 
Indique a opção cujo uso da crase está 
CORRETO: 
 
A) O show começará à partir das 16h. 
B) A moto estava à distância de dois metros. 
C) Pedro andou à cavalo ontem. 
D) Os lutadores estavam frente à frente para a 

disputa. 
E) Os alunos não estavam dispostos à colaborar 

com a professora. 
 
Questão 06) 
Marque a alternativa que apresenta derivação 
prefixal e sufixal ao mesmo tempo: 
 
A) Refluxo. 
B) Deslealdade. 
C) Conformismo. 
D) Desligar. 
E) Cheiroso. 
 
Questão 07) 
Aponte a opção com a acentuação CORRETA 
segundo o Novo Acordo Ortográfico: 
 
A) Ele não pode ver a filha dançar na escola 

ontem. 
B) As crianças não sabem por as coisas no lugar. 
C) Os brasileiros não lêem com muita frequência. 
D) O ônibus atingiu em cheio o para-choque do 

carro da frente. 
E) Correu para o banheiro porque estava com 

diarréia. 
 
Questão 08) 
Indique as alternativas com verdadeiro (V) ou falso 
(F). 
 
(  ) “A lâmpada queimada foi trocada” – o verbo 

está na voz passiva.  
(  ) “A prova foi feita por Armando” – o verbo está 

na voz ativa.  
(  ) “Estudou-se o conteúdo do vestibular” – o 

verbo está na voz passiva sintética.  
(  ) “Olhei-me no espelho” – o verbo está na voz 

ativa.  
 
A ordem CORRETA de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – V – F. 
B) V – V – F – F. 
C) F – V – V – F. 
D) Todas são falsas. 
E) Todas são verdadeiras. 
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Leia o texto a seguir para responder às 
questões 9 e 10. 
 
Memória 
 
Amar o perdido 
deixa confundido 
este coração. 
 
Nada pode o olvido 
contra o sem sentido 
apelo do Não. 
 
As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis 
à palma da mão. 
  
Mas as coisas findas, 
muito mais que lindas, 
essas ficarão. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 
Questão 09) 
De acordo com a poesia acima, a palavra “findas”, 
na última estrofe, significa: 
 
A) Fincadas. 
B) Mortas. 
C) Infinitas. 
D) Terminadas. 
E) Fundas. 
 
Questão 10) 
A palavra “mas”, na última estrofe, representa uma 
conjunção: 
 
A) Aditiva. 
B) Explicativa. 
C) Adversativa. 
D) Conclusiva. 
E) Alternativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 
Questão 11) 
Marque a alternativa que identifica o instrumental 
cirúrgico representado na figura abaixo e a sua 
principal utilização na técnica operatória: 

 
A) Tesoura de Spencer; usada em neurocirurgia; 

B) Tesoura de Iris; usada em cirurgia 
oftalmológica; 

C) Tesoura de Potts; usada em cirurgia vascular; 

D) Tesoura de Metzembaum; usada em cirurgia 
geral; 

E) Tesoura de Mayo; usada em cirurgia urológica. 
 
Questão 12) 
Identifique o instrumental representado na figura 
abaixo e descreva em que tipo de cirurgia ele é 
usado: 
 

 
 

A) Afastador de Pfanestiel - utilizado em cirurgia 
pélvica; 

B) Afastador de Balfour - utilizado em cirurgia 
urológica; 

C) afastador de Doyen - utilizado em cirurgia 
hepática; 

D) Afastador de Finochietto - utilizado em cirurgia 
torácica; 

E) Afastador de Farabeuf - utilizado em cirurgia 
ginecológica. 

 
Questão 13) 
Das pinças abaixo, a utilizada no tempo de 
hemostasia cirúrgica é: 
 

A) Kelly. 

B) Duval. 

C) Backhaus. 

D) Allis. 

E) Babcock. 
 
 



Do Trabalhodo 

 
4 

 
Instrumentador Cirúrgico 

 

 
Questão 14) 
A eletrocirurgia baseia-se no seguinte efeito 
biológico da eletricidade: 
 

A) Farádico; 

B) Eletrolítico; 

C) Químico; 

D) Joule. 

E) Luminoso. 
 
Questão 15) 
O cateter usado pelo cirurgião vascular para 
realização de uma embolectomia é: 
 
A) Foley; 
B) Fogarty; 
C) Fouchet; 
D) Maia; 
E) Duplo J. 
 
Questão 16) 
A ressecção do ceco se denomina: 
 
A) Cistectomia; 
B) Tiflectomia; 
C) Enterectomia; 
D) Colecistectomia; 
E)  Sigmoidectomia. 
 
Questão 17) 
São metas internacionais de segurança do 
paciente cirúrgico, EXCETO: 
 
A) Identificar o paciente corretamente e melhorar a 

comunicação efetiva; 
B) Melhorar a segurança para medicamentos de 

alta vigilância; 
C) Assegurar cirurgias com local de intervenção 

correto, procedimento correto e paciente 
correto; 

D) Reduzir o risco de lesão do paciente resultante 
de quedas; 

E) Reduzir a disponibilidade de material para 
economizar a despesa hospitalar. 

 
Questão 18) 
Durante a realização de uma tireoidectomia, o 
cirurgião deve ter atenção especial com um nervo 
durante a dissecção da glândula, cuja lesão pode 
ocasionar disfonia importante. Esse nervo é o: 
 
A) Hipoglosso. 
B) Laríngeo recorrente; 
C) Facial; 
D) Glossofaríngeo; 
E) Frênico. 
 
 
 
 

Questão 19) 
As cirurgias podem ser classificadas de acordo 
com o porte, com o potencial de infecção e quanto 
a necessidade de realização do procedimento 
cirúrgico. Marque a opção que representa a 
classificação do tratamento cirúrgico segundo 
esses três conceitos, de um paciente que foi 
submetido a uma colecistectomia que teve que ser 
realizada no mesmo dia, na qual foi observada 
coleção purulenta no espaço perivesicular: 
 
A) Porte 1; potencialmente contaminada; cirurgia 

eletiva; 
B) Porte 2; contaminada; cirurgia de urgência; 
C) Porte 3; infectada; cirurgia de emergência; 
D) Porte 2; infectada; cirurgia de urgência; 
E) Porte 1; contaminada; cirurgia eletiva. 
 
Questão 20) 
São funções relacionadas ao instrumentador 
cirúrgico, EXCETO: 
 
A) Conferir os materiais e equipamentos neces-

sários ao ato operatório; 
B) Auxiliar o cirurgião e assistentes na paramen-

tação e na colocação dos campos operatórios; 
C) Sincronizar tempos e ações manuais com o 

cirurgião e assistentes; 
D) Conferir o material após o uso, retira-lo da SO 

e encaminhá-lo à SME; 
E) Admitir o paciente no CC, avaliando suas 

condições físicas e emocionais. 
 
Questão 21) 
O posicionamento cirúrgico tem como principal 
finalidade promover o acesso ao sítio cirúrgico e 
deve ser realizado de forma correta para garantir a 
segurança do paciente e prevenir lesões. A 
posição de Fowler é normalmente utilizada nas 
cirurgias: 
 
A) Toracotomias póstero-laterais; 
B) Histerectomias; 
C) Neurocirurgias de fossa posterior; 
D) Nefrectomias; 
E) Artrodeses de coluna lombar. 
 
Questão 22) 
Assinale a alternativa que contém um fio não-
absorvível, sintético e monofilamentar: 
 
A) Polipropileno; 
B) Poliéster; 
C) Poliglactina; 
D) Polidioxanona; 
E) Catgut cromado. 
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Questão 23) 
Na montagem clássica da mesa cirúrgica principal, 
é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Para distribuição do instrumental, a mesa é 

dividida em quatro partes: superior e inferior 
esquerda e superior e inferior direita; 

B) As pinças ou tesouras curvas são colocadas 
antes das retas; 

C) Todos os instrumentos são dispostos com a 
ponta virada para o abdome do instrumentador; 

D) Os instrumentos curvos podem ser colocados 
com a ponta virada para baixo ou para cima, 
dependendo se o cirurgião é destro ou sinistro; 

E) A colocação do material independe dos tempos 
cirúrgicos. 

 
Questão 24) 
A realização do protocolo em sala operatória é 
realizada em três etapas. Assinale qual delas é 
efetuada imediatamente antes da incisão cirúrgica: 
 
A) Sing-in; 
B) Sing-out; 
C) Time-in; 
D) Time-out; 
E) Time-off. 
 
Questão 25) 
A agulha usada para se puncionar o abdome para 
realização do pneumoperitôneo durante uma 
cirurgia videolaparoscópica é: 
 
A) Verres; 
B) Cope; 
C) Silverman; 
D) Abraham; 
E) Quincke. 
 
Questão 26) 
A alternativa que contém o grupo dos 
procedimentos ambulatoriais que estão 
relacionados exclusivamente à especialidade 
urológica é: 
 
A) Amigdalectomia; adenoidectomia; vasectomia; 
B) Artroscopia; cistostomia; septoplastia; 
C) Vasectomia; cistostomia; postectomia; 
D) Postectomia; artroscopia; vasectomia; 
E) Timpanoplastia; vasectomia; septoplastia. 
 
Questão 27) 
Representam meios químicos de esterilização: 
 
A) Óxido de etileno e glutaraldeído; 
B) Radiação gama e formaldeído; 
C) Radiação ultravioleta e formaldeído; 
D) Óxido de etileno e vapor sob pressão; 
E) Glutaraldeído e calor seco. 
 

Questão 28) 
Quando o cirurgião dirige sua mão em direção à 
instrumentadora com os dedos indicador e médio 
estendidos, fazendo movimentos repetidos de 
aproximação e separação e os outros fletidos, ele 
está solicitando a (o): 
 
A) Porta-agulha; 
B) Pinça hemostática; 
C) Pinça anatômica; 
D) Bisturi; 
E) Tesoura. 
 
Questão 29) 
Com relação à terminologia cirúrgica, a definição 
do sufixo que está INCORRETA é: 
 
A) Ectomia – remoção de um órgão ou parte dele; 
B) Pexia – fixação de um órgão; 
C) Tomia – abertura de um órgão; 
D) Plastia – alteração da forma de um órgão; 
E) Scopia – sutura de um órgão. 
 
Questão 30) 
São instrumentos utilizados durante uma 
craniotomia, EXCETO: 
 
A) Trépano; 
B) Serra de Gigli; 
C) Faca de Laibich; 
D) Pinça Kerrison; 
E) Goiva de Adison. 
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Noções de Informática 

 
Questão 31) 

Um funcionário do  
está visualizando a Área de Trabalho na tela do 
computador sob gerência do No Windows 7 BR. 
Em determinado momento, ele pressionou a tecla 

 isoladamente. Esse procedimento tem por 
objetivo acionar o seguinte recurso do sistema 
operacional: 
  

A) Windows Update; 

B) Menu Iniciar; 

C) Painel de Controle; 

D) Menu de Configurações; 

E) Windows Explorer. 
 
Questão 32) 
No Windows 7 versão em português, fecha-se 

uma janela clicando-se no botão  existente 
no canto superior direito ou por meio de um atalho 
de teclado que corresponde ao acionamento 
simultâneo das teclas Alt e: 
     

A) F1; 

B) F2; 

C) F3; 

D) F4; 

E) F5. 
 
Questão 33) 
No uso dos recursos do gerenciador de pastas e 
arquivos no Windows 7 versão em português, um 
usuário do sistema executou o atalho de teclado 
Ctrl + A com o seguinte objetivo: 
     

A) Criar uma nova pasta no disco rígido; 

B) Exibir os arquivos armazenados no modo 
“Detalhes”;  

C) Selecionar todos os arquivos armazenados em 
uma pasta; 

D) Apagar todos os arquivos armazenados na 
pasta em edição; 

E) Classificar os arquivos armazenados em ordem 
ascendente por “Nome”. 

 
Questão 34) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Writer do pacote LibreOffice, para se aplicar o 
alinhamento centralizado a um parágrafo pode-se 
acionar um ícone ou executar um atalho de 
teclado.  O ícone e o atalho de teclado são 
respectivamente:  
 
 

 

A)  e Ctrl + C; 

B)  e Ctrl + C; 

C)  e Shift + C; 

D)  e Ctrl + E; 

E)  e Ctrl + E. 

 
Questão 35) 
No uso dos recursos do processador de textos 
Word do pacote MSOffice, um ícone deve ser 
empregado para diminuir o tamanho da fonte e 
outro para alterar a cor da fonte. Esses ícones são 
respectivamente:  
    

A)  e  ; 

B)  e  ; 

C)  e  ; 

D)  e  ; 

E)  e  . 
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Questão 36) 
A planilha da figura abaixo foi criada no Calc do 
pacote LibreOffice, versão em português. 
 

 
 
Nessa planilha, foram executados os 
procedimentos listados a seguir. 

 Em D8 foi inserida a expressão 
=SOMA(A6;D6) 

 Em D10 foi inserida a expressão 
=MÉDIA(A6:D6) 

 Em D12 foi inserida uma expressão 
usando a função MAIOR para determinar o 
maior número entre todos nas células A6, 
A7, A8 e A9.  

 
Nessas condições, os números mostrados em D8 
e em D10 e a expressão inserida em D12 são, 
respectivamente: 
 

A) 42, 21 e =MAIOR(A6:D6); 

B) 76, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

C) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

D) 76, 21 e =MAIOR(A6:D6;1); 

E) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6;1). 
 
Questão 37) 
A figura abaixo ilustra alguns recursos disponíveis 
no Powerpoint do pacote MSOffice 2013 BR, que 
podem ser utilizados numa apresentação de 
slides. 
 
 
 
 
 
Esses recursos são mostrados na Faixa de 
Opções do software, quando se aciona a seguinte 
guia na Barra de Menus: 
 

A) Animações; 

B) Transições; 

C) Design; 

D) Revisão; 

E) Suplementos. 
 
 

Questão 38) 
No uso dos recursos da internet, duas atividades 
são bastante usuais, caracterizadas a seguir.  

(I)  Baixar o programa de instalação Adobe 
Redaer para leitura de arquivos em formato 
PDF. 
(II)  Enviar arquivos de atualização para um 
site, hospedado em um provedor web. 
      

As atividades (I) e (II) são denominadas, 
respectivamente: 
 

A) uplink e downlink; 

B) upload e downloa;d 

C) downstream e upstream; 

D) download e upload; 

E) downlink e uplink. 
 
 
Questão 39) 
No uso dos recursos da internet, é comum a 
utilização de browsers para navegação em sites. 
No browser Google Chrome, um recurso permite a 
visualização dos sites na modalidade “Tela Cheia”. 
Para isso, estando na tela do Google Chrome, 
deve-se pressionar a seguinte tela de função: 
 

A) F11; 

B) F10; 

C) F9; 

D) F8; 

E) F7. 
 
Questão 40) 
Atualmente é fundamental a realização de cópias 
de segurança quando se utilizam computadores 
nas atividades de rotina, o que pode ser feito por 
meio do emprego de pendrives e discos rígidos, 
visando garantir a integridade dos dados e 
informações. Essa atividade é denominada: 
 

A) Swap; 

B) Proxy; 

C) Backup; 

D) Firewall; 

E) Spam. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 
Específico e 10 questões de Noções de Informática. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  
 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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