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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

“5.11.1. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões, tendo direito a apenas levar o 
gabarito anotado na parte especificamente destinada a esse fim na capa da prova, sendo destacada 
e entregue no momento da saída pelo fiscal de sala”. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR DE 

SAÚDE  

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 11 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

1. Tá na moda um tal i-meio  

2. Cruzando de norte a sul  

3. Que que é isso, minha gente!  

4. Por baixo do céu azul!  

5. Tem visagem no correio. 

6. Olho agora mais profundo  

7. Pela tela vejo letras  

8. Do outro lado do mundo. 

 

9. Pois um noviço internauta  

10. Tentou mandar u'a mensagem  

11. [Esta eu nunca entendi]  

12. O troço vira miragem  

13. Nem com lupa vejo o alvo.  

14. Olho agora mais profundo  

15. Pra saber que as letras foram  

16. Pro outro lado do mundo. 

 

17. Cheguei brabo na internet  

18. [Não me deram o manual]  

19. Pra mexer com um tal de saite  

20. Entrando por um Portal.  

21. Navegação cancelada  

22. Tomei a porta do fundo  

23. Notícia do meu i-meio  

24. Ninguém viu por este mundo. 

 

25. Clique aqui, clique acolá  

26. De olho no monitor  

27. Viagem conectada  

28. [Rede de computador]  

29. Assumo agora o controle  

30. Decolando em um segundo  

31. Com escala programada  

32. Em toda parte do mundo. 
 

SILVA FILHO, Almir Alves da. Intrnauta noviço.  
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01) Marque a informação que NÃO pode ser 

comprovada no texto. 

 

(A) O uso da internet pressupõe algum 

conhecimento prévio para saber navegar.  

(B) A internet permite que os internautas viagem 

para qualquer parte do mundo com rapidez sem 

igual.  

(C) O correio eletrônico, além de facilitar o envio e a 

recepção de mensagens, é o mais 

descomplicado e rápido meio de comunicação 

para qualquer pessoa. 

(D) As imagens mostradas no monitor ou até o 

sumiço de uma mensagem despertam nos 

principiantes, sobretudo, as mais variadas e 

estranhas sensações. 

 

02) No texto, o comportamento do enunciador do 

discurso é revelador de: 

 

(A) mudança de um estado de resistência ao novo 

para um estágio de adesão. 

(B) indisponibilidade de meios para a realização de 

um desejo. 

(C) incapacidade de gerenciar um problema de 

difícil solução. 

(D) ausência de motivação para transpor obstáculos. 

 

03) Os versos que apresentam, respectivamente, as 

ideias de tempo, intensidade, modo e lugar 

estão transcritos na alternativa: 

 

(A) “Tá na moda um tal i-meio/Cruzando de norte a 

sul/Que que é isso, minha gente!" (v. 1-3). 

(B) "Olho agora mais profundo/Pra saber que as 

letras foram /Pro outro lado do mundo." (v. 14-

16). 

(C) "Cheguei brabo na internet / [Não me deram o 

manual] / Pra mexer com um tal de 

saite/Entrando por um Portal." (v. 17-20). 

(D) "Navegação cancelada /Tomei a porta do fundo 

/Notícia do meu i-meio/Ninguém viu por este 

mundo." (v. 21-24). 

 

 

04) Sobre os recursos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) "Pela tela" (v. 7) denota causa. 

(B) "noviço" (v. 9) conota inexperiência. 

(C) "Clique" (v. 25), nas duas ocorrências, 

expressa súplica. 

(D) “Viagem” (v.27) é um termo usado no sentido 

literal. 

 

05) Do ponto de vista da norma padrão, uma das 

frases NÃO está de acordo com a norma 

gramatical de uso correto da língua: 

 

(A) “Decolando em um segundo” (v.30). 

(B) “Ninguém viu por este mundo” (v.24). 

(C) “Assumo agora o controle” (v.29). 

(D) “Tem visagem no correio” (v.5). 

 

06) No primeiro verso, ocorre a frase “Tá na moda 

um tal i-meio”. Sobre a expressão “Tá”, quanto 

às leis fonéticas, pode-se afirmar: 

 

(A) Ocorre variação fonética, ocasionada pela lei 

do menor esforço, tendência em que o falante 

promove a subtração de fonema em uma 

palavra. 

(B) Observa-se a lei da permanência da 

consoante inicial. A consoante inicial da 

palavra da língua em uso permanece igual a 

consoante inicial do vocábulo de origem. 

(C) Verifica-se a substituição de um fonema por 

outro, através de um fenômeno denominado 

sonorização. 

(D) Percebe-se que, no processo de variação, 

ocorreu a fusão de dois fonemas vocálicos 

iguais.   

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre o termo transcrito e o que denota é: 

 

(A) “Pois” (v.9) - conclusão. 

(B) “nem”  (v.13) - concessão 

(C) “Mais” (v.14) - oposição. 

(D) “Pela” (v.7) - modo 
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08) A palavra que, com a mudança de timbre da 

vogal, pode provocar a mudança de classe 

gramatical está na alternativa: 

 

(A) “moda” (v.1). 

(B) “troço” (v.12). 

(C) “Olho” (v.14). 

(D) “toda” (v.32). 

 

09) Na oração “O troço vira miragem” (v.12), a 

palavra “miragem”: 

 

(A) Completa o sentido do verbo. 

(B) É termo paciente da ação nominal. 

(C) Tem valor adverbial. 

(D) É modificador do nome. 

 

10) Marque a alternativa que apresenta ditongo 

decrescente, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

(A) “Visagem” (v.5) - “manual” (.18) - “segundo” 

(v.30). 

(B) “céu” (v.4) - “Cheguei” (v.17) - “Viagem” 

(v.27). 

(C) “que” (v.3) - “saite” (v.19) - “foram” (v.15). 

(D) “Tentou” (v.10) - “Ninguém” (v.24) - “mexer” 

(v.19).  

 

11) Do ponto de vista formal, o poema apresenta: 

 

(A) Valorização excessiva da gíria. 

(B) Uso de linguagem popular. 

(C) Sequência de imagens livres da lógica de 

causa e efeito. 

(D) Criação de neologismos. 
 

 

AS QUESTÕES 12 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Razão de ser 

 

1. Escrevo. E pronto. 

2. Escrevo porque preciso, 

3. preciso porque estou tonto. 

4. Ninguém tem nada com isso. 

5. escrevo porque amanhece, 

6. E as estrelas lá no céu 

7. lembram letras de papel, 

8. quando o poema me anoitece. 

9. A aranha tece teias. 

10. O peixe beija e morde o que vê. 

11. Eu escrevo apenas. 

12. Tem que ter por quê? 

 
LEMINSI, Paulo. In: Melhores poemas. Seleção de Fred Goes, 

Álvaro Martins. 4. Ed. São Paulo: Global, p.133. 
 

 

12) O poema enfoca 

 
(A) a responsabilidade social do artista. 
(B) o poeta como porta-voz do seu tempo. 
(C) as implicações estética da obra de arte. 
(D) a arte como uma forma de expressão 

desprovida de caráter utilitário. 

13) No penúltimo verso, o poeta usa a palavra 
“apenas”, que tem equivalência com a ideia 
antes declarada pelo termo: 

 

(A) “E pronto” (v.1). 
(B) “preciso” (v.2). 
(C) “isso” (V.4). 
(D) “céu” (v.6). 
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14) Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar: 
 
(A) “tonto” (v.3) conota sensibilidade estimulada. 
(B) “estrelas” (v.6) expressam ânsia de 

espiritualidade. 
(C) “anoitece” (v.8) equivale à morte no plano 

material. 
(D) “teias” (v.9) sugere o labirinto do mundo. 
 
15) Na expressão “Tem que ter” (v.12), o vocábulo 

“que” tem equivalência morfológica com a 
palavra da alternativa: 

 
(A) “que” (v.10). 
(B) “E” (v.1). 
(C) “de” (v.7). 
(D) “porque” (v.2). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

16) Com relação ao Microsoft Internet Explorer 
analise os itens abaixo: 

 
I- A opção Bloqueador de Pop-ups está localizado 

na guia Exibir. 
II- O comando Ctrl+K para o carregamento atual da 

página. 
III- A opção Tamanho do Texto está localizado na 

guia Editar. 
 
(A) Os itens I e II são verdadeiros. 
(B) Os itens II e III são verdadeiros. 
(C) Os itens I e III são verdadeiros. 
(D) Todos os itens são falsos. 
 
17) Observe a imagem do arquivo criado em uma 

pasta no Sistema Operacional Microsoft 
Windows 8 (Configuração padrão – idioma 
português Brasil). 
 
 

 
Considerando que este arquivo esteja selecionado, o 
procedimento para excluí-lo de forma não 
permanente, é pressionar a(s) tecla(s): 
 
(A) Ctrl+Delete. 
(B) Delete. 
(C) Shift+Delete. 
(D) Alt+Delete. 
 

18) Com relação à nomenclatura de arquivos no 

Windows, analise os itens abaixo: 

 

I- No Sistema Operacional Windows 8, os nomes 

podem conter até 286 caracteres. 

II- Ao nomear um arquivo no Windows 8, 

podemos utilizar os caracteres ( , - . 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

19) Com relação aos atalhos de teclado gerais no 

Windows 10 julgue os itens abaixo: 

 

I- Ao pressionar a tecla F4 o sistema irá 

procurar um arquivo ou uma pasta no 

Explorador de Arquivos.  

II- Ao pressionar a tecla F10 o sistema ativa a 

barra de menus no aplicativo ativo. 

III- Ao pressionar a tecla Alt+Enter irá exibir as 

propriedades do item selecionado. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

20) Com relação aos programas do ambiente 

Microsoft Office 2010 (formato padrão sem 

alterações) analise os itens abaixo: 

 

I- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Word é .DOC 

II- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Excel é .XLS 

III- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

PowerPoint é .PPT 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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21) As luvas, que não substituem a boa higiene 

das mãos, são usadas apenas uma vez e 

descartadas de forma adequada, conforme a 

política da instituição de saúde. Sobre esse 

equipamento de proteção individual assinale 

a alternativa correta. 

 

(A) As luvas de procedimentos são utilizadas como 

barreira para prevenir o contato manual direto 

com o sangue, fluidos corporais, secreções, 

excreções, mucosas e pele não integras. 

(B) As luvas de procedimentos são utilizadas na 

realização de curativos estéreis na tentativa de 

minimizar o risco de infecção. 

(C) As luvas de procedimento são utilizadas como 

barreira para proteger aos pacientes contra os 

microorganismos transmitidos pelos 

profissionais da saúde ao realizarem 

procedimentos e contatos que envolvam 

mucosas ou pele não integra. 

(D) As luvas de procedimentos são normalmente 

feitas de látex ou vinil, embora existam outros 

tipos disponíveis. 

 

22) O profissional de saúde utiliza técnicas de 

assepsia para deter a disseminação de 

microrganismos e minimizar a ameaça de 

infecção. Sobre o termo assepsia, indique a 

alternativa correta. 

 

(A) Trata-se da prática que inclui todas as atividades 

de prevenção de infecção ou ruptura da cadeia 

infecciosa. 

(B) Trata-se do mecanismo de limpeza de todos os 

agentes metálicos do hospital. 

(C) Trata-se de substâncias químicas que destroem 

os microorganismos ativos. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

 

23) A higienização das mãos consiste da 

remoção de contaminantes da superfície 

da pele, tanto pela lavagem das mãos 

quanto pela sua antissepsia. Diante dessa 

afirmação, analise as alternativas a seguir 

e marque a alternativa incorreta. 

 

(A) A lavagem das mãos é uma prática de assepsia 

médica que envolve o esfregar das mãos com 

água e sabão para remover mecanicamente as 

sujidades e substâncias orgânicas. 

(B) Deve-se realizar a higienização das mãos 

quando elas estão visivelmente sujas, 

contaminadas com sangue ou fluidos 

corporais, após o uso do banheiro ou quando 

a exposição a patógenos formadores de 

esporos. 

(C) A lavagem das mãos só possui a capacidade de 

remover microorganismos resistentes. 

(D) Embora sejam mais patogênicos, os 

microorganismos transitórios são removidos 

com facilidade durante a lavagem das mãos. 

 

24) Pesquisas demonstram que 

aproximadamente 36 a 59% dos 

profissionais da saúde comprometem-se 

com o mínimo de requisitos necessários a 

lavagem das mãos. Nesse sentido, 

orientações são importante. Marque a 

alternativa que não possui uma orientação 

adequada sobre a lavagem das mãos. 

 

(A) Quando as mãos tiverem resíduos visíveis 

de sangue ou outros fluidos corporais. 

(B) Apenas quando houver certeza de exposição 

a patógenos formadores de esporos. 

(C) Antes e após o contato com os pacientes com 

a pele integra. 

(D) Após o contato com fluidos corporais ou 

excreções, mucosas, pele não integra e 

curativos de feridas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES 21 A 40 
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25) Os equipamentos de proteção individual 

tratam-se de todo dispositivo de uso 

individual, utilizado pelo profissional da 

saúde, com a intenção de realizar a proteção 

contra riscos susceptíveis de ameaça a 

segurança e a saúde do trabalhador. Sobre os 

EPIs, analise os itens e marque a alternativa 

correta. 

 

I – Os aventais costumam ser usados para prevenir a 

sujeira das roupas dos profissionais, causada por 

sangue e líquidos do corpo do paciente. 

II – Os aventais oferecem barreiras protetoras e 

devem ser vestidos imediatamente antes de 

entrar no quarto do paciente, sendo utilizado 

apenas uma vez. 

III – Os dispositivos de proteção ocular, como óculos 

ou máscara faciais, devem estar disponíveis 

sempre que houver riscos de contaminação das 

mucosas e olhos. 

IV – As máscaras ajudam a evitar que o usuário inale 

aerossóis com partículas grandes, que costumam 

movimentar-se por distâncias curtas, e núcleos 

de gotículas de partículas pequenas, capazes de 

permanecer suspensos no ar e percorrer 

grandes distâncias. 
 

(A) Apenas I e III estão corretas 

(B) Apenas II e III estão corretas. 

(C) Apenas I e IV estão corretas 

(D) Todas estão corretas. 

 

26) A queimadura é uma importante referência 

de morbidade e mortalidade no mundo em 

desenvolvimento, assim pessoas em países 

menos desenvolvidos são frequentemente 

mais queimadas. Assim, diante de um 

paciente que acabou de queimar-se qual a 

conduta ideal? 

 

(A) Colocar creme dental para minimizar a dor 

(B) Realizar a colocação imediata de um antisséptico 

para acelerar a cicatrização 

(C) Lavar com água corrente. 

(D) Inserir condutas como pó de café para minimizar 

a dor e potencializar a cicatrização. 

27) Sobre o uso de oxigênio em primeiros 

socorros, analise as afirmativas e marque 

a incorreta. 

 

(A) O oxigênio a alto fluxo deverá sempre ser 

administrada a pacientes com insuficiência 

respiratória aguda. 

(B) Não existe nenhuma evidência que defenda a 

administração de oxigênio suplementar por 

prestadores de primeiros socorros. 

(C) O oxigênio suplementar pode ser benéfico em 

apenas algumas situações específicas, como 

lesão por descompressão, e quando 

administrado por prestadores de 

treinamentos. 

(D) Evidencias limitadas mostram que oxigênio 

suplementar é eficaz para alivio da dispneia 

em paciente com câncer de pulmão avançado 

e hipoxemia associada. 

 

28) Em relação a conduta de primeiros 

socorros, diante de feridas com secreção 

sanguinolenta evidenciada, analise as 

alternativas abaixo e marque a correta. 

 

(A) Prestadores de primeiros socorros podem 

considerar o uso de curativos hemostáticos 

quando as medidas usuais de controle da 

hemorragia não forem eficazes para 

hemorragias graves ou potencialmente 

fatais. 

(B) Caso o sangramento seja em algum membro 

superior, deverá abaixar o membro e 

esperar socorro. 

(C) Em casos de feridas com sangramentos 

intensos, deverá ser realizada a colocação 

de areia ou pó de café como condutas de 

urgência e emergência para realizar a 

hemostasia. 

(D) O uso rotineiro de agentes hemostáticos em 

primeiros socorros não poderá ser utilizado 

por sua considerável variação na eficácia. 
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29) Sobre o reconhecimento de condutas diante 
de um paciente com acidente vascular 
encefálico, analise os itens abaixo e marque o 
correto. 

 
(A) Recomenda-se a utilização de um sistema de 

avaliação de acidente vascular encefálico com a 
utilização da Escala de PUSH. 

(B) Evidencias demonstram que quanto mais rápido 
o socorrista identificar sinais clássicos de um 
AVE, maior a chance de sobrevivência e 
administração de um trombolítico.  

(C) Sinais clássicos como náusea e vômitos 
subsequentes são características que 
evidenciam a provável ocorrência de AVE. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
30) Durante um atendimento em primeiros 

socorros, os prestadores podem não ser 
capazes de reimplantar um dente 
avulsionado devido à ausência de luvas de 
proteção. Assim, diante dessa situação 
clínica, o que fazer? 

 
(A) Realizar a reimplantação mesmo sem a 

habilidade e material necessário, pois o paciente 

poderá perder o dente. 

(B) Quando não for possível realizar o reimplante 

imediatamente, pode ser benéfico armazenar 

temporariamente o dente avulsionado numa 

solução que comprovadamente prolongue a 

viabilidade das células dentárias. 

(C) Entre as soluções utilizadas para armazenar, 

caso não seja possível reimplantar, encontra-se 

uma solução com água e açúcar 

(D) A única forma possível de preservar o dente, caso 

não seja possível reimplantar, seria colocá-lo em 

contato com um leite. 

 
31) O uso de equipamentos de proteção 

individual – EPIS tem como principal 
objetivo: 

 
(A) A proteção do paciente contra doenças e agravos 

transmissíveis. 

(B) Garantir a proteção do trabalhador contra a 

exposição a agentes químicos, físicos, biológicos 

ou outros que ofereçam risco à sua saúde. 

(C) A proteção do paciente contra infecções 

oriundas do ambiente ou de fômites utilizados 

durante procedimentos. 

(D) A proteção do trabalhador contra a exposição 

por agentes tóxicos contidos no meio ambiente. 

32) Os cuidados com a utilização e consumo da 

água são fundamentais para a prevenção 

de infecções e agravos, visto que este é um 

meio utilizado como porta de entrada para 

inúmeras doenças. O consumo de água 

contaminada é mecanismo de transmissão 

para a doença: 

 

(A) Hepatite A 

(B) Leishmaniose Tegumentar 

(C) Leptospirose 

(D) Esquistossomose 

 

33) Uma forma de controle e prevenção de 

doenças infecciosas por meio da água e 

alimentos contaminados é mediante o uso 

de um produto desinfetante, distribuído 

pela rede de atenção básica do SUS, que 

pode ser aplicado na água, no domicílio e 

em alimentos crus. Estamos falando do: 

 

(A) Hipocloreto de Potássio 

(B) Permanganato de Potássio 

(C) Hipoclorito de Sódio 

(D) Água oxigenada 

 

34) São compostos utilizados para 

desinfecção de superfícies ambientes de 

trabalho, como chãos, paredes ou 

utensílios (ANVISA, 2010), exceto: 

 

(A) Água sanitária 

(B) Hipoclorito de Sódio 

(C) Álcool a 70% 

(D) Água e sabão/detergente 
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35) O profissional de limpeza ou desinfecção de 

superfícies deverá buscar, quanto à 

preservação ambiental: 

 

I. Utilizar racionalmente recursos como água e 

energia, evitando desperdícios e colaborando 

com programas internos de preservação 

ambiental e responsabilidade social. 

II. Segregar produtos poluidores como pilhas, 

baterias, lâmpadas fluorescentes e outros, em 

recipientes próprios pré-designados no 

programa de gerenciamento de resíduos de 

saúde da instituição. 

III. Realizar o despejo dos resíduos dos serviços de 

saúde coletados em terrenos baldios, lixões ou 

quaisquer áreas destinadas ao lixo urbano, 

independente da política de gerenciamento de 

resíduos adotados pela instituição de trabalho. 

 

Estão corretas as alternativas: 
 

(A) Apenas I 

(B) Apenas III 

(C) I e II 

(D) II e III 

 

36) De acordo com a ANVISA (2010) são 

atribuições que NÃO competem ao auxiliar de 

saúde responsável pela limpeza e 

desinfecção de superfícies no ambiente de 

trabalho: 
 

I. Recolhimento de perfurocortantes de locais 

inadequados, como por exemplo: leitos de  

pacientes,  pisos,  bancadas  e  outros.   

II. Fechamento de coletores de perfurocortantes, 

cabendo esta função estar sob a 

responsabilidade de quem  manipula  e  descarta 

os perfurocortantes. 

III. Retirada de materiais ou equipamentos 

provenientes da assistência ao paciente nos 

quartos, enfermarias ou qualquer outra unidade, 

antes de realizar a limpeza, seja concorrente ou 

terminal.  São exemplos: bolsas ou frascos de 

soro, equipos, bombas de infusão, comadres,  

papagaios, recipientes de drenagens e outros. 
 

(A) Apenas I 
(B) Apenas I e II 
(C) Apenas II e III 
(D) Todas as alternativas 

37) A higienização das mãos é a medida 

individual mais simples e menos 

dispendiosa para prevenir a propagação 

das infecções relacionadas à assistência à 

saúde.  Recentemente, o termo “lavagem 

das mãos” foi substituído por 

“higienização das mãos” (ANVISA, 2010). 

Constituem-se como medidas de 

higienização das mãos, exceto: 
 

(A) Higienização das mãos com água e sabonete 

sem associação com antisséptico 

(B) Higienização das mãos com água e sabonete 

associada com antisséptico 

(C) Higienização das mãos com preparação 

alcoólica para as mãos 

(D) Higienização das mãos com água sanitária 

 

38) Segundo normatizações da ANVISA 

(2010), constituem-se como indicações 

para Higienização das Mãos com água e 

sabonete líquido pelo trabalhador no 

ambiente de saúde: 
 

I. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou 
contaminadas com sangue ou outros fluidos 
corporais.  

II. Antes e após remoção de luvas. 
III. No início e no final do turno de trabalho. 
IV. Após várias aplicações consecutivas de álcool 

nas mãos. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) Apenas I e II 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, III e IV 

(D) II e III 

 

39) São aspectos importantes recomendados 

para a correta higienização das mãos 

(ANVISA, 2010), exceto: 

 

(A) Manter unhas naturais, com esmaltes claros, 
limpas e curtas 

(B) Não utilizar anéis, pulseiras e outros 
adornos. 

(C) Aplicação diária de hidratantes nas mãos 
para evitar ressecamento da pele. 

(D) A preparação alcoólica para as mãos não 
deve ser utilizada como complemento para 
a higienização das mãos. 
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40) De acordo com as medidas de biossegurança 

para classificação de risco de agentes 

biológicos da ANVISA (2010), classifica-se 

como agente biológico de CLASSE DE RISCO 4: 

 

(A) Aqueles de baixo risco individual para o 

trabalhador e para a coletividade, com baixa 

probabilidade de causar doença ao ser humano. 

(B) Aqueles de risco individual moderado para o 

trabalhador e baixa probabilidade de 

disseminação para a coletividade. 

(C) Aqueles com risco individual elevado para o 

trabalhador e com probabilidade elevada para a 

coletividade, apresentando grande poder de 

transmissibilidade de um indivíduo para o outro. 

Podem causar doenças graves ao ser humano, 

para as quais não existem meios eficazes de 

profilaxia ou tratamento. 

(D) Aqueles com risco individual elevado para o 

trabalhador e com probabilidade de 

disseminação moderada para a coletividade. 

Podem causar doenças para o ser humano, para 

as quais existem meios eficazes de prevenção e 

tratamento. 

 

 




