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Instrução: As questões 01 a 06 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Calcule as despesas adicionais 

 
Quem planeja ter a sua casa ou apartamento 

próprios precisa saber que, além do dinheiro desem-
bolsado apenas para a compra do imóvel, há outros 
gastos. É preciso incluí-los no planejamento, pois, 
somados, muitas vezes, chegam a uma boa quantia. 
Entre os custos extras, estão os impostos, documentos 
e serviços que oficializam o negócio. 
 Quanto exatamente o comprador vai gastar depende 
da cidade ou da região em que está localizado o imóvel 
e do preço da casa ou do apartamento. Pelo menos 
uma grande despesa deve ser prevista: o Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis, também 
conhecido como ITBI. Em Porto Alegre, esse ITBI 
corresponde a 3% do valor do imóvel. 

 
Adaptado de: Diário Gaúcho. Porto Alegre, 03/4/2015, p.16. 

 

01. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 
 

I - O texto relata que a compra de um automóvel 
tende a implicar gastos extras. 

II - No texto, ITBI corresponde ao nome de uma 
marca. 

III - No texto, citam-se diferentes custos da compra 
de documentos imobiliários. 

IV - O texto alerta para a existência de despesas 
agregadas à compra de imóveis. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas IV. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas I, III e IV. 
 

02. A expressão incluí-los (l. 06), tal como empregada 
no texto, refere-se a: 

 
(A) apartamento (l. 03). 
(B) próprios (l. 04). 
(C) dinheiro (l. 04). 
(D) gastos (l. 06). 
(E) somados (l. 07). 

 

03. Assinale a alternativa que propõe uma substituição 
para o verbo do trecho documentos e serviços 
que oficializam o negócio (l. 08-09) que não 
altere o sentido da frase. 

 
(A) aumentam. 
(B) sinalizam. 
(C) registram. 
(D) elevam. 
(E) compensam. 

04. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
sobre as frases e as palavras do texto. 

 
(  ) Calcule (l. 01) é um verbo no modo subjuntivo. 

(  ) A palavra apenas (l. 05) conforme usada no 
texto é um advérbio. 

(  ) O plural da palavra região (l. 11) é regiãos. 

(  ) Na frase Quanto exatamente o comprador 
vai gastar depende da cidade ou da região 
em que está localizado o imóvel e do preço 
da casa ou do apartamento. (l. 10-12), a palavra 
exatamente é um advérbio. 

(  ) A frase Em Porto Alegre, esse ITBI corres-
ponde a 3% do valor do imóvel (l. 15-16) 
tem apenas um pronome. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – V – F. 
(B) F – F – F – V – F. 
(C) V – V – F – V – V. 
(D) F – V – F – V – V. 
(E) V – F – V – V – V. 

 

05. Considerando o todo do texto, o trecho Pelo menos 
uma grande despesa deve ser prevista (l. 12-13) 
assinala para o leitor que há, relacionada à compra de 
imóveis,  

 
(A) várias pequenas despesas. 
(B) algumas despesas menores. 
(C) despesas sempre exageradas. 
(D) uma grande despesa em especial. 
(E) geralmente muitas despesas pequenas. 

 

06. Considere a frase: Em Porto Alegre, esse ITBI 
corresponde a 3% do valor do imóvel. (l. 15-16). 
Se a expressão esse ITBI for trocada por esses 
custos, quantas outras palavras devem ser alteradas na 
frase para que ela fique correta? 

 
(A) Uma. 
(B) Duas. 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
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07. Assinale a alternativa em que todas as palavras da 
frase estão escritas corretamente. 

 
(A) O estabelescimento das ordens não é obrigação 

dos empregados. 
(B) A conservassão do local de trabalho é sempre um 

poblema para os funcionários. 

(C) A partir da entrada, todos devem usar luvas, touca 
e uniforme. 

(D) As enfermeiras estão sempre a fim de ajudar os 
pascientes. 

(E) Hoje em dia, as pessoas nem converçam mais 
com seus colegas. 

 

08. Preencha as lacunas das frases abaixo com mal ou 
mau de modo que fiquem corretas. 

 
I - A professora ______ lembrou sobre o dia da prova 

e ele já ficou apavorado. 

II - O dono do armazém identificava de longe o 
______ comprador. Só de olhar sabia quem pediria 
fiado e nunca pagaria. 

III - Ele era um colega muito gentil e pontual, estranhei 
quando o nosso chefe disse que ele teve um ____ 
comportamento. 

 
A ordem correta de preenchimento das lacunas, de 
cima para baixo, é: 

 
(A) mau – mal – mau 
(B) mal – mal – mal 
(C) mal – mau – mal 
(D) mau – mal – mal 
(E) mal – mau – mau 

 

09. Observe as palavras destacadas em negrito na frase 
abaixo. 

 
A chácara estava para alugar há cinco anos. 

 
Assinale a alternativa correta em relação à respectiva 
classificação das palavras destacadas na frase na 
ordem em que aparecem. 
 
(A) substantivo – advérbio – verbo – preposição – 

substantivo. 

(B) pronome – adjetivo – verbo – pronome – adjetivo. 
(C) adjetivo – advérbio – pronome – preposição – 

verbo. 

(D) substantivo – preposição – verbo – verbo – 
substantivo. 

(E) verbo – preposição – advérbio – adjetivo – 
substantivo. 

 
 
 
 

10. Considere a frase A falta de cuidado dele com a 
higiene pessoal deixou as colegas de trabalho 
perplexas. 

 
Assinale a alternativa que contém um sinônimo 
corretamente escrito que poderia substituir a palavra 
perplexas conforme está empregada na frase.  
 
(A) decepsionadas 
(B) surpresas 
(C) convensidas 
(D) imprecionadas 
(E) contrariadas 
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11. A Norma Regulamentadora n° 32 – Segurança e saúde 
no trabalho em serviços de saúde do Ministério do Tra-
balho e Emprego, contém a seguinte regulamentação: 
 
“Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento 
dos resíduos de saúde devem atender ao disposto na 
NBR 9.191 e ainda ser (...) preenchidos até 2/3 de 
sua capacidade.” 

 
Assinale a alternativa que apresenta, segundo a norma 
acima, a melhor aproximação para o preenchimento 
máximo, em litros, de um saco plástico de 100 litros. 

 
(A) 23. 
(B) 33. 
(C) 60. 
(D) 66. 
(E) 77. 

 

12. De acordo com o manual “Higienização das Mãos em 
Serviços de Saúde”, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sempre que houver paciente (acamado ou 
não), examinado, manipulado, tocado, medicado ou 
tratado, é obrigatória a provisão de recursos para a 
higienização das mãos (por meio de lavatórios ou 
pias) para uso da equipe de assistência. Nos locais 
de manuseio de insumos, amostras, medicamentos, 
alimentos, também é obrigatória a instalação de lava-
tórios/pias. Todos esses lavatórios devem ter fácil 
acesso e atender à proporção abaixo definida. 

 
- Quarto ou enfermaria: 1 (um) lavatório externo 
pode servir a, no máximo, 4 (quatro) quartos ou 2 
(duas) enfermarias.  

- UTI: deve existir um lavatório a cada 5 (cinco) 
leitos de não isolamento. 

- Berçário: 1 (um) lavatório a cada 4 (quatro) berços. 
- Ambientes destinados à realização de procedimen-
tos de reabilitação e coleta laboratorial: 1 (um) 
lavatório a cada 6 (seis) boxes. 

- Unidade destinada ao processamento de roupas: 
1 (um) lavatório na área “suja” (banheiro) e 1 (um) 
lavatório na área “limpa”. 

 
Considere um hospital que possua 20 quartos, uma 
UTI com 10 leitos de não isolamento, um berçário 
com 8 berços, um ambiente destinado à realização de 
procedimentos de reabilitação e coleta laboratorial 
com 5 boxes, e uma unidade destinada ao processa-
mento de roupas contendo área “suja” e “limpa”. 
 
Com esses dados, de acordo com o manual de higie-
nização, a quantidade mínima de lavatórios que devem 
ser instalados é de 

 
(A) 8. 
(B) 9. 
(C) 10. 
(D) 11. 
(E) 12. 
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13. Um produto líquido, utilizado para proporcionar efeito 
antiderrapante em um piso, apresenta rendimento de 
80 a 100 m²/L. Com esse rendimento, uma embala-
gem de 20 litros desse produto pode ser utilizada em 
uma área de 

 
(A) 1600 a 2000 metros quadrados. 
(B) 2001 a 2200 metros quadrados. 
(C) 2201 a 2400 metros quadrados. 
(D) 2401 a 2600 metros quadrados. 
(E) 2601 a 2800 metros quadrados. 

 

14. Um quarto em formato de paralelepípedo retangular 
possui as medidas indicadas na figura a seguir. 

 

 
 
No rótulo de um produto de limpeza, consta a seguinte 
informação fornecida pelo fabricante: “Rendimento: 
60 m² por litro”. 

 
Considerando que, para limpar as paredes internas 
laterais desse quarto, foi comprada a quantidade de 
litros necessária e suficiente e supondo que o aprovei-
tamento do produto será máximo, quantos litros do 
produto foram comprados? 

 
(A) 8. 
(B) 9. 
(C) 10. 
(D) 11. 
(E) 12. 

 

15. De acordo com dados publicados no sítio web do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a área 
física construída do HCPA é 128.339,36 m². 
Supondo que a área física ocupada tivesse a forma de 
um quadrado, assinale a alternativa que apresenta a 
melhor aproximação em metros, para a medida do lado 
desse quadrado. 

 
(A) 300. 
(B) 350. 
(C) 450. 
(D) 600. 
(E) 650. 
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16. Assinale a alternativa correta sobre o armazenamento 
temporário de resíduos. 

 
(A) A sala para o armazenamento temporário tem 

que ser de uso exclusivo. 
(B) Não é obrigatória a conservação dos sacos em 

recipientes próprios. 

(C) Deve ser feito em local próximo à geração do 
resíduo. 

(D) Pode-se armazenar resíduos de fácil putrefação 
por período superior a 24 horas. 

(E) A sala deve possuir área suficiente para armazenar, 
no mínimo, um recipiente coletor. 

 

17. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando a classificação dos resíduos ao resíduo 
gerado, conforme a orientação da RDC nº 306/2004 
da ANVISA. 

 
(1) Grupo A 
(2) Grupo B 
(3) Grupo D  
(4) Grupo E 

 
(  ) Resíduos de produtos hormonais e produtos 

antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos 

(  ) Papéis, metais e vidros 
(  ) Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemo-

componentes rejeitados 

(  ) Lâminas de barbear, agulhas, escalpes 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

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

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a etapa de 
transporte de resíduos.  

 
(A) Os recipientes para transporte interno devem ser 

constituídos de material rígido, lavável e imper-
meável. 

(B) Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de 
geração até local destinado ao armazenamento.  

(C) O transporte interno de resíduos deve ser realizado 
atendendo roteiro previamente definido. 

(D) O horário do transporte pode coincidir com a 
distribuição de roupas e alimentos. 

(E) O transporte deve ser feito separadamente, de 
acordo com o grupo de resíduos e em recipientes 
específicos a cada grupo de resíduos. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta somente resíduos 
que devem ser acondicionados em saco da cor branca, 
segundo a RDC nº 306/2004. 

 
(A) Sobras de amostras de laboratório, filtros de ar e 

gases aspirados de área contaminada, bolsas 
transfusionais vazias ou com volume residual. 

(B) Resíduo alimentar de paciente, resíduo de gesso 
proveniente da assistência à saúde e de fraldas. 

(C) Produtos hormonais e produtos antimicrobianos, 
citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, 
digitálicos, imunomoduladores, antirretrovirais. 

(D) Peças anatômicas (membros) do ser humano; 
produto de fecundação sem sinais vitais, com 
peso menor que 500 gramas ou estatura menor 
que 25 centímetros ou idade gestacional menor 
que 20 semanas. 

(E) Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais 
perfurocortantes ou escarificantes e demais 
materiais resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza 
de contaminação com príons. 

 

20. Considerando que alguns resíduos podem conter 
substâncias químicas e apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, assinale a alternativa 
que NÃO apresenta resíduo considerado como de 
risco químico. 

 
(A) Frasco de medicamento antimicrobiano.  

(B) Pilhas, baterias e acumuladores de carga conten-
do Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg).  

(C) Frasco de soro.  

(D) Resíduos e insumos farmacêuticos dos medica-
mentos controlados pela Portaria MS 344/98. 

(E) Reagentes para laboratório.  
 

21. Considere as informações abaixo sobre equipamentos 
e materiais utilizados na limpeza e desinfecção de 
superfícies. 

 
I - O uso de vassouras e aspirador de pó deve 

ser restrito a áreas administrativas, pois pode 
desencadear surtos de aspergilose em pacientes. 

II - O mop pó é indicado para a remoção da sujidade 
e detritos que não estejam aderidos ao piso.  

III - A finalidade do carro funcional é reunir, transportar 
e estar abastecido de materiais necessários à 
limpeza, à desinfecção e à conservação de um 
determinado espaço. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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22. Atualmente, devido à prevalência de microrganismos 
multirresistentes e do papel do ______________ na 
manutenção e propagação desses, tem-se adotado 
como medida de precaução na disseminação dos 
microrganismos a intensificação da limpeza e desinfeção 
de _____________ nas trocas de turno. Por exemplo, 
nas áreas de isolamento de contato, deve-se realizar 
a limpeza _____________ (a cada troca de plantão 
ou duas vezes ao dia), principalmente nos locais de 
maior contato com ____________ do paciente e dos 
profissionais de saúde. 

 
Assinale a alternativa que completa, adequada e 
respectivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) médico – superfície – terminal – resíduos 

(B) ambiente – pisos – terminal – mãos 
(C) profissional de higienização – superfícies – 

terminal – resíduos 

(D) ambiente – superfícies – concorrente – mãos 
(E) profissional de higienização – piso – concorrente – 

equipamentos 
 

23. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as classificações das áreas às frequências 
mínimas de limpeza. 

 
(1) Áreas críticas 
(2) Áreas semicríticas 
(3) Áreas não críticas 

 
(  ) limpeza terminal mensal 
(  ) limpeza concorrente duas vezes por dia  
(  ) limpeza terminal semanal 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses 
da segunda coluna, de cima para baixo, é 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. De acordo com o Manual da ANVISA sobre a Limpeza 
e Desinfecção de superfícies, a técnica dos dois 
baldes envolve a higienização com a utilização de 
panos de limpeza de piso e rodo. 

 
Assinale a alternativa INCORRETA, relacionada a essa 
técnica. 

 
(A) O profissional de higienização deverá colocar os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) apro-
priados para a realização da limpeza e, preferen-
cialmente, as luvas de quarto e banheiro devem 
ter cores distintas. 

(B) Os seguintes passos devem ser cumpridos na 
técnica dos dois baldes: mopear, varredura úmida, 
ensaboar, enxaguar e secar.  

(C) Nem todas as etapas dessa técnica apresentam 
baldes com sabão ou detergente. 

(D) A água e a solução que estão nos baldes devem ser 
trocadas sempre que houver necessidade, sendo 
desprezadas em local específico (expurgo). 

(E) A varredura úmida deve iniciar pelos cantos (do 
fundo para a porta de entrada), com movimentos 
firmes e contínuos.  

 

25. Assinale a alternativa correta a respeito do processo de 
desinfecção. 

 
(A) Sempre que houver presença de matéria orgânica 

em superfícies, essa deverá ser removida. A seguir, 
o profissional de higienização deverá realizar a 
limpeza e, posteriormente, a desinfecção, utilizando 
solução desinfetante. 

(B) Quando ocorrer um pequeno derramamento de 
matéria orgânica ou respingos em uma parede, a 
limpeza deve ser feita apenas com sabão ou 
detergente. 

(C) A desinfecção consiste na remoção das sujidades 
depositadas nas superfícies inanimadas, utili-
zando-se meios físicos (temperatura), mecânicos 
(fricção) e químicos (saneantes). 

(D) Na técnica de desinfecção com grande quantidade 
de matéria orgânica líquida, o profissional de 
higienização deve removê-la com auxílio de papel 
toalha ou pano e desprezá-la no esgoto sanitário 
(expurgo ou vaso sanitário). 

(E) Define-se como matéria orgânica todas as 
substâncias que contenham sangue, alimentos 
derramados ou fluidos corporais, como urina, 
fezes, vômito, escarro e outros. 
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26. Assinale a alternativa INCORRETA em relação às 
etapas no tratamento de piso e aos produtos utilizados. 

 
(A) A etapa de manutenção proporciona mais durabi-

lidade, resistência e brilho ao piso. 
(B) Existem três etapas básicas de tratamento de pisos: 

preparação, acabamento e manutenção, sendo a 
preparação a etapa mais importante. 

(C) Dentro do processo de acabamento, existem três 
subetapas: selamento das porosidades, impermea-
bilização e polimento. 

(D) O tratamento de piso em centros cirúrgicos e 
obstétricos não é recomendado, pois o piso pode 
se tornar escorregadio. 

(E) As ceras lustráveis representam o que há de mais 
moderno no mercado, uma vez que apresentam 
excelente resistência ao tráfego intenso, manu-
tenção fácil, com qualidade e durabilidade. 

 

27. Assinale a alternativa que NÃO apresenta fator que 
favorece a contaminação.  

 
(A) Mãos dos profissionais de saúde em contato com 

as superfícies. 

(B) Ausência da utilização de técnicas básicas pelos 
profissionais de saúde. 

(C) Manutenção de superfícies úmidas ou molhadas. 
(D) Manutenção de superfícies empoeiradas. 

(E) Condições perfeitas de revestimentos. 
 

28. As áreas de serviço de saúde são classificadas quanto 
ao risco de transmissão de infecções com base nas 
atividades realizadas no local. O objetivo da classifi-
cação das áreas é orientar as complexidades e o 
detalhamento dos serviços a serem executados nos 
setores. Como se classificam os tipos de áreas? 

 
(A) Crítica, Jardinagem e Assistencial. 
(B) Semicrítica, Crítica e Não crítica. 
(C) Via pública, Jardinagem e Assistencial. 
(D) Não crítica, Crítica e Jardinagem. 
(E) Assistencial, Jardinagem e Semicrítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Considere as afirmações abaixo quanto ao que é 
desejável com relação à apresentação pessoal do 
profissional de higienização. 

 
I - Apresentar-se com uniforme completo, limpo, 

sem manchas. 

II - Utilizar calçados profissionais: fechados, imper-
meáveis e com sola antiderrapante. 

III - Manter unhas curtas, limpas, com esmalte ou 
unhas postiças.  

IV - Usar adornos como pulseiras, anéis, brincos, 
colares e piercing.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

30. Considere as seguintes características. 
 

I - Higiene corporal e boa apresentação. 

II - Gentileza, educação e respeito com clientes 
internos e externos. 

III - Postura profissional frente a pacientes, visitantes 
e demais colaboradores. 

 
Quais constituem postura e atitude do profissional de 
higienização no dia a dia? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

31. Assinale a alternativa INCORRETA com relação aos 
princípios básicos para a limpeza e desinfecção de 
superfície em serviços de saúde. 

 
(A) Para limpeza de pisos, devem ser seguidas as 

técnicas varredura úmida, ensaboar, enxaguar e 
secar.  

(B) O uso de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) deve ser apropriado para a atividade a ser 
exercida. 

(C) Deve-se varrer superfícies a seco, pois esse ato 
favorece a dispersão de microrganismos que são 
veiculados pelas partículas de pó. 

(D) Deve-se proceder à frequente higienização das 
mãos. 

(E) Todos os equipamentos devem ser limpos ao 
término de cada jornada de trabalho. 
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32. Qual das alternativas abaixo NÃO está relacionada ao 
risco de aumento de quedas? 

 
(A) Idade. 
(B) Tapetes. 
(C) Uso de medicamentos. 
(D) Alergias. 
(E) Superfícies molhadas. 

 

33. Considere os itens a seguir. 
 

I - Organização e boa iluminação 
II - Banheiros dos pacientes com barras de apoio 

III - Piso de material antiderrapante, limpo e seco 
 

Quais tornam o ambiente seguro e previnem quedas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II E III. 
(E) I, II e III. 

 

34. Segundo a Lei nº 8.080, o _____________ de ações e 
serviços de saúde, prestados por órgãos e _________ 
públicas federais, estaduais e ___________, da Admi-
nistração direta e indireta e das __________ mantidas 
pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

 
Assinale a alternativa que completa, adequada e 
respectivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) conjunto – instituições – municipais – fundações 
(B) conjunto – iniciativas – municipais – organizações 

(C) sistema – instituições – comunidades – fundações  

(D) requerimento – iniciativas – comunidades – 
organizações  

(E) sistema – instituições – privadas – comunidades  
 

35. Considere os itens a seguir. 
 

I - Igualdade da assistência à saúde, sem privilégios 
de qualquer espécie. 

II - Ênfase na centralização dos serviços para os 
municípios. 

III - Participação da comunidade. 
 

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, Art 7º, quais são princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS)? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

36. Considere as informações abaixo sobre a higienização 
das mãos. 

 
I - Uma das finalidades da higiene das mãos é a 

remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, 
células descamativas e da microbiota da pele, 
interrompendo a transmissão de infecções veicu-
ladas ao contato. 

II - Microrganismos associados a infecções hospitala-
res podem ter resistência a antibióticos, por isso 
não são eliminados pela higiene das mãos. 

III - Devem higienizar as mãos apenas os profissionais 
que têm contato direto com pacientes. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

37. A eficácia da higienização das mãos depende 
 

(A) do tipo de microrganismo que causou a contami-
nação das mãos. 

(B) da duração e da técnica empregada. 

(C) do produto empregado para higienização. 
(D) da qualidade do papel-toalha. 

(E) da utilização de produtos antissépticos com 
registro na ANVISA. 

 

38. Agentes antissépticos são substâncias utilizadas na 
higienização das mãos, aplicados à pele para reduzir 
o número de agentes da microbiota transitória e 
residente. Qual das substâncias abaixo é um agente 
antisséptico? 

 
(A) Isoconazol. 
(B) Clorexidina. 
(C) Saponificante. 
(D) Fluor. 
(E) Hipoclorito. 

 

39. Assinale a afirmação INCORRETA sobre o uso de 
solução alcoólica para a higiene das mãos. 

 
(A) Protege o profissional, as superfícies e objetos 

imediatamente próximos ao paciente, evitando a 
transmissão de microrganismos do próprio paciente. 

(B) A higiene com solução alcoólica pode ser realizada 
antes ou após o contato com o paciente. 

(C) A solução alcoólica pode ser utilizada quando as 
mãos do profissional estiverem visivelmente sujas. 

(D) A higiene com solução alcoólica protege o paciente, 
evitando a transmissão de microrganismos oriundos 
das mãos do profissional de saúde. 

(E) A higiene com solução alcoólica pode ser feita antes 
da remoção de luvas. 
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40. No desempenho das atividades de higienização, 
algumas ações são proibidas em razão dos riscos a 
que ficam expostos os profissionais de serviços de 
saúde, como misturar produtos saneantes, reaproveitar 
embalagens vazias com produtos saneantes diferentes 
do rótulo original e alterar a proporção da diluição 
preconizada. Que tipo de risco essas situações repre-
sentam? 

 
(A) Classe IV. 
(B) Ergonômico. 
(C) Biológico. 
(D) Químico. 
(E) Citotóxico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


