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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

O que está por trás do movimento da  
“desistência silenciosa”? 

 

Nem Beyoncé, a diva do pop estadunidense, aguenta mais. 
Em junho, Break My Soul, nova música da cantora, fez sucesso: 
ela reclama que tem trabalhado demais e não consegue dormir 
à noite. O tema seguiu em alta no mês seguinte, quando o TikTo-
ker Zaid Khan viralizou com um vídeo no qual explica o conceito 
de quiet quitting. 

Em meio a imagens de dias ensolarados, áreas verdes e 
momentos simples do cotidiano, ele conta que conhecera re-
centemente o termo. “Você não está bem desistindo do seu 
trabalho, e sim da ideia ir além. Você ainda cumpre suas tare-
fas, mas não está mais concordando com a mentalidade hostil 
de que o trabalho tem que ser sua vida. A realidade é que não 
é, e seu valor como pessoa não é definido pelo seu ofício.” 

A “desistência silenciosa”, como estudiosos brasileiros 
têm optado por chamar, consiste em um combate discreto ao 
excesso de entregas e cobranças, fazendo apenas aquilo para o 
que você foi contratado, em busca de restabelecer o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. 

Reclamar do trabalho não é novidade no mundo do entre-
tenimento. Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria estar con-
tente porque tinha um emprego, mas achava tudo um saco. 
Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pedindo para 
não ser amolado com esse papo de emprego, ele queria era sos-
sego. E lá em 1967, o urso Balu, do desenho Mogli, já havia dado 
a letra de que o segredo para uma vida tranquila era fazer o ne-
cessário, somente o necessário; o extraordinário era demais. 

Na história, sobram exemplos reais de movimentos de re-
sistência ou enfrentamento à opressão no ambiente trabalhista. 
A greve mais conhecida talvez seja a de 1º de maio de 1886 em 
Chicago, nos Estados Unidos. Na ocasião, dezenas de milhares 
de trabalhadores cruzaram os braços reivindicando a redução 
da jornada laboral de treze para oito horas diárias. O ato inspi-
rou a criação do Dia do Trabalho em muitos países, incluindo o 
Brasil. Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 
como feriado. 

Se o trabalho dignifica o homem — como afirmou Max 
Weber, economista alemão e um dos fundadores da sociologia 
moderna na virada do século XX —, a partir da década de 1970 
ele parece ter voltado a se aproximar do termo que originou a 
nomenclatura. Tripalium, em latim, designava um instrumento 
de tortura romano. 

Tal qual a máxima de Weber, o valor dos indivíduos passou 
a ser atrelado às funções exercidas e às horas dedicadas a elas. 
“Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as pessoas 
fizessem algo além daquilo para o que foram contratadas, quase 
como uma relação de vassalagem e como se precisassem ser 
gratas pelo trabalho que têm”, analisa o sociólogo da FURG. 

Somados a essa cultura de valorização do trabalho, crises 
econômicas e aumento do desemprego no século XXI contribu-
íram para desequilibrar a relação entre trabalhadores e seus 
empregadores. “Os patrões sabem que vão encontrar pessoas 
que aceitem novas condições que outrora não vigoravam, por-
que a situação do desemprego acrescenta níveis de precarie-
dade laboral”, destaca Costa. 

A situação se agrava no caso brasileiro, já que a taxa de de-
semprego chegou a 14,7% no segundo trimestre de 2021. No 
mesmo período deste ano, o índice recuou para 9,3%, mas re-
presenta 10,1 milhões de pessoas desocupadas. Um levanta-
mento da agência de classificação de risco Austin Rating coloca 
o Brasil em quinto lugar num ranking de desemprego em qua-
renta países. 

Além do estresse causado pela escassez de postos de tra-
balho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de “produtividade tóxica”. “As pes-
soas estão produzindo cada vez mais, sem limites, dando conta 
de tudo. Mas isso tem consequências, pois ninguém consegue 
sustentar por muito tempo”, observa Coelho, sócia da Nêmesis, 
que oferece treinamentos para empresas aplicando princípios 
de neurociência organizacional. 

O principal efeito até agora foi o aumento de problemas 
relacionados à saúde mental causados pelo excesso de trabalho, 
com destaque para o burnout. 

(MARASCIULO, Marília. O que está por trás do movimento da 
“desistência silenciosa”? Revista Galileu, 2022. Disponível em: 

<https://revistagalileu.globo.com/sociedade/noticia/2022 
/12/o-que-esta-por-tras-do-movimento-da-desistencia-

silenciosa.ghtml> Acesso em 10/12/2022. Adaptado.) 
 

Questão 01 
De acordo com o texto, pode-se compreender que o fenô-
meno da “desistência silenciosa” consiste em  
A) reduzir o tempo dedicado à vida social e à vida profissional. 
B) cumprir as obrigações laborativas e descentralizar o trabalho. 
C) dedicar-se arduamente ao trabalho e abdicar da vida 

pessoal. 
D) devotar mais tempo à vida familiar e menos às tarefas 

laborais. 
 

Questão 02 
A autora do texto considera irônico o fato de os Estados Unidos 
não reconhecerem o Dia do Trabalho como feriado porque:  
A) Os EUA apresentam altos índices de trabalhadores afetados 

pelo burnout. 
B) Os americanos cumprem as mais longas jornadas de traba-

lho no mundo. 
C) O episódio que originou a data e marcou a história ocorreu 

no próprio país. 
D) O termo quiet quitting foi descrito pela primeira vez nos 

EUA, em 2022. 
 

Questão 03 
Só NÃO constitui uma estratégia argumentativa utilizada do 
texto:  
A) Enumeração. 
B) Alusão histórica. 
C) Dados estatísticos. 
D) Argumento de autoridade. 
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Questão 04 
Para comprovar a existência de conflitos nas relações laborais, 
a articulista apresenta uma contradição, que se encontra na 
seguinte passagem do texto: 
A) “O principal efeito até agora foi o aumento de problemas re-

lacionados à saúde mental causados pelo excesso de traba-
lho, com destaque para o burnout.” (11º§) 

B) “Além do estresse causado pela escassez de postos de traba-
lho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de ‘produtividade tóxica’.” (10º§) 

C) “Se o trabalho dignifica o homem (...) ele parece ter voltado 
a se aproximar do termo que originou a nomenclatura. Tripa-
lium, em latim, designava um instrumento de tortura ro-
mano.” (6º§) 

D) “Somados a essa cultura de valorização do trabalho, cri-
ses econômicas e aumento do desemprego no século XXI 
contribuíram para desequilibrar a relação entre trabalha-
dores e seus empregadores.” (8º§) 

 

Questão 05 
Considerando a temática discutida no texto, só NÃO pertence 
ao mesmo campo semântico dos demais o termo: 
A) Greve. 
B) Burnout. 
C) Quiet quitting. 
D) Entretenimento. 
 

Questão 06 
Releia este excerto: “Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria 
estar contente porque tinha um emprego, mas achava tudo 
um saco. Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pe-
dindo para não ser amolado com esse papo de emprego, ele 
queria era sossego.” (4º§) Selecione a alternativa cuja palavra 
NÃO foi utilizada em sentido conotativo.  
A) Saco. 
B) Papo. 
C) Sossego. 
D) Amolado. 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que a mudança de posição do 
adjetivo em relação ao substantivo com o qual se relaciona 
acarreta sensível alteração semântica. 
A) principal efeito (11º§) 
B) novas condições (8º§) 
C) mentalidade hostil (2º§) 
D) momentos simples (2º§) 
 

Questão 08 
Em qual enunciado o emprego da crase NÃO é determinado 
pela regência? 
A) “[...] o valor dos indivíduos passou a ser atrelado às 

funções exercidas [...]” (7º§) 
B) “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite. [...] ” (1º§) 
C) “[...] exemplos reais de movimentos de resistência ou 

enfrentamento à opressão [...]” (5º§) 
D) “[...] efeito até agora foi o aumento de problemas 

relacionados à saúde mental [...]” (11º§) 

Questão 09 
Tradicionalmente, a conjunção “e” é classificada como coorde-
nada sindética aditiva. No entanto, ela pode introduzir outros 
sentidos, a depender do contexto semântico-pragmático em 
que foi empregada. Com base nessas informações, analise o 
emprego do conector “e” nas seguintes passagens do texto: 
I. “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite.” (1º§) 
II. “‘Você não está bem desistindo do seu trabalho, e sim da 

ideia ir além’.” (2º§) 
III. “Max Weber, economista alemão e um dos fundadores 

da sociologia moderna [...]” (6º§) 
Os valores semânticos estabelecidos pela conjunção “e” são, 
respectivamente, de: 
A) Causa; concessão; e, conclusão. 
B) Explicação; contraste; e, condição. 
C) Finalidade; adversidade; e, tempo. 
D) Consequência; oposição; e, adição.  
 

Questão 10 
Analise este excerto: “Nem Beyoncé, a diva do pop estaduni-
dense, aguenta mais.” (1º§) A expressão destacada exerce a 
mesma função sintática que o termo sublinhado em: 
A) “O ato inspirou a criação do Dia do Trabalho em muitos 

países, [...]” (5º§) 
B) “Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 

como feriado.” (5º§) 
C) “[...] quando o TikToker Zaid Khan viralizou com um vídeo 

no qual explica [...]” (1º§) 
D) “Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as 

pessoas fizessem algo [...]” (7º§) 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
A Lei nº 8.080/1990 criou dispositivos de negociação e pactua-
ção para a gestão compartilhada do SUS. As Comissões Inter-
gestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, em relação aos aspec-
tos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Conside-
rando que o Decreto nº 7.508/2011 define as pactuações que 
poderão ocorrer nas Comissões Intergestores, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 
(     ) Diretrizes gerais sobre regiões de saúde, integração de li-

mites geográficos, referência e contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à integração das ações e serviços de 
saúde entre os entes federativos. 

(     ) Responsabilidades dos entes federativos na Rede de Aten-
ção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu 
desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo 
as responsabilidades individuais e solidárias. 

(     ) Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interes-
tadual, a respeito da organização das redes de atenção à 
saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e 
à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, F, F. 



Đ 

     

 

4 
       

FUNÇÃO: ENFERMEIRO CENTRO CIRÚRGICO E CME 
(M)     

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – QUIXERAMOBIM/CE 

Questão 12 
Saúde da Família é a estratégia eleita pelo Ministério da Saúde 
(MS) para a reorganização da Atenção Básica no país. Através 
dela, a atenção à saúde é realizada por uma equipe composta 
por profissionais de diferentes categorias multidisciplinares 
que trabalham de forma articulada e interdisciplinar. A Saúde 
da Família deverá ser composta minimamente por: 
A) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; auxiliar de 

enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
B) Dois médicos de família ou dois generalistas; enfermeiro; nu-

tricionista; psicólogo; cirurgião-dentista; auxiliar de enferma-
gem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

C) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; nutricio-
nista; psicólogo; farmacêutico; cirurgião-dentista; auxiliar de 
enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

D) Três médicos de família ou três generalistas; enfermeiro; 
psicólogo; cirurgião-dentista e/ou técnico em higiene dental; 
auxiliar de enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). 

 

Questão 13 
De acordo com a Lei nº 8.080/1990, compete à direção esta-
dual do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:  
A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
B) Participar da formulação da política e da execução de ações 

de saneamento básico. 
C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) Formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insu-

mos e equipamentos para a saúde de forma suplementar. 
 

Questão 14 
Considerando que o Pacto pela Saúde se trata de um conjunto 
de mudanças articuladas sendo elas em três dimensões, asso-
cie-as adequadamente.  
1. Pacto pela Vida. 
2. Pacto em Defesa do SUS. 
3. Pacto de Gestão. 
(     ) Estabelece responsabilidades sanitárias e diretrizes para a 

gestão do SUS expressas em Termos de Compromisso de 
Gestão (TCG), tendo como prioridades: descentralização; 
regionalização; financiamento; planejamento; programa-
ção; regulação; participação e controle social; gestão do 
trabalho; e, educação na saúde. 

(     ) Compromisso dos gestores em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da popu-
lação brasileira. Estabelece uma agenda de compromissos 
sanitários, objetivos, indicadores e metas a serem pactua-
dos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, res-
peitando as suas especificidades sanitárias. 

(     ) Expressa compromissos entre os gestores com a consoli-
dação da reforma sanitária e articula ações que visam qua-
lificar o SUS como política pública, tendo como priorida-
des: mobilização social; direitos dos usuários do SUS; e, 
ampliação do diálogo com a sociedade. 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1. 
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 1, 2, 3.  

Questão 15 
A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção, atenção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. No que tange às ações e serviços públicos de sa-
úde e os serviços privados contratados ou conveniados que in-
tegram o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a re-
gulamentação prevista na Constituição Federal de 1988, bem 
como os seus princípios, analise as afirmativas a seguir. 
I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 

de saúde e sua utilização pelo usuário. 
IV. Organização dos serviços públicos, a fim de garantir o direito 

de saúde ao usuário, mesmo sendo executado com duplici-
dade, considerando meios diferentes para fins idênticos. 

Está correto o que se afirma apenas em  
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I, III e IV 
D) II, III e IV. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 16 
Segundo o potencial de contaminação das cirurgias, as cirur-
gias classificadas como potencialmente contaminadas são de-
finidas como: 
A) Sítio cirúrgico sem sinais de inflamação, sem contato com 

trato respiratório; alimentar; genital; e, urinário.  
B) Cirurgias realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de des-

contaminação na ausência de processo infeccioso local. 
C) Cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora micro-

biana abundante, de difícil descontaminação, na ausência de 
processo infeccioso local. 

D) Cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora micro-
biana pouco numerosa ou em tecidos colonizados ausentes 
de processo infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas 
discretas no intraoperatório. 

 

Questão 17 
A cirurgia segura se fundamenta em prevenir problemas rela-
cionados ao ato cirúrgico por meio de ações de prevenção de 
Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC), pois elas são as maiores fontes 
de morbidade e mortalidade entre os pacientes submetidos a 
cirurgias. “São caracterizadas como aquelas que ocorrem em 
até um ano para os casos de cirurgias com implantes de próte-
ses. As cirurgias sem implantes devem ocorrer _________ dias 
após o procedimento.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) sete 
B) quinze 
C) trinta 
D) sessenta 

 



Đ 

     

 

5 
       

FUNÇÃO: ENFERMEIRO CENTRO CIRÚRGICO E CME 
(M)     

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – QUIXERAMOBIM/CE 

Questão 18 
O processamento de artigos hospitalares se dá através dos di-
ferentes tipos de técnicas utilizadas para o processo de lim-
peza, desinfecção, esterilização, dentre outros. É importante 
que todo o reprocessamento seja realizado de forma centrali-
zada, seguindo um padrão de qualidade e com profissionais 
devidamente treinados e processos validados e munidos de 
seus Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs). Quanto aos 
conceitos de processos, relacione adequadamente as colunas 
a seguir. 
1. Desinfecção. 
2. Limpeza ou higiene. 
3. Esterilização.  
4. Descontaminação.  
(     ) Eliminação parcial ou total de micro-organismos de mate-

riais ou superfícies inanimadas. 
(     ) Completa desintegração de micro-organismos, que pode 

ser feita de maneira química (uso de desinfetantes) ou 
física (radiação ultravioleta). 

(     ) Primeira etapa; consiste na remoção de sujidades e mi-
cro-organismo com água e sabão. 

(     ) Destruição de todos os micro-organismos, inclusive, es-
porulados, através de processo químico ou físico.  

A sequência está correta em 
A) 2, 1, 3, 4. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 4, 1, 2, 3. 
D) 4, 2, 1, 3. 

 
Questão 19 
Sobre a criticidade dos artigos de saúde, é importante classi-
ficá-los para que o tipo de processamento seja feito adequa-
damente. A diferenciação para classificar os artigos críticos e 
não críticos é determinada através da seguinte característica 
apresentada: 
A) Setor de utilização. 
B) Presença ou não de extremidades perfurocortantes.  
C) Contato com pessoas contaminadas por micro-organismos 

multirresistentes.   
D) Contato com pele, mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, 

sistema vascular; pele íntegra ou sem contato com o paciente.                                                     
 

Questão 20 
Segundo a Resolução RDC nº 15/2012, que dispõe sobre as 
boas práticas para o processamento de produtos para saúde, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A responsabilidade pelo processamento dos produtos no 

serviço de saúde é do Representante Legal. 
B) O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcio-

nado sempre da área suja para a área limpa. 
C) Os produtos para saúde classificados como semicríticos de-

vem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção 
de alto nível após a limpeza. 

D) O serviço de saúde é corresponsável pela segurança do pro-
cessamento dos produtos para saúde, realizado por empresa 
processadora por ele contratada. 

 
 

Questão 21 
Considerando inspeção, preparo e acondicionamento dos 
produtos para saúde, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É permitido o uso de caixas metálicas com ou sem furos 

para fins de esterilização. 
B) Não é permitido o uso de embalagens de tecido de algodão 

reparadas com remendos ou cerzidas. 
C) A selagem de embalagens tipo envelope deve ser feita por 

termoseladora ou conforme orientação do fabricante. 
D) Não é permitido o uso de embalagens de papel kraft; papel 

toalha; papel manilha; papel jornal; e, lâminas de alumínio. 

 
Questão 22 
A Resolução RDC nº 15/2012 dispõe sobre as boas práticas 
para o processamento de produtos para saúde e dá outras 
providências. Sobre a classificação da Central de Material e 
Esterilização (CME), marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de 

produtos para a saúde não críticos, de conformação não 
complexa, passíveis de processamento. 

(     ) O CME Classe II é aquele que realiza o processamento de 
produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos 
de conformação complexa e não complexa, passíveis de 
processamento. 

(     ) A limpeza de produtos para saúde com conformações 
complexas deve ser manual. 

(     ) Materiais de formação não complexa possuem superfícies 
internas e externas acessíveis à escovação no processo de 
limpeza e tem diâmetros superiores a cinco milímetros nas 
estruturas tubulares. 

A sequência está correta em 
A) F, V, F, V. 
B) V, F, V, F. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, F. 
 

Questão 23 
A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) é um ambiente 
destinado à prestação de cuidados pós-anestésicos e ou pós-   
-operatórios imediatos a pacientes egressos das salas de cirur-
gia. Sobre a SRPA, analise as afirmativas a seguir. 
I. Deve possuir posto de enfermagem, leitos de recuperação 

em quantitativo igual à soma do número de salas cirúrgicas 
mais um. 

II. Deve dispor de um aparelho desfibrilador com cardioversor. 
III. Um refrigerador, com temperatura interna de 2 a 8° C, de 

uso exclusivo para a guarda de medicamentos, com monito-
rização e registro de temperatura. 

IV. Equipamento para ressuscitação manual do tipo balão auto-
inflável por leito. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
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Questão 24 
Segundo o risco potencial de contaminação, as cirurgias po-
dem ser classificadas em limpas, potencialmente contamina-
das, contaminadas e infectadas. São consideradas cirurgias 
limpas: 
I. Angioplastia. 
II. Perfuração intestinal. 
III. Cirurgias plásticas. 
IV. Colecistectomia com inflamação. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas.  
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas.                                                                                              
 

Questão 25 
A segurança cirúrgica se fundamenta em salvar vidas e preve-
nir as incapacidades por meio de ações de prevenção de infec-
ção do sítio cirúrgico; anestesia segura; equipes cirúrgicas se-
guras; e, indicadores da assistência cirúrgica. São considerados 
fatores de risco para ocorrência de Infecções do Sítio Cirúrgico 
(ISC): 
I. Dose do inóculo microbiano no sítio cirúrgico. 
II. Virulência de micro-organismo. 
III. Resistência imunológica do hospedeiro. 
IV. Imunossupressão. 
V. Técnica cirúrgica empregada. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V.                                                                                         
B) I, II e III, apenas.  
C) II, III e IV, apenas.  
D) II, IV e V, apenas.  
 

Questão 26 
Os fios de sutura cirúrgica foram desenvolvidos ao longo dos 
séculos em função da necessidade de controlar hemorragias e 
de favorecer a cicatrização de ferimentos ou incisões por pri-
meira intenção. Os fios utilizados para sutura e ligadura cirúr-
gica estão divididos em dois grupos: absorvíveis e inabsorví-
veis. Sobre tais fios, assinale a afirmativas INCORRETA. 
A) Catgut simples e cromado: são de origem animal. 
B) Poliglactina, poliglecaprone e polidioxanona: são sintéticos 

multi ou monofilamentares. 
C) Absorvíveis: perdem gradualmente sua resistência à tração 

até serem fagocitados ou hidrolisados. 
D) Inabsorvíveis: se mantêm no tecido em que foram implanta-

dos e são exclusivamente de origem animal. 
 

Questão 27 
Segundo a RDC nº 15/2012, que dispõe sobre as boas práticas 
para o processamento de produtos para saúde, é obrigatória a 
identificação nas embalagens dos produtos submetidos à es-
terilização por meio de rótulos ou etiquetas. São considerados 
itens que devem fazer parte da rotulagem dos produtos pro-
cessados, EXCETO: 
A) Data-limite de uso. 
B) Método de esterilização. 
C) Nome do responsável pelo preparo. 
D) Nome do responsável da Central de Material de Esterilização 

(CME). 

Questão 28 
A Resolução RDC nº 307/2002 considera a Central de Material 
de Esterilização (CME) uma unidade de apoio técnico, que tem 
como finalidade o fornecimento de materiais médico-hospita-
lares adequadamente processados, proporcionando, assim, 
condições para atendimento direto e assistência à saúde dos 
indivíduos enfermos e sadios. É classificada em três tipos de 
acordo com sua forma de funcionamento. O tipo em que todos 
os materiais do hospital são preparados, esterilizados e 
distribuídos em uma única CME, que atende a todos os setores 
denomina-se: 
A) Tercerizado. 
B) Centralizado. 
C) Descentralizado. 
D) Semicentralizado. 
 

Questão 29 
A equipe de enfermagem que trabalha na Central de Material 
de Esterilização (CME) presta uma assistência indireta ao paci-
ente tão importante quanto a assistência direta, que é reali-
zada pela equipe de enfermagem que atende ao paciente. O 
quadro de pessoal de uma CME deve ser composto por enfer-
meiros; técnicos de enfermagem; auxiliares de enfermagem; 
e, auxiliares administrativos. Trata-se de função exclusiva do 
enfermeiro supervisor: 
A) Preparar as caixas cirúrgicas. 
B) Preparar e esterilizar os artigos e instrumentais cirúrgicos. 
C) Monitorar afetiva e continuamente cada lote ou carga nos 

processos de esterilização. 
D) Atuar na coordenação do setor, prevendo os materiais ne-

cessários para prover as unidades consumidoras. 
 

Questão 30 
As condições ambientais necessárias ao auxílio do controle da 
infecção de serviços de saúde dependem de pré-requisitos de 
diferentes ambientes dos Estabelecimentos Assistenciais de Sa-
úde (EAS) quanto ao seu risco de transmissão. A classificação de 
áreas críticas, semicríticas e não críticas é feita de acordo com o 
risco de aquisição de infecção por clientes e profissionais, sendo 
determinada pelo volume de matéria orgânica presente no am-
biente, grau de susceptibilidade do indivíduo e tipo de procedi-
mento realizado. Podemos afirmar que a CME é considerada 
uma área: 
A) Crítica. 
B) Não crítica. 
C) Semicrítica. 
D) Livre de contaminação. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, 
dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, 
mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras 
magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas para consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Fundamental, Nível 
Médio e Técnico – Administrativo, Nível Médio e Técnico – Assistencial e Nível Superior Assistencial – Não Médicos. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todos os cargos. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D), e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, 
para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dias útil, a 
partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo 
de Provas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




