
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

FFAARRMMAACCÊÊUUTTIICCOO  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal.  

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. A epinefrina, que é adicionada a certos anestésicos, tem como função principal  
 
A) estimular o reparo da ferida cirúrgica. 
B) promover a hemostasia. 
C) retardar a absorção sistêmica. 
D) facilitar a distribuição ao longo dos nervos. 
E) facilitar a interação com as membranas das células nervosas. 
 
12. A tetania marcante, que ocorre em alguns pacientes, após a tireoidectomia (retirada da tireóide), pode ser revertida 

pela administração de 
 
A) PTH. B) Vitamina D. C) Calcitonina. D) Metformina. E) Gliconato de cálcio. 
 
13. A cimetidina diminui o metabolismo de muitas drogas, porque inibe, PRINCIPALMENTE, a atividade da(o) (as) 
 
A) monoamina oxidase (MAO). 
B) tirosina cinase.  D) a catecol-o-metil transferase (COMT). 
C) citocromo P-450.  E) reações de glicoronidação. 
 
14. Sobre os antineoplásicos, analise as afirmativas abaixo e assinale F, para as falsas ou V, para as verdadeiras. 
 

(   ) A vimblastina liga-se aos filamentos intermediários e bloqueia a atividade da topoisomerase II. 
(   ) A leucovorina impede a inibição da diidrofolato redutase pelo MTX. 
(   ) A ciclofosfamida é um agente alquilante. 
(   ) O bussulfan é um antimetabólico da purina. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 
 
A) FVVF. B) VVFF. C) VVVV. D) FFVV. E) VFVF. 
 
15. A 5-fluoracila é um antineoplásico que atua promovendo 
 
A) bloqueio do metabolismo intermediário para inibir a proliferação celular. 
B) metionina sintase.  D) ativação da topoisomerase II. 
C) inibição da diidrofolato redutase.  E) inibição da topoisomerase I. 
 
16. Os agentes alquilantes, talvez os mais utilizados na quimioterapia do câncer, possuem todas as ações listadas a 

seguir, EXCETO. 
 
A) Possuem pouca ou nenhuma toxicidade para o hospedeiro. 
B) Formam ligações covalentes com sítios nucleofílicos nos ácidos nucléicos. 
C) São capazes de formar um íon carbono positivo. 
D) Podem interferir em qualquer fase do ciclo celular. 
E) São citotóxicos em razão de sua atividade contra o DNA. 
 
17. Quando do emprego da lovastatina, como precaução recomendada, temos: 
 
A) monitoramento das transaminases séricas. 
B) avaliação da função renal.  D) hemograma mensal. 
C) avaliação auditiva.  E) perfil lipídico mensal. 
 
18. Todos os antibióticos abaixo relacionados inibem a síntese da parede celular, EXCETO. 
 
A) Bacitracina. B) Ciclosserina. C) Cefalotina. D) Vancomicina. E) Polimixinas. 
 
19. As principais formas farmacêuticas para a administração de princípios ativos pela via vaginal são: 
 
A) líquidos, óvulos e suspensões. 
B) pós, óvulos e cremes.  D) emulsões, aerossóis e óvulos. 
C) óvulos, pomadas e cremes.  E) líquidos, pastas e cremes. 



CONCURSO PÚBLICO 

 5

 
20. A via retal será utilizada para a administração, quando ocorrerem todas as condições abaixo, EXCETO. 
 
A) Existir dificuldade de deglutição. 
B) Existirem vômitos. 
C) Nas obstruções do trato digestório. 
D) Ocorrer ativação do princípio ativo por enzimas digestórias. 
E) Inativação do princípio por metabolização hepática. 
 
21. As vias de agregação plaquetária, que são dependentes da geração do tromboxano A2, são sensíveis à ação inibitória 

dos (a/o) 
 
A) Antracíclicos. B) Estatina. C) Ácido acetilsalicílico. D) Salbutamol.  E) Lindocaína. 
 
22. É um agente farmacológico que não exerce seu papel, por inibir as prostaglandinas. Estamos falando da(o) 
 
A) indometacina. B) ibuprofeno. C) piroxican. D) acetaminofen. E) naproxeno. 
 
23. Qual dos agentes abaixo relacionados não se classifica como um antibiótico beta-lactâmico? 
 
A) Penicilinas. B) Cefalosporinas. C) Monobactâmicos. D) Quinolonas. E) Carbapenems. 
 
24. Qual das penicilinas relacionadas abaixo não se classifica como resistente à penicilinase? 
 
A) Nafcilina. B) Oxacilina. C) Dicloxacilina. D) Cloxacilina. E) Ticarcilina. 
 
25. “Substâncias usadas em objetos inanimados que destroem os microrganismos prejudiciais ou inibem sua atividade. São 

classificados como completos (os que destroem os esporos e as formas vegetativas dos microrganismos) ou incompletos 
(os que destroem só as formas vegetativas dos organismos)”.  
A que classe de medicamentos corresponde essa definição? 

 
A) Anti-sépticos. B) Desinfetantes. C) Antivirais. D) Antibióticos. E) Antifúngicos. 
 
26. Assinale dentre as substâncias abaixo aquela que NÃO É utilizada como desinfetante. 
 
A) Amônia quaternária. 
B) Hipoclorito de sódio.  D) Glutaraldeído. 
C) Fenol.  E) Cloreto de benzalcônio. 
 
27. Os artigos médico-hospitalares utilizados especialmente nos procedimentos mais rotineiros de um hospital e que 

estão relacionados aos métodos de assistência geral são: 
 
A) ataduras, envoltórios, agulhas. 
B) cateteres, lancetas, adesivos.  D) equipos, fios, luvas. 
C) sondas, tubos, cânulas.  E) bolsas, lâminas de bisturi, frascos com sistemas de drenagem. 
 
28. Do ponto de vista científico, a DOSE UNITÁRIA é uma quantidade ordenada medicamentos com forma e dosagens 

prontas para serem ministradas a um paciente, de acordo com a prescrição médica, num certo período de tempo 
(Maia Neto, 1990 apud Garrison, 1979). O farmacêutico hospitalar exerce algumas tarefas básicas dentro do 
sistema de distribuição de medicamentos por DOSE UNITÁRIA. Sobre as funções do farmacêutico, assinale 
V(verdadeiro) e F(falso) para as proposições abaixo. 

 
(   ) Revisar todas as segundas vias (cópias) das prescrições médicas.  
(   ) Supervisionar a preparação das doses unitárias.  
(   ) Ministrar as doses a cada paciente. 
(   ) Estabelecer, sempre que possível, um esquema terapêutico com uma determinada duração. 
(   ) Analisar o perfil farmacoterapêutico de cada paciente. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) VVFFV. B) FFFVF. C) VFVFV. D) VVVVF. E) FFVVF. 
 
29. Dentre os materiais a seguir, todos são empregados no acondicionamento das doses unitárias, EXCETO UM. 

Assinale-o. 
 
A) Plásticos. B) Laminados. C) Vidro. D) Algodão. E) Alumínio. 
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30. Nos hospitais, a política do uso racional de medicamentos deve ser implementada por uma elaboração de uma 

Padronização de Medicamentos (PM). “A Padronização de Medicamentos representa a relação mínima necessária de 
medicamentos, apresentações e dosagens a serem listadas para o possível uso por pacientes de um determinado hospital”  

(Maia Neto, 1990).  
Qual das etapas a seguir NÃO se enquadra na elaboração de uma PM? 

 
A) Criação de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 
B) Consulta ao Corpo Clínico.  D) Esquematização. 
C) Análise Comparativa.  E) Ensaios Clínicos. 
 
31. Sobre as atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos, podemos afirmar, EXCETO. 
 
A) Assessoramento e responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais farmacêuticos. 
B) Assessoramento e responsabilidade técnica em depósitos de produtos farmacêuticos. 
C) Desempenho de outros serviços e funções que se situem no domínio ou não de capacitação técnico-científica profissional. 
D) Fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas farmacêuticas. 
E) Elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionadas com processos e métodos 

farmacêuticos. 
 
32. Dentre as atribuições do Conselho Federal de Farmácia, podemos afirmar, EXCETO. 
 
A) Organizar o Código de Deontologia Farmacêutica. 
B) Expandir resoluções, definindo ou modificando atribuições e competência dos profissionais de farmácia.    
C) Aprovar resoluções sobre o código de ética. 
D) Fiscalizar os estabelecimentos, ou seja, farmácias e drogarias em todos os estados. 
E) Ampliar o limite de competência do exercício profissional,  conforme currículo escolar ou mediante curso de especia-

lização, etc. 
 
33. A lei que rege o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos é 
 
A) Nº 5.591, de 17/12/1931. 
B) Nº 303, de 30/04/97.  D) Nº 9.782, de 26/01/99. 
C) Nº 20.377, de 08/09/31.  E) Nº 8.666, de 24/07/91. 
 
34. A Lei dos Genéricos faz parte de uma nova política nacional de medicamentos, que está sendo implantada pelo 

Governo Federal, para estimular a concorrência e a variedade de oferta no mercado de medicamentos, melhorar a 
qualidade dos produtos e facilitar o acesso da população aos tratamentos. Baseado nesta informação, assinale qual 
das Leis abaixo corresponde à dos Genéricos. 

 
A) Lei Federal nº 5.991/73. 
B) Lei nº 8.080/90.  D) Lei nº 8.142/90. 
C) Lei nº 9.787/99.  E) Lei nº 8.666/91. 
 
35. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que os medicamentos genéricos devam passar por 

testes de qualidade, dentre os quais se destacam, PRINCIPALMENTE, os testes 
 
A) de intercambialidade. 
B) farmacológicos.  D) de bioequivalência e biodisponibilidade. 
C) clínicos.  E) farmacotécnicos. 
 
36. A definição: “Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma 

farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de 
referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características 
relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo 
sempre ser identificado por nome comercial ou marca” (Art. 3º da Lei dos Genéricos) corresponde a um 

 
A) medicamento de referência. 
B) medicamento similar.  D) medicamento de marca. 
C) medicamento genérico.  E) produto farmacêutico intercambiável. 
 
 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO 

 7

 
37. Nos estabelecimentos destinados ao comércio de medicamentos, o aviamento de receitas deve obedecer a todas as 

condições abaixo relacionadas, EXCETO. 
 
A) A farmácia deverá ter livro destinado ao registro de todos os medicamentos que são vendidos para efeito de controle 

sanitário especial. 
B) As receitas de medicamentos magistrais e oficinais, preparadas na farmácia, devem ser registradas em livro de receituário. 
C) Somente será aviada a receita que estiver escrita a tinta, por extenso e de modo legível. 
D) Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológicos, o responsável técnico solicitará 

informação expressa ao profissional que prescreveu a receita. 
E) O registro do receituário e dos medicamentos sob regime de controle sanitário especial não poderá conter rasuras, emendas 

ou irregularidades. 
 
38. Para um efetivo controle, é importante reconhecer nos pacientes os fatores que predispõem à infecção hospitalar. 

Dentre as afirmativas abaixo, assinale a INCORRETA. 
 
A) Alguns medicamentos baixam as defesas imunes, aumentando a predisposição à infecção hospitalar. 
B) As infecções hospitalares costumam acometer mais facilmente pacientes nos extremos de idade, como crianças e idosos. 
C) Procedimentos invasivos, como cirurgias e uso de cateteres, predispõem à invasão por patógenos causadores de infecção 

hospitalar. 
D) Doenças de base, como diabetes e câncer, tendem a potencializar a susceptibilidade à infecção hospitalar. 
E) Alguns fatores que predispõem à infecção hospitalar não são tratáveis, como a idade e o tempo de uso de cateter 

endovenoso. 
 
39. Em relação às medidas de controle de infecção hospitalar, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Muitas das fontes de infecção são humanas, portanto o hospital deve evitar o contato do paciente com a equipe hospitalar 

portadora de patógenos. 
B) Membros da equipe hospitalar têm restrição recomendada ao trabalho, se apresentarem doenças como diarréia ou hepatite 

A. 
C) Não há restrições de trabalho para aqueles funcionários que não têm contato com o paciente, como o pessoal de cozinha. 
D) A ausência de lavagem das mãos para uma atividade, como tomar a pressão sangüínea, pode disseminar patógenos. 
E) A equipe hospitalar deve ser submetida a exames de saúde periódicos. 
 
40. Considerando-se as recomendações universais para controle das infecções hospitalares, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) O uso de máscara é suficiente para situações em que há possibilidade de pingos ou respingos de sangue. 
B) As agulhas contaminadas devem ser dobradas ou aparadas e imediatamente descartadas em recipiente próximo, especial e à 

prova de perfurações. 
C) As mãos devem ser lavadas após a remoção das luvas. 
D) Em casos de derramamentos de sangue ou fluidos orgânicos contaminados, na limpeza, deve-se utilizar uma solução 

desinfetante que não tenha sido preparada há mais de um mês. 
E) O uso de luvas é importante, mas não é recomendado para as situações em que o contato com fluidos corporais 

contaminados é incerto. 
  


