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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
 Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos 
chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em 
mim o gosto sutil. [...]
 Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a 
tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela 
ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para 
baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma 
gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. 
É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário 
pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo 
desaparecer antes do chute. Sem graça.
 Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; 
eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...
 - Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]
 Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, 
uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que 
arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já 
me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos 
de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando. 
 - Bom rapaz. Bom rapaz.
 Como se isso estivesse me interessando...
Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. 
Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e 
Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempre). [...]
Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo 
prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação 
boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem 
diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase 
respondi...
- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas 
de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, 
meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não 
conheço chutador mais fino. 
(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia: 

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996) 

Vocabulário: 
Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por 
seus livros de ficção científica. 
Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição 
de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a 
ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade 
de revolução. 

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma 
oposição básica entre dois comportamentos que 
os caracterizam. Assinale a alternativa em que se 
transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse 
contraste. 
a)  “Chutar tampinhas que encontro no caminho” (2º§)/ 

“-Bom rapaz. Bom rapaz.” (6º§).
b)  “Meu irmão, tino sério, responsabilidades”(3º§)/ “Faço 

serão, fico até tarde.” (8º§).
c)  “Você é um largado.” (4º§)/ “Como se estivesse me 

interessando” (7º§).
d)  “Meio burguês, metido a sensato.” (3º§)/ “Aluado, 

farrista” (5º§).
e)  “Cá no bairro minha fama andava péssima.” (5º§)/ 

“Onde se viu essa, agora!” (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a 
construção “Nos começos chutava tudo o que achava.” 
que evidencia uma construção incomum marcada por 
uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo 
sugere que: 
a)  o personagem não pode delimitar quando a mania 

começou. 
b)  é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro 

chute. 
c)  não se trata de uma atitude exclusiva do personagem 

narrador.
d)  não houve um início, de fato, para a prática dessa 

mania.
e)  foram várias situações em que se chutava tudo que 

achava. 

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é 
alternada com o modo pelo qual os outros o veem. 
Assim, percebe-se que o rótulo de “Bom rapaz. Bom 
rapaz.” (6º§) deve-se ao fato de o narrador: 
a)  dedicar-se ao chute de tampinhas. 
b)  ler o livro de um autor famoso. 
c)  ter uma péssima fama no bairro. 
d)  passar a cumprimentar as senhoras. 
e)  conseguir um emprego noturno.

4) Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.” 
(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à 
seguinte classe gramatical:
a)  substantivo.
b)  adjetivo.
c)  pronome. 
d)  advérbio. 
e)  interjeição. 

5) No terceiro parágrafo, no trecho “Ele, a camisa; eu, 
o avesso.”, foi empregado um recurso coesivo que 
confere expressividade ao texto. Trata-se da: 
a)  elipse.
b)  anáfora. 
c)  catáfora. 
d)  repetição.
e)  sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a 
seu lado no lotação, o narrador revela uma visão: 
a)  objetiva. 
b)  depreciativa. 
c)  idealizada. 
d)  contestadora. 
e)  indiferente. 

7) A oração “Depois que arrumei ocupação à noite,”(5º§) é 
introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta 
o mesmo valor semântico da seguinte conjunção: 
a)  porquanto.
b)  conforme.
c)  embora. 
d)  quando. 
e)  pois.

8) O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem 
nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se 
pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo: 
a)  Entregou o documento às meninas. 
b)  Manteve-se sempre fiel às suas convicções. 
c)  Saiu, às pressas, mas não reclamou. 
d)  Às experiências, dedicou sua vida. 
e)  Deu um retorno às fãs. 

9) No último parágrafo, o período “- Olhe: sou um cara que 
trabalha muito mal.” é composto e sua última oração 
pode ser classificada como: 
a)  subordinada adjetiva.
b)  subordinada adverbial. 
c)  coordenada sindética.
d)  subordinada substantiva. 
e)  coordenada assindética. 

10) A locução verbal “venho afinando”, presente no 
primeiro período do texto, constrói um sentido de ação: 
a)  passada e concluída. 
b)  que ainda será realizada. 
c)  pontual e ocorrida no presente.
d)  com ideia de continuidade.  
e)  passada que não mais se realiza. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração 
que representa o que ainda resta da tarefa é:

a) 
50
21

b) 
100
42

c) 
50
29

d) 
50
27

e) 
50
31

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se 
que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir 
à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores 
opinaram, então o total deles que não gostam nem de 
TV e nem de ir à academia é:
a)  32
b)  55
c)  14
d)  36
e)  43

13) De acordo com a sequencia lógica 
3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
a)  20
b)  21
c)  22
d)  23
e)  24

14) Considerando a frase “João comprou um notebook e 
não comprou um celular”, a negação da mesma, de 
acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
a)  João não comprou um notebook e comprou um celular
b)  João não comprou um notebook ou comprou um celular
c)  João comprou um notebook ou comprou um celular
d)  João não comprou um notebook e não comprou um 

celular
e)  Se João não comprou um notebook, então não comprou 

um celular

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o 
valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas 
condições, o valor lógico da proposição r na proposição 
composta {[q v (q ̂  ~p)] v r} cujo valor lógico é verdade, 
é:
a)  falso
b)  inconclusivo
c)  verdade e falso
d)  depende do valor lógico de p
e)  verdade

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu 
suas competências. No que diz respeito a essas 
competências definidas pela legislação, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F).
(  ) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 

hospitais universitários e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de gestão 
único com geração de indicadores quantitativos e 
qualitativos para o estabelecimento de metas

(  ) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação com o 
campo da saúde pública ou com outros aspectos da 
sua atividade torne necessária essa cooperação, em 
especial na implementação das residências médica, 
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas 
especialidades e regiões estratégicas para o Poder 
Executivo

(  ) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar 
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)

(  ) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos 
hospitais universitários federais e a outras instituições 
congêneres 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, F, F
b) V, F, V, V
c) V, F, V, F
d) V, V, V, F
e) F, F, V, F

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos 
recursos da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares) assinale a alternativa INCORRETA.
a)  As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos 
b)  Doações, legados, subvenções e outros recursos que 

lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado

c)  As receitas decorrentes dos acordos e convênios que 
realizar com entidades nacionais e internacionais

d)  Recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, Estados e Municípios

e)  As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais 
como aluguéis, foros, dividendos e bonificações
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18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, determina quais são 
seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO 
poderá participar da composição destes órgãos. Analise 
os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no 
que concerne aos impedimentos.
I. Os declarados inabilitados para cargos de administração 

em empresas sujeitas a autorização, controle e 
fiscalização de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta.

II. Os que houverem sido condenados por crime 
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de 
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, contra a fé pública, contra 
a propriedade ou que houverem sido condenados à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos.

III. Os que detiveram o controle ou participaram da 
administração de pessoa jurídica concordatária, falida 
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à 
data da eleição ou nomeação, ainda que na condição 
de síndico ou comissário.

IV. Os que detenham controle ou participação relevante 
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com 
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda 
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento 
aos que tenham ocupado cargo de administração em 
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, 
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.

V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho 
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo.

a)  Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
b)  Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
c)  Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
d)  Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
e)  Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSERH específica que o 
corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos 
Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também 
determina quais são os órgãos de apoio vinculados à 
Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a 
que apresenta a informação INCORRETA sobre esses 
órgãos de apoio.
a)  Consultoria Jurídica
b)  Assessoria Técnica-Parlamentar
c)  Coordenadoria de Formação Profissional
d)  Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
e)  Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas 
atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a 

realização de inspeções preventivas e a requisição de 
perícias e laudos periciais

(  ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades 
de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades 
descentralizadas, inclusive no que se refere às ações 
preventivas, objetivando a melhoria do padrão de 
qualidade no processo de gestão e, como consequência, 
na prestação de serviços à sociedade

(  ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos 
administrativos, quando constatadas fragilidades nas 
metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar 
eventuais riscos e desvios de conduta funcional e 
irregularidades

(  ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de 
empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio 
público e adotar os procedimentos correcionais cabíveis, 
dando ciência das medidas adotadas aos agentes que 
as formularam

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, V, V
b) V, F, F, V
c) F, V, F, V
d) V, F, V, F
e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela 
Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos 
marcos da construção do SUS. Analise os objetivos 
desse eixo abaixo e assinale o incorreto.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da 

Saúde, de responsabilidade dos três gestores
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população 

brasileira de forma a internalizar a responsabilidade 
individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao 
tabagismo

c) Articular e promover os diversos programas de 
promoção de atividade física já existentes e apoiar a 
criação de outros

d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do 
câncer de mama e do câncer do colo uterino

e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação 
saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a 
alternativa que contempla aquelas que são permitidas 
no Conselho de Saúde.
I. Poder Judiciário.
II. Poder Legislativo.
III. Poder Executivo.
a) I, II e III
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Apenas I e II
e) Apenas I e III
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23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do 
Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Otimiza a digitação e remessa de dados
b) Emite relatórios gerenciais
c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do 

efetivo pagamento
d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente 

pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos 
dados das Autorizações de Internações Hospitalares e 
envio dos dados às Secretarias de Saúde

e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão 
da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos 
brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm 
direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale 
a alternativa que corresponde a esse princípio.
a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Equidade
e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é 
previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse 
contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o 

controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de 
Ação Pública da Saúde

b) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde

c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde 
observará diretrizes básicas para fins de garantia 
da gestão participativa, como o estabelecimento de 
estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das 
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria

d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 
pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), 
cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a 
sua implementação

e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de 
informações em saúde organizado pelo Ministério da 
Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de 
Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta. Os circuitos lógicos 
combinacionais permitem funções como decodificação, 
soma e subtração, comparação e muitas outras. 
Entretanto, funções mais avançadas (que dependem do 
tempo, memorização de dados, sequência de operações, 
dentre outras) não podem ser implementadas com o 
mesmo princípio. Nesse caso, devemos recorrer aos:
a)  Grupos lógicos
b)  Grupos combinacionais
c)  Grupos combinacionais avançados
d)  Circuitos lógicos sequenciais
e)  Circuitos lógicos combinacionais avançados

27) As vantagens da utilização do controlador lógico 
programável (CLP) em aplicações industriais são 
inúmeras e cada dia surgem novas, que resultam em 
maior economia, superando o custo do equipamento. 
Essa evolução oferece grande número de benefícios. 
Assinale a alternativa incorreta.
a)  Haverá maior produtividade e otimização de espaço nos 

locais que utilizam o CLP  
b)  Haverá melhoria na qualidade do produto final e maior 

segurança para os operadores do CLP
c)  Haverá alto MTBF (tempo médio entre falhas) e baixo 

MTTR (tempo de máquina parada) para o CLP
d)  O CLP é de fácil manutenção e permite a reutilização do 

cabeamento
e)  Haverá um maior consumo de energia, compensado 

pelo baixo custo de instalação do CLP

28) Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), CLP (Controlador Lógico Programável) é 
um “equipamento eletrônico digital com hardware e 
software compativeis com aplicações industriais”. Já 
para a National Electrical Manufacturers Association 
(NEMA), trata-se de um “aparelho eletrônico digital que 
utiliza uma memória programável para o armazenamento 
interno de instruções para implementações específicas, 
tais como lógica, sequenciamento, temporização, 
contagem e aritmética, para controlar através de 
módulos de entrada e saida para vários tipos de 
máquinas e processos”. Dessa forma, identifique a 
opção abaixo que apresenta um componente que não 
pertence à estrutura física do CLP. 
a)  Amplificadores operacionais
b)  Processadores
c)  Memórias e terminal de programação
d)  Barramentos e fonte de alimentação
e)  Dispositivos de entrada e saída

29) Os diagramas esquemáticos podem ser desenhados 
ou representados de diversas maneiras em uma 
instalação elétrica predial. Os três mais importantes 
são os esquemas unifilares, os esquemas multifilares e 
os esquemas funcionais. Analise as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa correta.
I. É a simplificação da representação do circuito elétrico 

da instalação. Com uma única linha, indica-se o número 
de condutores e sua trajetória na instalação elétrica. É 
o esquema mais utilizado em projetos de instalações 
elétricas prediais.

II. É a representação completa do circuito elétrico da 
instalação. Com todas as linhas necessárias, indica-se 
os conduítes e sua trajetória na instalação elétrica. É 
o esquema mais utilizado em projetos de instalações 
elétricas industriais.

III. Apresenta detalhes da instalação do circuito elétrico 
completo. Cada linha representa um fio utilizado nas 
ligações dos componentes elétricos.

IV. Representa, graficamente, todos os detalhes de 
montagem do sistema elétrico, além das funções de 
cada componente elétrico.

V. É a representação simplificada do circuito elétrico da 
instalação. Com o mínimo de linhas necessárias, indica-
se os conduítes e sua trajetória na instalação elétrica. 
É o segundo esquema mais utilizado em projetos de 
instalações elétricas industriais.

 Então, afirmamos que, respectivamente, a alternativa 
correta que descreve os esquemas unifilares, os 
esquemas multifilares e os esquemas funcionais é:
a)  I, II e III
b)  II, I e III
c)  I, III e IV
d)  II, IV e V
e)  III, IV e V
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30) A norma NBR 5444 apresenta símbolos gráficos para 
instalações prediais, a NBR 5446 determina os símbolos 
gráficos de relacionamento usados na confecção de 
esquemas e a NBR 5453 apresenta os sinais e símbolos 
que devem ser usados para eletricidade. Um glossário 
baseado nessas normas apresenta, por exemplo, o 
significado de alguns elementos de conexão da rede 
pública de baixa tensão com unidades consumidoras, 
além de outras definições pertinentes à instalação 
elétrica, de acordo com estas e outras normas 
brasileiras e das concessionárias de energia. Analise 
as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F).
(  ) Caixa de passagem: Caixa destinada a possibilitar 

mudancas de direção e facilitar a enfiação dos 
condutores.

(  ) Circuito de distribuição: Circuito que alimenta, 
diretamente, os equipamentos de utilização e/ou 
tomadas de corrente a partir dos quadros de distribuição 
ou dos quadros terminais.

(  ) Concessionária de energia: Pessoa juridica detentora 
de concessão federal para explorar a prestação de 
servico público de energia eletrica.

(  ) Entrada de energia (padrão de entrada): Conjunto de 
condutores, equipamentos e acessorios compreendido 
entre o ponto de derivação da rede da concessionária e 
o de medição e proteção. No caso de prédio de múltiplas 
unidades, vai até o ponto de proteção geral.

(  ) Quadro terminal – Quadro elétrico que alimenta, 
exclusivamente, circuitos terminais.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a)  F V F V V
b)  V F V F V
c)  V V V F F
d)  F V V V F
e)  V F F V V

31) Assinale a alternativa correta. A NBR 15220 é uma 
das normas brasileiras que determina o desempenho 
térmico de edificações. Para efeitos desta NBR foram 
aplicadas definições, símbolos e unidades. Assim, 
afirma-se com certeza que a quantidade de calor 
necessária para variar em uma unidade a temperatura 
de um sistema é denominada de:
a)  Transmitância térmica
b)  Calor específico
c)  Difusividade térmica
d)  Emitância térmica
e)  Capacidade térmica

32) Assinale a alternativa correta. Toda obra relacionada 
com EAS (Estabelecimentos Assistenciais de Saúde) 
deve possuir vários documentos que apresentam todas 
as informações necessárias, para que todas as fases, 
desde o projeto até a entrega final da obra, ocorram sem 
transtornos por falta dessas informações. Para isso, 
foram adotadas siglas que determinam, por exemplo, de 
qual tipo de planta estamos tratando. Assim, podemos 
afirmar que as siglas PC, ES e AS correspondem, 
respectivamente, à:
a)  Estruturas de Concreto; Sistema Viário;  Comunicação 

Visual
b)  Circuito Fechado de TV; Relógios Sincronizados;  

Sinalização de Enfermagem
c)  Antenas Coletivas de TV e FM; Instalações Elétricas;  

Terraplenagem
d)  Canteiro de Obras; Estruturas Metálicas; Paisagismo
e)  Vácuo Clínico e Limpeza; Ar Comprimido Medicinal e 

Industrial; Vapor e Condensado

33) O capítulo III, que trata dos requisitos específicos para 
unidades de terapia intensiva para adultos, da RDC 7 de 
24/02/2010, relata em seu artigo 56 que, entre os recursos 
materiais necessários, devem estar disponíveis, para 
uso exclusivo da UTI Adulto, materiais e equipamentos 
de acordo com a faixa etária e o biotipo do paciente. 
Dessa forma, cada leito de UTI Adulto deve possuir, no 
mínimo, os equipamentos e materiais abaixo descritos. 
Assinale a alternativa incorreta.
a)  Cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais 

e rodízios
b)  Equipamento para ressuscitação manual do tipo balão 

auto-inflável, com reservatório e máscara facial, sendo 
um por leito, com reserva operacional de um para cada 
dois leitos

c)  Foco auxiliar
d)  Estetoscópio e fita métrica
e)  Quatro equipamentos para infusão contínua e 

controlada de fluidos (“bomba de infusão”), com reserva 
operacional de um equipamento para cada três leitos

34) Assinale a alternativa correta. Todo equipamento 
biomédico pode ou não ter sistemas de segurança 
embutidos em sua estrutura, de forma que, caso 
existam, estes venham preservar, sempre que 
necessário, as condições mínimas de segurança para 
operadores e/ou pacientes que deles necessitem. 
Dessa forma, conhecendo os principais equipamentos 
biomédicos, podemos afirmar que uma cabine de 
segurança biológica, por exemplo, deve ser limpa e 
sanitizada, deve passar por verificação do controle 
de esterilidade do meio aberto, e deve ser calibrada 
com teste de contagem de partículas e com medição 
da velocidade do fluxo de ar. Todos esses parâmetros 
devem ocorrer com frequências pré determinadas por 
normas. 

 As frequências para cada parâmetro acima (limpeza 
e sanitização, controle de esterilidade, contagem de 
partículas e velocidade do fluxo de ar) devem ocorrer, 
respectivamente:
a) Diariamente, mensalmente, anualmente e 

semestralmente
b)  A cada uso, a cada uso, anualmente e anualmente
c)  Semanalmente, semanalmente, semestralmente e 

anualmente
d)  Semanalmente, mensalmente, semestralmente e 

semestralmente
e)  Mensalmente, a cada uso, anualmente e semestralmente

35) Assinale a alternativa correta. Ainda em relação à 
segurança intrínseca aos equipamentos biomédicos, 
podemos afirmar que um equipamento que deve 
passar por verificação de condutividade semanal, que 
deve passar por verificação da densidade microbiana 
mensal, que deve sofrer manutenção, com reposição de 
membranas e cartuchos, além de limpeza e sanitização, 
conforme recomendação do fabricante, é conhecido 
como:
a) Deionizador e Osmose Reversa
b)  Condutivímetro
c)  Filtro Biológico
d)  Condutivímetro com Filtro Biológico
e)  Condutivímetro com Osmose Reversa

36) Assinale a alternativa correta. O equipamento de 
laboratório que se utiliza da medição de comprimentos 
de onda na região visível e na região do UV (ultra 
violeta), e cujo funcionamento deve ser determinado por 
excelente linearidade para não apresentar resultados 
falsos é conhecido como: 
a)  Espectrofotômetro
b)  Friabilômetro
c)  Fotômetro de massa visível
d)  Fotômetro de massa visível e UV
e)  Titulômetro
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37) Assinale a alternativa correta. O programa de 
calibrações, conforme a norma ISO/IEC 17.025 vigente, 
deve incluir também os equipamentos que são 
utilizados para medições subsidiárias. Esta afirmação 
deve ser tão respeitada como as demais orientações 
que fazem parte dessa norma tão importante para 
nós, Engenheiros Clínicos. Portanto, entendemos que 
medições subsidiárias podem significar:
a) medições dos parâmetros críticos de equipamentos de 

suporte à vida
b) medições das condições ambientais
c) medições dos parâmetros auxiliares dos equipamentos 

biomédicos
d)  medições necessárias para confirmação das medições 

principais dos parâmetros críticos de equipamentos de 
suporte à vida

e)  das condições de energia elétrica fornecidas pelas 
instalações prediais nos locais determinados para 
calibração de equipamentos biomédicos

38) Todo laboratório de calibração deve ter procedimentos 
de controle da qualidade para monitorar a validade dos 
ensaios realizados. Todos dados devem ser registrados 
de forma que as tendências sejam detectáveis e, devem 
ser aplicadas técnicas estatísticas para a análise crítica 
dos resultados. O controle da qualidade deve ser 
planejado e analisado criticamente, incluindo entre 
outros controles os abaixo apresentados:
I. Uso regular de materiais e referência certificados e/ ou 

controle interno da qualidade, utilizando materiais de 
referência secundários;

II. Participação em programas interlaboratoriais ou de 
ensaios de proficiência;

III. Ensaios replicados, utilizando-se dos mesmos métodos 
ou de métodos diferentes;

IV. Repetição de ensaios;
V. Correlação de resultados.

 É, portanto, de responsabilidade do analista, ajustar e 
justificar um nível apropriado de controle da qualidade, 
baseado na confiabilidade do método e criticidade 
do trabalho. A norma ainda cita que, para análise de 
rotina, um controle de qualidade interno deve ter uma 
porcentagem considerada razoável, ou seja, uma em 
cada número pré determinado de amostras analisadas 
deve ser considerada como amostra de controle 
da qualidade. A norma ISO/IEC 17.025 cita como 
porcentagem razoável um valor de:
a)  1% (uma em cada 100 amostras)
b)  2% (uma em cada 50 amostras)
c)  5% (uma em cada 20 amostras)
d)  10% (uma em cada 10 amostras)
e)  20% (uma em cada 5 amostras)

39) A higiene hospitalar envolve diferentes processos. Entre 
eles, o processo de limpeza hospitalar é o processo 
de remoção de sujidades de superfícies do ambiente, 
materiais e equipamentos, mediante a aplicação e 
ação de produtos químicos, ação física, aplicação de 
temperatura ou combinação de processos. Abaixo 
apresentamos dois processos distintos de limpeza:
I. Processo de limpeza realizado diariamente em 

diferentes dependências: unidade do paciente, piso 
de quartos e enfermarias, corredores, saguões, 
instalações sanitárias, áreas administrativas etc. Esta 
limpeza é úmida e menos completa quando comparada 
à outros tipos de limpeza, não envolvendo a utilização 
de máquinas para limpeza do piso.

II. Processo de limpeza que ocorre em todas as superfícies 
horizontais e verticais de diferentes dependências, 
incluindo parede, vidros, portas, pisos etc. No piso, a 
limpeza é mais completa quando comparada à outros 
tipos de limpeza, sendo realizada através de máquina. 
A periodicidade depende da área onde a limpeza 
é realizada, sendo que em quartos e enfermarias, 
ocorre após a alta, óbito ou transferência do paciente. 
Já em centro cirúrgico, por exemplo, a frequência da 
limpeza é sempre diária, tanto para um ou outro tipo de 
limpeza. A unidade do paciente é representada por todo 
o mobiliário, materiais e equipamentos que estejam 
próximos ao paciente e sejam passíveis de toques 
freqüentes pelas mãos dos profissionais de saúde e 
paciente. Sua freqüência deve ser diária e quando 
necessária, antecede outros tipos de limpeza de piso.

 Portanto, podemos afirmar que os tipos de limpeza 
citados em I e II são, respectivamente:
a)  Limpeza terminal e Limpeza concorrente
b)  Limpeza concorrente e Limpeza sistemática
c)  Limpeza sistemática e Limpeza concorrente
d)  Limpeza concorrente e Limpeza terminal
e)  Limpeza sistemática e Limpeza terminal

40) As normas são muito claras no quesito segurança 
hospitalar, sendo rígidas e extremamente determinantes 
com relação à situações que podem ser criadas dentro 
de um Estabelecimento Assistencial à Saúde (EAS) e 
que podem levar à riscos desnecessários para todos 
os personagens envolvidos. Vários programas devem 
ser criados e utilizados, para que levem à melhoria 
constante da segurança. Dentre eles, podemos citar o 
programa de testes em tomadas. É uma exigência que 
solicita inspeções periódicas em todas as tomadas do 
EAS. Para isso, recomenda-se o uso de um analisador 
de segurança elétrica. Dentre os parâmetros abaixo 
apresentados e que deverão ser testados, assinale a 
alternativa incorreta.
a)  Tensão de linha
b)  Resistência de aterramento
c)  Fuga de corrente
d)  Resistência entre os fios terra e fase
e)  Corrente máxima de fornecimento de linha

41) Algumas exigências solicitam inspeções periódicas em 
chaves elétricas e em sistemas de isolamento do EAS. 
Baseados em estatísticas e normas internacionais, 
foram determinados que esses testes, respectivamente, 
deverão ocorrer:
a)  Semestralmente e anualmente
b)  Mensalmente e semestralmente
c)  Semestralmente e semestralmente
d)  Anualmente e semestralmente
e)  Anualmente e mensalmente
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42) Assinale a alternativa correta. Quando se pensa em 
implantar um serviço de engenharia clínica em uma 
unidade hospitalar, o primeiro passo é saber o que 
se espera desse “novo” setor. Quais os resultados, 
os benefícios tangíveis e intangíveis? Para que e por 
que esse setor é tão importante? Não se pode querer 
estruturar um serviço baseado apenas no hospital 
referência, ou “concorrente”, que acabou de implantar 
uma atividade semelhante. Yshikawa, um dos “papas” 
da administração moderna, comenta que “...se você não 
tem item de controle, você não gerencia”. Vista desta 
forma, a qualidade do serviço de engenharia clínica 
implantado deve estar associada à palavra indicador 
ou item de controle. O indicador que leva em conta a 
média diária de exames que podem ser executados e 
o valor que, normalmente, o SUS paga por exame (em 
Reais) é denominado de:
a)  Custo de manutenção versus valor do equipamento
b)  Custo médio de retorno
c)  Custo diário de um leito parado
d)  Custo de um equipamento parado
e)  Custo de manutenção geral versus custo de aquisição 

de um equipamento similar novo

43) A palavra Administração é de origem latina e 
significa “ad = direção, tendência para” e “minister = 
subordinação ou obediência”. Dessa forma, segundo 
o dicionário Houaiss, podemos definir administração 
como um conjunto de normas e funções, cujo objetivo 
é disciplinar os elementos de produção e submeter 
a produtividade a um controle de qualidade, para a 
obtenção de um resultado eficaz. Ora, se desejamos 
administrar ou auxiliar a administração de uma 
ou várias unidade de saúde, precisamos primeiro 
conhecer os “elementos de produção” relacionados 
com a Engenharia Clínica, para, então, buscar os 
“resultados eficazes”. Baseados nas premissas acima, 
relacione os títulos I) a V) abaixo, com as definições 
apresentadas de A) a E).
I. AUDITORIA
II. COMPETÊNCIAS
III. JUST IN TIME
IV. REENGENHARIA
V. SINERGIA
A. Processo de verificação dos procedimentos utilizados 

por uma organização.
B. Sistema de gerenciamento de produtos (por exemplo, 

dos suprimentos) que evita a formação de estoques, 
demandando os insumos à medida que são necessários. 
Para isso é necessário que a cadeia de suprimentos 
seja coordenada com perfeição e que a qualidade seja 
impecável.

C. Capacidade de gerar resultados maiores do que a soma 
das partes.

D. Reformulação fundamental e a reestruturação radical 
de processos de negócios, para conseguir melhorias 
dramáticas nos indicadores atuais de desempenho, tais 
como custo, qualidade, serviço e rapidez.

E. Conjunto de conhecimentos, saberes, habilidades e 
atitudes, como a capacidade de mobilizar saberes.

 A opção que apresenta a relação correta é:
a)  I-A, II-E, III-B, IV-D e V-C
b)  I-C, II-A, III-E, IV-B e V-D
c)  I-D, II-C, III-B, IV-A e V-E
d)  I-B, II-D, III-A, IV-E e V-C
e)  I-A, II-B, III-C, IV-E e V-D

44) A seção II no seu artigo 6º da lei 8.666 de 1.993, 
estabelece várias definições para todos os envolvidos 
em um processo, de forma que não haja dúvidas sobre 
nomes, partes ou fases do processo, responsáveis e 
assim por diante. Analise as afirmativas abaixo:
I. Órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua, concretamente;
II. Veículo oficial de divulgação da Administração Pública, 

sendo para a União o Diário Oficial da União, e, para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for 
definido nas respectivas leis;

III. É o órgão ou entidade signatária do instrumento 
contratual;

IV. A pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a 
Administração Pública;

V. Órgão, permanente ou especial, criada pela 
Administração com a função de receber, examinar e 
julgar todos os documentos e procedimentos relativos 
às licitações e ao cadastramento de licitantes.

 Baseados nessas definições, podemos afirmar que a 
resposta incorreta abaixo é:
a) A afirmativa I significa Administração
b)  A afirmativa III significa Contratante
c)  A afirmativa II significa Terceirização
d)  A afirmativa V significa Comissão
e)  A afirmativa IV significa Contratado

45) A seção V que trata das compras na lei 8.666 de 1.993 
estabelece que nenhuma compra será feita sem a 
adequada caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena 
de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe 
tiver dado causa. Em seguida, essa seção apresenta 
algumas regras a serem seguidas. Assinale a alternativa 
incorreta.
a)  Atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e 
garantia oferecidas

b)  Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos 
e entidades da Administração Pública

c)  Ser processadas através de sistema de registro de 
preços

d)  Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias 
para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 
economicidade

e)  Submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes aos do setor público
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46) A lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002, instituiu, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
uma modalidade de licitação denominada pregão. O 
artigo 4º § 1º do decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2.005, 
regulamenta e torna obrigatória a utilização do pregão 
na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços 
comuns, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, 
a ser justificada pela autoridade competente. Esta 
modalidade de licitação, destinada à aquisição de 
bens e serviços comuns, possui como importante 
característica a celeridade nos processos licitatórios, 
minimizando custos para a administração pública 
e vem se consolidando como a principal forma de 
contratação do Governo Federal. Abaixo apresentamos 
algumas fases de um fluxo operacional para que o 
pregão eletrônico ocorra dentro das normas vigentes. 
São elas:
I. Cadastramento da proposta.
II. Consulta da proposta.
III. Envio de lances.
IV. Acompanhamento da fase de aceitação / habilitação / 

admissibilidade.
V. Interposição de recurso.
VI. Aceite do recurso pelo pregoeiro.
VII. Registro do recurso.
VIII. Acompanhamento do recurso.

 Vamos imaginar que você é o pregoeiro desse processo 
que está em andamento, e a empresa “X” quer vender 
um produto inadequado à sua instituição pública. Você, 
obviamente, recusa aceitar a proposta da empresa 
“X”, pois este não atende às necessidades descritas 
claramente neste processo. Esta, entretanto, entra 
com um recurso e você, como pregoeiro, tem que dar o 
“veredicto” final. Dessa forma, você caminha com essa 
empresa em sua licitação até a fase:
a)  IV
b)  V
c)  VI
d)  VII
e)  VIII

47) A licitação na modalidade de pregão é condicionada 
à vários princípios básicos, como a legalidade, a 
moralidade, a igualdade, a eficiência, a probidade 
administrativa, a vinculação ao instrumento 
convocatório e o julgamento objetivo. Ela também deve 
estar condicionada a outros princípios principais ou 
correlatos. O pregão não deve estar condicionado à:
a)  Razoabilidade
b)  Competitividade
c) Proporcionalidade
d) Pessoalidade
e)  Publicidade

48) O decreto 3.555 de 8 de agosto de 2.000 estabelece o 
regulamento de licitação na modalidade Pregão. Já em 
seu Art. 1º diz “Este regulamento estabelece normas 
e procedimentos relativos à licitação na modalidade 
de pregão, destinada à aquisição de bens e serviços 
comuns, no âmbito da União, qualquer que seja o valor 
estimado”. Seu parágrafo único afirma: “Subordinam-
se ao regime deste regulamento, além dos órgãos 
da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações, as empresas públicas, 
as sociedades de economia mista e as entidades 
controladas direta e indiretamente pela União”. Em 
seguida, apresentamos os artigos que se seguem, 
mesmo que fora da ordem de apresentação na norma. 
Assinale a alternativa incorreta.
a)  Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa 

pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita 
em sessão pública, por meio de propostas de preços 
escritas e lances verbais

b)  Os contratos celebrados pela União, para a aquisição 
de bens e serviços comuns, serão precedidos, 
prioritariamente, de licitação pública na modalidade de 
pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa 
justa entre os interessados, a compra mais economica, 
segura e eficiente. Seu § 1º afirma que: “Dependerá 
de regulamentação específica a utilização de recursos 
eletrônicos ou de tecnologia da informação para a 
realização de licitação na modalidade de pregão”. Diz 
ainda o § 2º que: “Consideram-se bens e serviços 
comuns aqueles cujos padrões de desempenho 
e qualidade possam ser concisa e objetivamente 
definidos no objeto do edital, em perfeita conformidade 
com as especificações usuais praticadas no mercado, 
de acordo com o disposto no Anexo II (deste decreto)”

c)  A licitação na modalidade de pregão é juridicamente 
condicionada aos princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo, bem assim aos princípios correlatos da 
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 
competitividade, justo preço, seletividade e comparação 
objetiva das propostas. Seu parágrafo único afirma: 
“As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança 
da contratação

d)  A licitação na modalidade de pregão não se aplica as 
contratações de obras e serviços de engenharia, bem 
como as locações imobiliárias e alienações em geral, 
que serão regidas pela legislação geral da Administração

e)  Todos quantos participem de licitação na modalidade de 
pregão tem direito privado objetivo a fiel observância do 
procedimento estabelecido neste regulamento, podendo 
os interessados acompanhar o seu desenvolvimento, 
desde que não interfiram, perturbando as fases do 
processo ou a realização dos trabalhos



9IBFC_107

49) Toda a seção III da Lei 8.666 cita que: “Os órgãos 
e entidades da administração pública que realizem 
licitações manterão registros cadastrais para efeito de 
HABILITAÇÃO, válidos por, no máximo, um ano, sendo 
facultado, às Unidades Administrativas, utilizarem-
se de registros cadastrais de outros órgãos (art. 34). 
Ao requerer a inscrição no cadastro, ou atualização, o 
interessado fornecerá os documentos exigidos no Art. 
27, descritos abaixo, distribuindo-se em categorias 
segundo a sua especialização profissional subdivididas 
em grupos, de acordo com sua capacidade técnica 
e idoneidade financeira (art. 36). Será fornecido 
aos inscritos um certificado, renovável sempre que 
atualizarem o registro”. Assinale a alternativa incorreta.
a)  A habilitação jurídica
b)  A habilitação administrativa
c)  A habilitação técnica
d)  A qualificação econômico-financeira
e)  A regularidade fiscal

50) Controle é a comparação entre o “efetivo” e o 
“planejado” com as providências necessárias para 
o enquadramento dos resultados na conjuntura 
apreciada. Para que um controle tenha eficiência 
é preciso que o seu método seja simples e que o 
planejamento tenha sido bem elaborado. Existem 
vários tipos e definições principais e derivadas para 
controle. Assinale a alternativa incorreta.
a)  O controle não envolve o método “work breakdown”, 

pois esta tarefa não vai mudar em nada sua eficiência, 
somente aumentando o período de cumprimento de 
cada tarefa

b)  O controle por pontos chaves controla eventos que 
constituem pontos de amarração de trechos de redes 
nos quais o cumprimento do tarde do evento é de 
máxima importância

c)  O controle por atividades mantém atenção especial 
sobre cada atividade ou sobre determinadas atividades, 
consideradas mais importantes

d)  O controle por períodos faz um apanhado da situação 
de tempos em tempos; o intervalo escolhido depende 
do projeto

e)  O controle não pode produzir desvio em relação ao 
previsto, ao programado
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