
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC - AUXILIAR TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO
HOSPITALAR

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO
OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2014 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes,
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em
Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet.
Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL FUNDAMENTAL

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA

CARGO(S): AUXILIAR TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR

QUESTÃO: 1 - MANTIDA alternativa 'D'. O enunciado da questão 01 pedia qual o assunto predominantemente
abordado no primeiro parágrafo. A palavra 'predominantemente' quer dizer que deveria se analisar o assunto que
prevalecia nesse parágrafo. Assim, a alternativa correta era a letra D, pois o assunto mais abordado nesse
parágrafo foi 'o ebola'. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado anteriormente.

QUESTÃO: 2 - MANTIDA alternativa 'A'. Dentre as alternativas, a única possibilidade de um sinônimo para a
palavra 'ingênuo', de acordo com o dicionário Aurélio, é o vocábulo 'inocente'. Portanto, mantém-se o gabarito
divulgado anteriormente.

QUESTÃO: 3 - MANTIDA alternativa 'C'. A primeira afirmação a ser analisada está de acordo com o texto, visto
que poderíamos dizer que ambas as frases transmitem o mesmo sentido, tanto a frase A realidade do século 21 é
muito mais difícil quanto a A realidade do século 21 é muito mais dura, sendo a assertiva A, portanto, verdadeira.
A segunda afirmação diz que é possível perceber que a ideia dessa frase é uma comparação do século 21 com
outras épocas que não são mencionadas especificamente no texto. No entanto, na linha 30, percebemos que essa
comparação existe ao mencionar-se o século 20. Sendo essa afirmação, desse modo, falsa. A terceira assertiva
trata-se do fato de a frase passar a ideia de que, se houver uma epidemia futuramente, não conseguiremos
combatê-la. Porém, o texto não afirma isso. Nas linhas 41, 42 e 43, há a ideia de que existirão epidemias futuras e
teremos de enfrentá-las, mas não menciona-se que não iremos conseguir combatê-las. Portanto, mantém-se o
gabarito divulgado anteriormente.

QUESTÃO: 4 - MANTIDA alternativa 'C'.A resposta correta da questão 04 é a alternativa C, visto que é a única
que apresenta uma possibilidade de um título que abrange a essência do texto. O texto discorre sobre o futuro da
humanidade e as epidemias que estão por vir; o que estamos fazendo para combatê-las, bem como o que já foi
feito e enfrentado até agora. Não poderíamos aceitar a alternativa B - A história das epidemias no mundo -, pois o
texto não se trata da história das epidemias no mundo, ele somente apresenta exemplos de epidemias que
ocorreram a fim de apresentar argumentos para a discussão. A alternativa D também não pode ser considerada
como correta, pois também é somente um aspecto tratado no texto. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado
anteriormente.



QUESTÃO: 5 - MANTIDA alternativa 'B'. A assertiva I - 'A humanidade está cansada de tentar reduzir o uso de
antibióticos.' é considerada incorreta, pois não podemos afirmar que a humanidade está cansada a partir da frase
'A humanidade tem tentado reduzir o uso dos antibióticos (no Brasil, por exemplo, agora só é possível comprá-los
com receita, que fica retida na farmácia) e criar novas versões deles', visto que não há nada que nos leve a tal
afirmação. Na frase, só há a afirmação de que a humanidade tem tentado e não que está cansada. A assertiva II,
'Essa ação de tentar reduzir o uso de antibióticos e criar novas versões deles é um processo contínuo, que
começou no passado e ainda continua no presente.', está correta, porque a partir da forma verbal 'tem tentado
reduzir', percebemos que a humanidade começou e a reduzir e continua esse processo no presente. E a assertiva
III está incorreta, pois não podemos afirmar, a partir da destacada, que somente os brasileiros utilizam poucos
tipos de antibióticos. Portanto, mantém-se o gabarito divulgado anteriormente.

QUESTÃO: 6 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'E' PARA ALTERNATIVA 'C'. O gabarito da questão 06
deve ser alterado para a letra C, visto a última afirmação ser falsa. A terceira afirmação, para ser considerada
verdadeira, deveria ser da seguinte forma: 'Nossas armas estão acabando. (l.35) As armas que são mencionadas
nessa frase se referem aos antibióticos que podem acabar com as bactérias existentes.'

QUESTÃO: 7 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme edital, só serão considerados recursos relacionados à
matéria em questão.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme edital, só serão considerados recursos relacionados à
matéria.

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO

CARGO(S): AUXILIAR TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme o Quinto Princípio da Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde, Todo cidadão também tem deveres na hora de buscar atendimento de saúde, portanto a alternativa "E"
está correta. Assim, somente a alternativa "B" está incorreta, de acordo com a gabarito publicado.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'A'. As informações colocadas no formulário não se refere a pedido de
recurso.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'E'. A ilustração mostra claramente um idoso, uma pessoa com deficiência
e uma gestante.

QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'A'. Está claramente colocado na Política Nacional de Humanização os
princípios de fortalecimento de trabalho em equipe multiprofisional, estimulando a transdisciplinaridade e a
grupalidade, conforme alternativa "A", de acordo com o gabarito publicado.

QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'C'. As informações colocadas no formulário não se refere a pedido de
recurso.

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): AUXILIAR TÉCNICO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão foi elaborada com base na bibliografia recomendada no
Edital 07/2014, publicado em 03/11/2014: Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção
e Superfícies, página 105, os acidentes de trabalho podem ser evitados por meio da instituição de medidas
preventivas que visem a segurança do funcionário durante suas atividades rotineiras, como: não substituir as
escadas por cadeiras, usando-as apenas em superfícies planas; não manusear equipamentos elétricos com as
mãos molhadas; não misturar produtos de limpeza e desinfecção de superfícies.

QUESTÃO: 22 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA ‘D’ PARA ‘C’. Com base na bibliografia recomendada
no Edital 07/2014, publicado em 03/11/2014: Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e
Desinfecção e Superfícies, Lourdes agiu errado quando juntou uma seringa com agulha e um equipo, esquecidos
pela enfermeira sobre o leito, e os colocou no lixo, de acordo com as informações contidas no item 4.4, páginas 35
e 36: Atribuições que não competem ao profissional de limpeza e desinfecção de superfícies: Recolhimento de
perfurocortantes de locais inadequados, como por exemplo, leitos de pacientes, pisos, bancadas e outros. De
acordo com a Norma Regulamentadora 36 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 32 – NR
32 (BRASIL, 2005), devem ser responsabilizados pelo descarte de perfurocortantes, somente os trabalhadores
que os utilizarem, estando, portanto, os profissionais de limpeza e desinfecção, isentos dessa responsabilidade; o
fechamento de coletores está sob a responsabilidade de quem manipula e descarta os perfurocortantes, não
cabendo essa tarefa à equipe de limpeza e desinfecção de superfícies, assim como a retirada de materiais ou



equipamentos provenientes da assistência ao paciente nos quartos, enfermarias ou qualquer outra unidade, antes
de realizar a limpeza, seja concorrente ou terminal. São exemplos: bolsas ou frascos de soro, equipos, bombas de
infusão, comadres, papagaios, recipientes de drenagens e outros. Essas tarefas cabem à equipe de enfermagem,
já que são materiais relacionados à assistência ao paciente. Quanto ao item II, tendo em vista que não ficou claro
que é um procedimento correto recolher o lixo quando da desocupação do quarto, a expressão "pela metade"
gerou dubiedade. Dessa forma, altera-se o gabarito para letra C.

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B'. Com base na bibliografia recomendada no Edital 07/2014, publicado
em 03/11/2014: Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção e Superfícies, a única
alternativa que responde corretamente à questão é a letra B, vide o item 7.4.1 Técnica de desinfecção, subitem
7.4.1.1 Técnica de desinfecção com pequena quantidade de matéria orgânica: nas superfícies onde ocorrer um
pequeno derramamento de substâncias corporais ou sangue, incluindo respingos, deve-se: Remover a matéria
orgânica com papel toalha ou pano e proceder à limpeza, utilizando a técnica de dois baldes.ƒ Se piso ou
paredes: Realizar, primeiramente, a limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser desinfetada, com o
auxílio do rodo ou mop. Enxaguar e secar. Após a limpeza, aplicar o desinfetante na área que foi retirada a
matéria orgânica, deixando o tempo necessário para ação do produto (seguir orientação do fabricante). Se
necessário, realizar enxágue e secagem.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. O assunto e as imagens utilizadas na questão constam no Capítulo 9
da bibliografia recomendada no Edital 07/2014, publicado em 03/11/2014: Segurança do Paciente em Serviços de
Saúde: Limpeza e Desinfecção e Superfícies. Dessa forma, esse tema poderia ser abordado na prova.

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'A'. A imagem 1, constante na página 9, está legível e permite identificar a
numeração dos objetos.

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'D'. A FONTE da informação geradora da questão é a bibliografia
constante do edital> AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Segurança do Paciente em Serviços de
Saúde: Limpeza e Desinfecção e Superfícies. Brasília, ANVISA, 2010 (capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10).
Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c67
35/Manual+Limpeza+e+Desinfeccao+WEB.pdf?MOD=AJPERES do glossário Limpeza: consiste na remoção das
sujidades mediante aplicação de energias química, mecâ- nica ou térmica em um determinado período de tempo.
Pode ser: Química ação de produtos saneantes com a finalidade de limpar por meio da propriedade de dissolução,
dispersão e suspensão da sujeira. Mecânica ação física aplicada sobre a superfície para remover a sujeira
resistente à ação do produto químico (esfregar, friccionar, escovar). Térmica ação do calor que reduz a
viscosidade da graxa e da gordura, facilitando a remoção pela ação química.

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. Trata-se questão específica sobre indicações Higienização das Mãos
com Água e Sabonete Líquido ƒ Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou
outros fluidos corporais. ƒ Ao iniciar o turno de trabalho. ƒ Antes e após remoção de luvas. ƒ Antes e após uso do
banheiro. ƒ Antes e depois das refeições. ƒ Após término do turno de trabalho. ƒ Após várias aplicações
consecutivas de produto alcoólico para as mãos. Conforme referência apontada no edital
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfecc
ao+WEB.pdf?MOD=AJPERES página 86

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'E'. O embasamento da questão foi na bibliografia indicada no edital.
alcoólico para as mãos. Conforme referência apontada no edital
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4ec6a200474592fa9b32df3fbc4c6735/Manual+Limpeza+e+Desinfecc
ao+WEB.pdf?MOD=AJPERES

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'C'. Sem questionamentos passíveis de resposta pela banca elaboradora
da prova.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E’. Sem questionamentos passíveis de resposta pela banca elaboradora
de questões.


