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01. Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere 
aos cuidados de enfermagem, recomendados no 
pós-operatório imediato, quando houver náuseas e 
vômitos. 

 
(A) Realizar higiene oral. 

(B) Manter a cabeceira elevada e decúbito lateral. 

(C) Iniciar líquidos via oral. 
(D) Administrar medicações analgésicas e antieméticos, 

conforme prescrição médica. 
(E) Evitar movimentos bruscos. 

 

02. Noradrenalina é um medicamento _________ que 
_________ a pressão arterial, administrado endove-
noso por meio de cateter venoso ________, e a sua 
administração contínua é incompatível com ________. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) vasoativo – aumenta – central – bicarbonato de sódio 

(B) vasoativo – aumenta – periférico – nitroglicerina 

(C) diurético – diminui – central – bicarbonato de sódio 
(D) sedativo – diminui – central – nitroglicerina 

(E) vasoativo – diminui – periférico – dobutamina 
 

03. A Escala de Aldrete e Kroulik é um dos métodos de 
avaliação que indica a possibilidade de alta da sala de 
recuperação dos pacientes submetidos a procedimento 
anestésico.  

 

Considere os parâmetros abaixo. 
 

I - Respiração 
II - Circulação 
III - Saturação de oxigênio 
IV - Atividade 
V - Consciência 

 
Quais estão incluídos nessa avaliação? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Considere as afirmações abaixo sobre a avaliação da dor. 
 

I - Deve-se usar instrumentos de autorrelato, 
comportamentais e variáveis biológicas. 

II - Deve-se realizar avaliação somente quando o 
paciente relatar dor. 

III - Deve-se considerar a dor, de forma sistemática, 
como quinto sinal vital. 

IV - Deve-se considerar a característica, localização e 
intensidade da dor através de escalas validadas. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

05. Considere os aspectos abaixo sobre a higienização das 
mãos para prevenir a transmissão de microrganismos. 

 

I - Duração mínima de 40 a 60 segundos. 

II - Antes e depois de tocar no paciente e antes de 
realizar procedimento. 

III - Uso de solução alcoólica substitui a higiene com 
água e sabão líquido quando as mãos estiverem 
visivelmente sujas. 

IV - Após exposição a fluidos corporais, após contato 
com áreas próximas ao paciente e após remoção 
de luvas. 

 
Quais estão de acordo com as recomendações da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)? 

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

 

06. Considere abaixo os cuidados de enfermagem. 
 

I - Observar a presença de cefaleia ortostática.  

II - Administrar analgésicos contínuos por cateter peri-
dural conforme prescrição médica. 

III - Observar hipotensão arterial. 

IV - Evitar mudança de decúbito na primeira hora para 
evitar alterações hemodinâmicas. 

 
Quais podem ser utilizados na recuperação do paciente 
de anestesia raquidiana? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) Apenas II, III e IV. 
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07. “___________ é a limitação do acesso às informações 
de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa e sua 
intimidade. __________ é a garantia do resguardo das 
informações dadas em confiança e a proteção contra 
a sua revelação não autorizada.” (GOLDIM, Bioética e 
Informação. Acesso 13/12/16, p. 01) 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) Privacidade – Confidencialidade 
(B) Privacidade – Comprometimento 
(C) Privacidade – Responsabilização 
(D) Confidencialidade – Comprometimento 
(E) Confidencialidade – Responsabilização 

 

08. Assinale a alternativa correta quanto às recomenda-
ções sobre a utilização de radiação e de equipamentos 
de radiologia no intraoperatório. 

 
(A) Os equipamentos radiológicos devem ser manejados 

por pessoal com habilitação específica em radiologia, 
sendo recomendado que a equipe de enfermagem 
também possa manejá-los, desde que esteja capa-
citada com proteção radiológica. 

(B) O prontuário do paciente deve ser sinalizado, 
indicando que o equipamento de radiologia foi 
utilizado durante o procedimento cirúrgico, em sala 
cirúrgica, com data, hora, tempo de exposição e 
número da sala cirúrgica. 

(C) O máximo de recursos deve ser utilizado para a 
correta contagem de compressas e instrumentais, 
evitando a necessidade de tomadas radiológicas 
para localizar peças eventualmente perdidas em 
cavidade. 

(D) Os equipamentos de proteção radiológica pessoal 
(avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos de 
proteção e luvas de vinil) devem ser utilizados desde 
o início até o término do procedimento cirúrgico. 

(E) Os dosímetros de monitorização devem ser utilizados 
somente por pessoal com habilitação específica em 
radiologia, desde que esteja exposto à radiação, 
utilizando-o em qualquer parte do corpo, mas prefe-
rencialmente próximo ao tórax. 

 

09. Sobre os cuidados de enfermagem para o posiciona-
mento cirúrgico do paciente, é correto afirmar que 

 
(A) o paciente deve ser colocado na posição cirúrgica 

antes de estar anestesiado. 
(B) o contato de partes do corpo do paciente com 

superfícies plásticas da mesa deve ser evitado. 
(C) as cintas de segurança ou faixas de contenção 

devem ser aplicadas com forte pressão. 

(D) as proeminências ósseas devem ser protegidas, a 
fim de evitar lesão por pressão. 

(E) os objetos, materiais e instrumentais devem ser 
mantidos sobre o paciente. 

10. Quanto às recomendações para montagem da sala 
cirúrgica de responsabilidade do técnico de enferma-
gem, é correto afirmar que 

 
(A) órteses e próteses devem ser solicitadas de acordo 

com a especialidade da equipe cirúrgica e o tipo de 
cirurgia. 

(B) a limpeza operatória da sala cirúrgica deve ser 
feita juntamente com o profissional do serviço 
de higienização. 

(C) equipamentos específicos necessários devem ser 
transportados para a sala, como laser e equipa-
mento de radiação ionizante. 

(D) material de difícil intubação deve ser disponibili-
zado, segundo necessidade do paciente e avalia-
ção cirúrgica. 

(E) as mãos devem ser lavadas e higienizadas antes 
e após a realização de qualquer atividade 
durante a montagem da sala cirúrgica. 

 

11. Sobre os procedimentos e as recomendações para 
prevenção de infecção do sítio cirúrgico, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Realizar tricotomia, conforme a necessidade, imedia-

tamente antes da cirurgia, com o uso de aparelho 
elétrico ou lâmina. 

(B) Realizar degermação do campo operatório no 
sentido centrífugo circular (da periferia para o 
centro) e grande o suficiente. 

(C) Manter uma das portas da sala cirúrgica aberta, 
principalmente devido à passagem de equipamentos, 
pessoal e paciente. 

(D) Montar equipamentos e soluções estéreis até 
três horas antes de usar em sala cirúrgica ou no 
uso do paciente no intraoperatório. 

(E) Proteger a incisão cirúrgica, primariamente fechada, 
com curativo estéril adequado por 24 a 48 horas. 

 

12. Em relação às recomendações para pacientes com 
alergia ao látex, no centro cirúrgico, é correto afirmar 
que 

 
(A) se deve utilizar somente campos operatórios e 

aventais descartáveis.  
(B) se deve utilizar luvas de vinil, neoprene, silicone ou 

nitrili ao manipular o paciente. 
(C) se deve utilizar, em sala cirúrgica, mesa específica 

para paciente com alergia a látex. 

(D) se deve evitar o uso de sistema de aquecimento 
por ar forçado. 

(E) se deve utilizar máscara cirúrgica específica para 
alergia ao látex. 
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13. Considere as recomendações para o atendimento de 
paciente em situação de precaução de contato ou de 
isolamento respiratório no centro cirúrgico. 

 
I - Para evitar o aumento de áreas onde os microrga-

nismos possam se depositar durante a cirurgia, 
deve haver presença mínima de material na sala 
cirúrgica. 

II - O paciente hospitalizado deve ser encaminhado da 
sala de preparo diretamente para a sala cirúrgica 
previamente preparada. 

III - O paciente que não necessita recuperação anesté-
sica deve ser encaminhado da sala cirúrgica dire-
tamente para a sala de preparo.  

IV - Para doenças transmissíveis por aerossóis, o uso 
de máscara N95 é obrigatório para pacientes em 
sala cirúrgica. 

 

Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

14. Sobre a segurança e saúde no trabalho em serviços de 
saúde, segundo a Norma Regulamentadora nº 32, NR-32, 
é correto afirmar que 

 
(A) se considera risco biológico a probabilidade de 

exposição ocupacional a agentes microbianos, 
geneticamente modificados, ou não, as culturas de 
células, os parasitas, as toxinas e os príons. 

(B) manipulação ou fracionamento dos produtos quí-
micos devem ser realizados somente por técnicos 
de enfermagem. 

(C) trabalhadores não precisam usar proteção individual 
para a realização de procedimentos com radiação 
ionizante. 

(D) trabalhadores com feridas ou lesões nos membros 
superiores não podem iniciar suas atividades sem 
antes passarem por avaliação da enfermagem do 
trabalho. 

(E) se consideram medicamentos e drogas de risco 
aqueles que causam genotoxidade, carcinogenici-
dade, tetragenicidade e toxicidade séria e seletiva 
sobre órgãos e sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Sobre as Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 
conforme a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
é INCORRETO afirmar que 

 
(A) o atendimento domiciliar e a internação domiciliar 

são estabelecidos no âmbito do SUS. 

(B) a assistência terapêutica integral é a que se refere 
à dispensação de medicamentos e produtos de 
interesse para a saúde. 

(C) as ações e serviços de saúde, executados pelo 
SUS, seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organi-
zados de forma regionalizada e hierarquizada em 
níveis de complexidade crescente. 

(D) a saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Município prover as condições indispen-
sáveis ao seu pleno exercício. 

(E) foi instituído um Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. 

 

16. No processo de desinfecção de aparelhos endoscó-
picos, é correto afirmar que  

 
(A) se deve aplicar rinsagem de iodo nos canais e, em 

seguida, realizar nova secagem de lúmen com ar 
comprimido. 

(B) se deve imergir totalmente o aparelho em solução 
desinfetante e introduzir solução nos canais. 

(C) se deve enxaguar com água oxigenada e secar 
com compressa estéril antes de colocar o aparelho 
em solução desinfetante. 

(D) se deve secar, após lavagem, os canais com óxido 
nítrico de alta pressão. 

(E) se deve armazenar os aparelhos em armário 
fechado, com temperatura fria, independente se 
na posição horizontal ou vertical. 

 

17. Sobre os cuidados de enfermagem no posicionamento 
cirúrgico em cirurgia oftálmica, é correto afirmar que 

 
(A) os braços do paciente devem ficar estendidos 

acima da cabeça, acomodados com coxins. 

(B) a posição mais adequada para esse tipo de proce-
dimento é a Trendelenburg reversa ou proclive. 

(C) a cabeça deve ser apoiada em travesseiro e latera-
lizada. 

(D) os membros inferiores devem estar elevados 
melhorando o retorno venoso. 

(E) o procedimento é realizado em posição supina ou 
decúbito dorsal, independentemente da sua latera-
lidade. 
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18. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirma-
ções sobre o centro cirúrgico ambulatorial. 

 
(  ) É destinado exclusivamente para pacientes externos. 

(  ) Preconiza um processo de alta hospitalar precoce. 
(  ) Não é necessário ter sala de recuperação. 

(  ) Somente poderão ser realizados procedimentos 
com anestesia local ou regional. 

(  ) Cirurgias ambulatoriais podem ser realizadas em 
CC tradicionais. 

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

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

 

19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os termos às respectivas ações. 

 
(1) Desinfecção de alto nível 
(2) Desinfecção de nível intermediário 
(3) Uso de detergente 
(4) Lavadora ultrassônica 
(5) Limpeza manual 

 
(  ) Diminui a tensão das superfícies, utilizando produtos 

de substâncias sintéticas, orgânicas e líquidas. 

(  ) Destrói os elos que fixam a partícula de sujidade 
à superfície do produto, utilizando o princípio da 
cavitação. 

(  ) Destrói microrganismos patogênicos na forma 
vegetativa, microbactérias, a maioria dos vírus e 
dos fungos, de objetos inanimados e superfícies. 

(  ) Destrói a maioria dos microrganismos de artigos 
semicríticos, inclusive microbactérias e fungos, 
exceto um número elevado de esporos bacterianos. 

(  ) Reduz a carga microbiana, presente nos produtos 
para saúde, utilizando água, detergentes, por meio 
de ação mecânica, atuando em superfícies internas 
e externas. 

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

 
(A) 2 – 4 – 1 – 3 – 5. 
(B) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5. 
(D) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 
(E) 1 – 4 – 2 – 3 – 5. 

 
 
 
 

20. A presença de endotoxinas no material esterilizado 
pode causar reações pirogênicas nos pacientes. A 
propriedade tóxica dos lipídios das endotoxinas pode 
ser inativada por 

 
(A) todos os métodos de esterilização. 
(B) manipulação excessiva. 
(C) limpeza eficiente. 
(D) controle do número de organismos vivos. 
(E) indicadores químicos. 

 

21. A efetividade da limpeza dos materiais no Centro de 
Material e Esterilização (CME) provém de vários fatores 
interdependentes: _________ do artigo, _________ da 
água, tipo e qualidade dos agentes, __________ de 
limpeza, manuseio e _________ e ________ do material. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) recepção – qualidade – endotoxinas – enxágue – 

esterilização 

(B) recepção – preparo – endotoxinas – enxágue – 
esterilização 

(C) complexidade – qualidade – acessórios – enxágue – 
secagem 

(D) complexidade – qualidade – acessórios – germi-
nação – esterilização 

(E) complexidade – preparo – acessórios – germi-
nação – secagem 

 

22. Considere as afirmações abaixo sobre a esterilização 
por vapor saturado sob pressão. 

 
I - Utiliza calor e umidade para o processo de esterili-

zação. 

II - A câmara interna pode ser totalmente preenchida, 
sem que os produtos encostem nas paredes. 

III - É indicada para instrumentais cirúrgicos, tecidos, 
silicone, borracha, vidros.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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23. De acordo com a Resolução – RDC nº 15, de 15 de 
março de 2012, considere os dados abaixo para identi-
ficação de embalagem a ser esterilizada. 

 
I - Nome do produto e número do lote 
II - Data da esterilização e data limite de uso 

III - Método de esterilização e nome do responsável 
pelo preparo 

 
Quais devem constar nessa embalagem? 

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

 

24. Sobre o armazenamento de produtos esterilizados, é 
INCORRETO afirmar que esses devam 

 
(A) ser guardados em local limpo e seco. 

(B) estar em prateleiras com empilhamento. 

(C) estar em local restrito. 
(D) ter acesso restrito. 

(E) estar sob proteção da luz solar direta. 
 

25. Considere os tópicos abaixo sobre a humanização no 
SUS.  

 
I - Reconhecimento das ações de saúde de gestores, 

trabalhadores e usuários. 

II - Construção e trocas de saberes entre profissionais 
de saúde e usuários. 

III - Construção de redes solidárias e interativas, parti-
cipativas e protagonistas do SUS. 

 
Quais fazem parte da operacionalização do SUS? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


