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ENFERMEIRO
CCIH
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
A Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) é um processo
infeccioso que acomete tecido, órgão e cavidade abordada
em um procedimento cirúrgico. Sobre a ISC, analise os
itens abaixo e assinale a opção correta:

QUESTÃO 13
Em 2005, foi publicada, no Diário Oficial da União, a
portaria n.º 485/2005, do Ministério do Trabalho e
Emprego, referente à Norma Regulamentadora n.º 32,
que estabelece ações de segurança e saúde no trabalho
realizado em serviços de saúde. Acerca deste tema,
assinale a opção correta.

I.

Extremos de idade, diabetes mellitus, hipoxemia,
tempo prolongado de cirurgia e cirurgia prévia
recente, são alguns dos fatores de risco para ISC;
II. A antibioticoprofilaxia é indicada apenas em cirurgias
infectadas e contaminadas;
III. A ISC ocorre até 15 dias após a realização do
procedimento cirúrgico;
IV. Em caso de implante de prótese, a ISC pode ocorrer
em até 01 ano após o procedimento.

A) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros
cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento
intensivo, Unidades de pacientes com doenças
infectocontagiosa e quando houver contato direto da
vestimenta com material orgânico, deve ser de
responsabilidade do empregador;
B) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição
a agentes biológicos devem usar vestimenta de
trabalho, não devendo ser o conforto um requisito;
C) Somente os Equipamentos de Proteção Individual – EPI,
descartáveis, deverão estar à disposição em número
suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja
garantido o imediato fornecimento ou reposição;
D) Os trabalhadores, com ferimentos ou lesões nos
membros superiores, poderão iniciar suas atividades,
contanto que utilizem Equipamentos de Proteção
Individual – EPI.

Estão corretos, apenas:
A) I e II;
B) II e IV;
C) II e III;
D) I e IV.
QUESTÃO 12
A Portaria nº 2.616/98, de 12/05/98, do Ministério da
Saúde, estabelece conceitos e critérios diagnósticos das
infecções hospitalares. A respeito dos conceitos de
infecção, assinale V (para verdadeiro) ou F (para falso):

QUESTÃO 14
A desinfecção de alto nível é um processo físico ou químico
que destrói a maioria dos microrganismos de artigos
_______, inclusive micobactérias e _______, exceto um
número elevado de _______.

( ) A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que
tornou-se evidente logo após o nascimento, é um
exemplo de infecção comunitária;
( ) Infecção comunitária é aquela constatada ou em
incubação no ato de admissão do paciente, desde que
não relacionada com internação anterior no mesmo
hospital;
( ) Quando se desconhecer o período de incubação do
micro-organismo e não houver evidência clínica e/ou
dado laboratorial de infecção no momento da
internação, convenciona-se infecção hospitalar toda
manifestação clínica de infecção que se apresentar a
partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão;
( ) As infecções no recém-nascido são hospitalares, com
exceção das transmitidas de forma transplacentária e
aquelas associadas a bolsa rota inferior a 12 (doze)
horas.

A sequência correta, para o preenchimento das lacunas,
está em:
A) Críticos; fungos; vírus;
B) Semicríticos; fungos; esporos bacterianos;
C) Semicríticos; vírus; esporos bacterianos;
D) Críticos; fungos; esporos bacterianos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, V, V;
B) F, V, F, V;
C) V, V, V, F;
D) F, V, V, F.
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QUESTÃO 15
As Infecções da Corrente Sanguínea (ICS) associadas a
cateteres venosos centrais (CVC) estão relacionadas a
importantes desfechos desfavoráveis em saúde. Segundo
as recomendações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, a fim de prevenir a infecção da corrente
sanguíneas por cateteres centrais, marque a opção
correta.

QUESTÃO 17
A infecção do trato urinário (ITU) é um quadro infeccioso
que pode ocorrer em qualquer parte do sistema urinário,
como rins, bexiga, uretra e ureteres, sendo mais comum
na parte inferior do trato urinário, do qual fazem parte a
bexiga e a uretra. Embasado nas orientações da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017) para
prevenção de infecção do trato urinário associada a
cateter vesical analise os itens abaixo e assinale a opção
correta:

A) Utilizar veia jugular como sítio preferencial para CVC
não tunelizado;
B) Realizar a limpeza do sítio de inserção com Soro
Fisiológico a 0,9%;
C) Realizar a troca da cobertura com gaze estéril a cada 72
horas, ou antes, se estiver suja, solta ou úmida;
D) Realizar a troca da cobertura transparente
semipermeável a cada 7 dias, ou antes, se estiver suja,
solta ou úmida.

I.

Manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da
bexiga;
II. Não desconectar o cateter ou tubo de drenagem,
exceto se a irrigação for necessária;
III. Realizar irrigação do cateter com antimicrobianos;
IV. Trocar apenas a bolsa coletora quando ocorrer
desconexão, quebra da técnica asséptica ou
vazamento.

QUESTÃO 16
O objetivo do cateterismo umbilical é estabelecer uma
linha de acesso venoso à circulação sanguínea do neonato,
tendo como principal complicação infecções generalizadas.
Sobre os cuidados com o cateter umbilical, marque a
opção correta.

Estão corretos, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) I e IV;
D) III e IV.

A) Cateteres umbilicais arteriais, preferencialmente,
devem ser mantidos até 10 dias;
B) Utilizar antimicrobianos tópicos não leva a seleção de
resistência microbiana e de colonização fúngica;
C) Realizar antissepsia do coto e da região periumbilical
preferencialmente com Solução Fisiológica a 0,9%;
D) Não utilizar tintura de iodo pelo impacto sobre a
glândula tireoide do neonato.

QUESTÃO 18
A pneumonia relacionada à assistência à saúde é
principalmente de origem aspirativa (ANVISA, 2017).
Sobre a pneumonia aspirativa, marque V para verdadeiro
ou F para falso:
( ) Estas
aspirações
são,
mais
comumente,
macroaspirações, raramente são microaspirações
silenciosas;
( ) Um paciente pode ter mais de um foco de pneumonia
e até mesmo com microrganismos diferentes;
( ) A posição supina impede aspiração do trato
respiratório ou refluxo do trato gastrintestinal, sendo
esses fatores de risco para pneumonia associada à
ventilação mecânica (PAV);
( ) A principal fonte de infecção são as secreções das vias
aéreas superiores, seguida pela inoculação exógena
de material contaminado ou pelo refluxo do trato
gastrintestinal.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, V, V;
B) F, V, V, V;
C) V, F, F, V;
D) F, V, F, V.
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QUESTÃO 19
Entre as medidas específicas recomendadas pela ANVISA
(2017) para prevenção de pneumonia associada à
ventilação mecânica (PAV) assinale a opção correta.

QUESTÃO 21
A Resolução RDC ANVISA Nº 306/04 dispõe sobre o
gerenciamento interno de Resíduos de Serviço de Saúde
(RSS). Em relação ao transporte interno dos RSS, marque
a opção correta.

A) Manter decúbito elevado (30 - 45°); Fazer a higiene oral
com antissépticos; Monitoramento da pressão de cuff;
Antibiótico profilático para PAV;
B) Manter decúbito elevado (30 - 45°); Fazer a higiene oral
com antissépticos; Monitoramento da pressão de cuff;
Não é recomendada a troca rotineira do circuito do
ventilador;
C) Manter decúbito elevado (30 - 45°); Fazer a higiene oral
com antissépticos; Monitoramento da pressão de cuff;
Recomendada a troca rotineira do circuito do ventilador;
D) Manter em posição supina; fazer a higiene oral com
antissépticos; Monitoramento da pressão de cuff; Não é
recomendada a troca rotineira do circuito do ventilador.

A) No momento em que os resíduos forem produzidos já
devem ser coletados, sem programação prévia;
B) Os carros de coleta devem ter, preferencialmente,
pneus de borracha e estar devidamente identificados
com símbolos de risco;
C) Os recipientes devem possuir 400 litros de capacidade,
evitando conter válvula de dreno no fundo;
D) Os recipientes devem ser rígidos desprovidos de rodas
para evitar contato com o piso do estabelecimento e
minimizar risco de contaminação.
QUESTÃO 22
A Resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012, dispõe
sobre requisitos de boas práticas para o processamento de
produtos para saúde e dá outras providências. Em relação
aos processos de esterilização de produtos para a saúde,
assinale a opção correta.

QUESTÃO 20
Os resíduos de serviços de saúde são classificados em
função de suas características e consequentes riscos que
podem acarretar ao meio ambiente e à saúde.
Correlacione às colunas I e II e assinale a opção correta.
Coluna I
I. Grupo
II. Grupo
III. Grupo
IV. Grupo

A) É obrigatório a realização de teste para avaliar o
desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie &
Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no
primeiro e último ciclo do dia;
B) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato pode
ocorrer sempre que necessário;
C) A água utilizada no processo de geração do vapor das
autoclaves deve atender às especificações do
responsável do centro de material e esterilização (CME);
D) Não é permitido o uso de estufas para a esterilização de
produtos para saúde.

A;
B;
D;
E.

Coluna II
( ) Bolsas de sangue pós-transfusão;
( ) Lâminas de bisturi usadas;
( ) Produtos antimicrobianos;
( ) Fralda descartável.

QUESTÃO 23
Produtos para saúde críticos são produtos utilizados em
procedimentos invasivos com penetração de pele e
mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema
vascular. Sobre a substância capaz de esterilizar
quimicamente produtos críticos, assinale a opção correta.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) D, E, B, A;
B) A, E, B, D;
C) E, D, B, A;
D) B, A, D, E.

A) Álcool a 70 %;
B) Álcool a 90%;
C) Glutaraldeído a 2%;
D) Hipoclorito de sódio a 0,01%.
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QUESTÃO 24
Apesar do parto vaginal apresentar menor risco de
infecção puerperal, existem vários fatores de risco
associados a este tipo de infecção. No que diz respeito à
infecção associada ao parto vaginal, assinale a opção
correta.

QUESTÃO 27
O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP),
por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de
2013, adota algumas definições. A opção que define
“evento adverso” segundo a Portaria supracitada de forma
correta é:

A) Toques vaginais, sobretudo após ruptura de
membranas amnióticas;
B) Laceração perineal de grau 1 e 2;
C) Tempo de ruptura de membranas amnióticas ≤ 18h;
D) Antibioticoprofilaxia não realizada no tempo e dose
indicados.

A) Evento ou circunstância que poderia ter resultado em
dano desnecessário ao paciente;
B) Incidente que resulta em dano ao paciente;
C) Comprometimento da estrutura ou função do corpo;
D) Risco de dano desnecessário associado ao cuidado de
saúde.

QUESTÃO 25
A higienização das mãos é considerada um dos pilares da
prevenção e controle de infecções dentro dos serviços de
saúde. De acordo com o Manual da Anvisa sobre
Higienização das mãos, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 28
A portaria nº 2.616/98 do Ministério da Saúde, dispõe
sobre competências da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH). Sobre as competências da CCIH,
marque V para verdadeiro ou F para falso.

I.

( ) Responsável pelo uso racional de antimicrobianos,
germicidas e materiais médico-hospitalares;
( ) Realizar investigação epidemiológica de casos e
surtos, sempre que indicado, e implantar medidas
imediatas de controle;
( ) Confeccionar e divulgar semanalmente um boletim
informativo contendo os índices de infecções
hospitalares observadas na instituição;
( ) Notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia,
ao organismo de gestão do SUS, os casos
diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob
vigilância epidemiológica (notificação compulsória),
atendidos em qualquer dos serviços ou Unidades do
hospital.

A correta higienização antisséptica das mãos deve ter
duração de 40 a 60 segundos;
II. Soluções alcoólicas entre 60 a 80% são mais efetivas
que concentrações mais altas dessas soluções;
III. Produtos alcoólicos são mais efetivos na higienização
das mãos de profissionais de saúde quando
comparados aos sabonetes comuns ou sabonetes
associados a antissépticos;
IV. A eficácia da higienização das mãos depende da
duração e da técnica empregada.
Estão corretas:
A) Apenas I e IV;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e IV;
D) Todas estão corretas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, F, V;
B) F, V, F, F;
C) F, V, F, V;
D) V, F, V, F.

QUESTÃO 26
As precauções de contato são medidas de contenção de
surto por bactérias multirresistentes. Em relação às
medidas de precaução de contato assinale a opção
correta.
A) Usar avental estéril ao entrar no quarto durante o
atendimento ao paciente e retirá-lo antes de deixar o
quarto, obedecendo à técnica;
B) No caso das UTIs neonatal, a desinfecção das
incubadoras deve ser realizada com álcool a 70%;
C) Todas as pessoas que tiverem contato com o paciente
devem usar luvas estéreis, ao entrar no quarto durante
o atendimento ao paciente; trocar de luvas após contato
com material biológico; retirar as luvas antes de deixar
quarto;
D) Internação de paciente quando possível, em quarto
privativo ou em quarto com paciente que apresente
infecção pelo mesmo microrganismo.
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QUESTÃO 29
Para a adequada execução do Programa de Controle de
Infecções Hospitalares (PCIH) os hospitais deverão
constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH), como afirma a portaria do Ministério da Saúde nº
2.616/98. Com relação à estrutura organizacional da CCIH,
é correto afirmar:
A) O presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um
dos membros da mesma, indicado pelos membros
executores;
B) A CCIH deverá ser composta por profissionais da área
de saúde e nível médio;
C) Um
dos
membros
executores
deve
ser,
obrigatoriamente, um enfermeiro;
D) Um hospital com número de leitos igual a 80 (oitenta)
terá membros consultores representados pelo serviço
médico e de enfermagem.
QUESTÃO 30
As doenças, agravos e eventos constantes na Lista de
Notificação Compulsória – LNC, da Portaria nº 204, de 17
de fevereiro de 2016, devem ser notificadas às Secretárias
Municipais de Saúde. A respeito das doenças de
notificação compulsória imediata e seu tempo máximo de
notificação a partir da suspeita inicial, assinale a opção
correta.
A) 12
B) 24
C) 36
D) 48

horas;
horas;
horas;
horas.
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