Prova de Conhecimentos Específicos
Questões de 21 a 35
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questão

21

Questão

24

Quanto à Assistência ao paciente em PCR, é correto afirmar:

Na recuperação pós-anestésica, é correto afirmar:

01) O material a ser utilizado deve estar disposto no carrinho
de emergência, que deverá ser verificado diariamente pelo
médico de plantão.
02) O carro de emergências deverá ter rodinhas, contendo
todos os itens necessários, dentre os quais estão
seringas, luvas, medicações de emergência.
03) O pessoal de enfermagem que responde ao chamado na
Parada deve deslocar o paciente até o carrinho de
emergência, nunca o contrário, por causa do fluxômetro
de O2, preso na parede.
04) Dentre as medicações de emergência, estão Dopamina,
Lidocaína, Adenosina, Dipirona.
05) A bandeja de dissecção venosa deverá estar a postos,
para que o técnico de enfermagem proceda a dissecção,
caso haja necessidade.

01) É incomum que ocorram náuseas ou vômitos, devendo
estes serem comunicados ao médico de plantão, pois
pode ser indicativo de hemorragia digestiva.
02) É comum uma alteração neurológica na primeira hora,
como agitação, tremores, hiperreflexia, hipertonicidade e
clônus.
03) A hipoxemia deverá ser corrigida retirando o suporte de
O2, rapidamente.
04) No CRPA, pode e deve-se administrar medicação por via
oral, principalmente para dor.
05) O paciente, quando apresenta náuseas no CRPA, uma
medida simples e possível é oferecer 30ml de água, para
melhora dos sintomas.

Questão

Questão

22

25

Ainda sobre recuperação pós-anestésica, pode-se afirmar:

Um objeto é considerado estéril quando ele está
completamente livre de micro-organismos vivos.

01) A verificação da pressão arterial deverá ser realizada
apenas pelo enfermeiro, sendo essa a sua função

Sendo assim, é correto afirmar:

exclusiva, não devendo ser delegada ao técnico de

01) A movimentação da equipe cirúrgica deve-se dar entre
uma área estéril para outra e de uma área não estéril
para outra.

02) O tratamento da hipertensão pós-cirúrgica sempre será

02) A movimentação da equipe cirúrgica deverá ser sempre
da área estéril para a não estéril.

03) Na hipotensão, a estabilização hemodinâmica do paciente

enfermagem.
com grande quantidade de solução fisiológica.
deve anteceder à procura das causas para ela ter ocorrido.

03) A instrumentadora e os instrumentais somente deverão
estar em áreas contaminadas, para não contaminar a área
estéril.

04) Na hipotensão, a estabilização hemodinâmica do paciente
deve ocorrer após a certeza das causas para a sua

04) Quando um técnico abre um invólucro estéril, o lado mais
próximo do corpo é aberto depois.

ocorrência.
05) Nas disritmias cardíacas, o paciente não sentirá dor.

05) Em um campo estéril, sua parte anterior e posterior são
considerados estéreis.
Questão

Questão

26

Na Parada Cardiorrespiratória no adulto, é correto afirmar:

23

01) A sequência no atendimento é A (vias aéreas), B
(respiração), C (compressões).

Quanto à Central de Material Esterilizado, é correto afirmar:
01) Em processos realizados na autoclave, dispensa-se a
limpeza manual do instrumental.

02) O ritmo das compressões cardíacas deve chegar a 100
compressões em um minuto, para garantir fluxo cerebral
adequado.

02) O manuseio do material a ser limpo/processado não exige
vestimenta específica, apenas alguns EPI´s, tais como
máscara e luva de procedimento.

03) O ritmo das compressões cardíacas deve chegar a 30
compressões em um minuto, para garantir fluxo cerebral
adequado.

03) Ao transportar o material sujo a ser processado, são
utilizadas caixas, que não poderão ser plásticas jamais,
pelo risco de contaminação.

04) As vias aéreas do paciente devem estar pérvias, e, para
garantir isso, o profissional deve colocar o dedo entre os
dentes do paciente, para que ele não se sufoque com a
língua.

04) Em muitos hospitais, se utiliza a limpeza mecânica e a
autoclave, em conjunto.
05) Os materiais cortantes devem ser acondicionados numa
bacia ampla, permitindo o seu fácil acesso ao
profissional.

05) Na RCP, o suporte ventilatório deverá ser instalado antes
do início das compressões cardíacas.

6
Obras Sociais Irmã Dulce - Processo Seletivo - 2014.2 - TÉCNICO EM
ENFERMAGEM - CENTRO CIRÚRGICO - CME

Conhecimentos Específicos

Questão

03) Deverá ser mergulhado numa solução com água e
detergente enzimático, sem necessidade de lavar com
esponja.
04) Deverá ser mergulhado numa solução com água e
detergente enzimático, lavando com a esponja, sem
necessidade do álcool a 70% depois.
05) Após limpo, ele deverá ser guardado em campos estéreis.
Cabo e lâmina.

27

Após o procedimento cirúrgico, no pós-operatório imediato,
deverá ser observado:
01) Características do curativo, se limpo e seco, bem como
sinais de hipo ou hipertensão, nível de consciência do
paciente, sinais vitais.
02) Débito urinário (o paciente deverá urinar imediatamente
após a cirurgia), posição no leito (paciente deverá
permanecer em Fowler).
03) Acordar o paciente, manter membros inferiores elevados,
retirar o curativo, se necessário (quanto mais cedo retirar,
melhor a cicatrização).
04) Chamar o paciente pelo nome, observando as suas
reações, o curativo compressivo na incisão cirúrgica,
contagem de gazes e compressas.
05) Observar sinais vitais, acordar o paciente, retirar o
oxigênio para a observação.
Questão

Questão

Sobre a Central de material esterilizado, é correto afirmar:
01) A área limpa é aquela que abrange área de preparo, área
de esterilização, área de armazenamento, área de
distribuição.
02) A área limpa também abrange a área de recepção
pós-cirúrgica.
03) A limpeza tem como objetivo apenas deixar matéria
orgânica.
04) Para a limpeza, não é necessária a fricção.
05) Limpeza nem sempre precede a esterilização.

28

Em relação ao processamento de material na central de
material esterilizado, pode-se afirmar:

Questão

01)
02)
03)
04)
05)

São bactericidas.
Têm difícil enxágue.
São tóxicos.
São atóxicos e de fácil enxágue.
São corrosivos.

Questão

33

No âmbito da medicina, a desinfecção tem como objetivo
eliminar o risco de contágio por parte de agentes patogênicos.
Sobre desinfecção, é correto afirmar:
01)
02)
03)
04)

São sempre de baixo nível.
São sempre de alto nível.
Podem ser de baixo, médio ou alto nível.
Nenhum dos produtos é irritante de vias aéreas (o
profissional não precisa usar máscaras).
05) Nenhum deles impregna matéria orgânica.

29

Sobre a limpeza do material da área do Centro Cirúrgico, é
correto afirmar:

Questão

01) No piso, deverá haver apenas desinfecção semanal, que
substitui a limpeza.
02) Nas janelas, deverá haver a limpeza ou desinfecção, com
água e sabão ou detergente.
03) Nos aparelhos de telefone, bancada, deverão ser
utilizados água e sabão, nunca o álcool a 70%.
04) No teto, deverá ser realizada a varredura seca.
05) A limpeza pesada dos esgotos e rodapés deverá ser
realizada diariamente.
Questão

32

Sobre os Detergentes enzimáticos, pode-se afirmar:

01) Para a efetividade dos procedimentos, precisa haver
limpeza, desinfecção, esterilização, transporte e
armazenamento.
02) Com os instrumentais não é necessário utilizar
processamento químico, apenas físico, através da
autoclave.
03) Antes da limpeza do instrumental, deve haver separação
de material, no entanto não é necessária a separação de
tesouras ou pinças, e sim apenas separação do material
sujo do limpo.
04) O material mais pesado deverá estar acima do material
leve, sobrepostos nas caixas.
05) A esponja de aço poderá ser utilizada em alguns
materiais.
Questão

31

34

Quanto à desinfecção com álcool, pode-se afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

Tem ação longa e de alto custo.
Tem ação curta e alto custo.
Pode danificar ou enrijecer alguns materiais.
Pode ser utilizado em lentes.
É pouco inflamável.

Questão

35

Na desinfecção física, é correto afirmar:

30

01) Deve-se enxaguar em água estéril, após o procedimento
de desinfecção.
02) Após a desinfecção, não há necessidade de enxágue.
03) Não há necessidade de secar depois.
04) Os artigos podem ser processados montados, não há
necessidade de desmontar.
05) A desinfecção física sempre deverá ser realizada após a
química.

Em relação à limpeza e desinfecção do laringoscópio utilizado
no centro cirúrgico, pode-se afirmar:
01) Realizada uma limpeza prévia com água e clorexidina,
após isso, mergulhá-lo numa solução com álcool.
02) Deverá ser mergulhado numa solução com água e
detergente enzimático, lavando com a esponja e, após
seco, utilizar o álcool a 70%.
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