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Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

Edital nº. 002/2016 

 

        2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO - 30/06/2016 

 

ENFERMEIRO 
 

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o  
caderno somente  quando houver a instrução do orientador de sala. 

 

 A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e será composta por 10 (dez) questões, 

sendo que 09 (nove) delas serão no formato de respostas objetivas e 01 (uma) no formato de resposta 

dissertativa. 

 

 As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta. 

 

 Não serão aceitas rasuras. 

 

 É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros). 

 

 Estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou maior a 7,0 (sete). 

 

 É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta em livros, 

apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente excluído / eliminado do 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

 As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova. 

 

 Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá ser feito 

através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital. 

 

 A prova terá duração de 2 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário de início 

anunciado pelo orientador de sala. 

 

Início às 09 horas e término às 11 horas. 
(horário de Brasília) 

 

Ciente: _______________________________________________                    Data:_____/_____ /________ 
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QUESTÕES 
 

01). A ventilação mecânica (VM) consiste na utilização de um ventilador pulmonar artificial para pacientes com 
insuficiência respiratória aguda ou crônica, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta: 

I. A VM tem a finalidade de promover ventilação e oxigenação adequadas às necessidades dos tecidos, melhorando a 
troca gasosa pulmonar e corrigindo a hipóxia e/ou hipercapnia. 

II. A diferença fundamental entre a ventilação espontânea (VE) e a VM é que a entrada dos gases por meio do 
ventilador gera uma pressão intratorácica negativa. 

III. O enfermeiro pode detectar precocemente falhas no funcionamento do ventilador e sinais de desconforto 
respiratório; e corrigir situações como vazamento por desconexão em alguma parte do sistema ou pelo cuff da cânula, 
aumento da resistência de vias aéreas devido a presença de secreções e aumentar a FiO2 temporariamente em casos 
de diminuição de saturação de oxigênio.  

IV. Pneumonia, edema pulmonar, pneumotórax e enfisema são condições patológicas que reduzem a complacência 
pulmonar.  

Assinale a alternativa escolhida: 

 a) Apenas a frase I está correta. 

 b)  As frases II e IV estão corretas. 

 c)  I, II,III e IV estão corretas. 

 d)  As frases I e III estão corretas. 
 

02). Sobre os cuidados com o curativo de cateter vascular tunelizado para realização de hemodiálise, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.  

(       ) A cobertura com cobertura membrana tra                                                                     
discrasias sanguíneas, sangramento local ou para aqueles com sudorese excessiva.  

(       ) As coberturas devem ser retiradas durante o banho para higienizar o sítio de inserção, e, logo após, recomenda-
se realizar curativo com clorexidine 0,5% a 2%.  

(       ) A troca da cobertura com gaze estéril deve ser realizada a cada 48 horas e para cobertura transparente 
semipermeável a cada 7 dias; ou antes do período previsto para cada cobertura, se suja, solta ou úmida. 

(       )                             (em média 2 semanas), manter o sítio de inserção descoberto. 

Assinale a alternativa correta: 

 a) F − V − V − F 

 b) V − V − F − V 

 c) V − F − V − V 

 d) F − F − V − V 

 e) F − V − V – V 
 

03). Em atenção à Resolução 55.18, da 55ª Assembleia Mundial da Saúde, ocorrida em maio de 2002, que recomendou 
à própria Organização Mundial da Saúde (OMS) e aos Estados Membros uma maior atenção ao problema da segurança 
do paciente, a OMS lançou, em outubro de 2004, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. 

Com objetivo de aumentar os padrões de qualidade almejados em serviço de saúde no mundo, esse Desafio global 
contempla: 

Assinale a alternativa escolhida: 

 a) Segurança dos colaboradores, médicos e residentes; 

 b) Segurança de equipamentos, prevenção de infecção de sítio cirúrgico, prevenção dos colaboradores da 
anestesiologia;  
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 c) Prevenção de Infecção do sítio cirúrgico, anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras, indicadores da assistência 
segura; 

 d) Indicadores da assistência segura, Protocolo de Cirurgia Segura, Segurança do Paciente. 

 
 

4). Sobre Cuidados Paliativos, coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(       ) O cuidado paliativo busca a qualidade de vida e a dignidade aos pacientes cuja a doença não responde mais 
ao tratamento curativo dando-se primazia ao cuidar. 

(       ) O termo terminalidade e muito utilizado nos dias de hoje. 

(       ) Segundo a definição da OMS, cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade da vida de 
pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que venha ameaçar a continuidade da vida, por meio da 
prevenção e do alívio do sofrimento. 

(       ) A hipodermoclise ou terapia subcutânea é um método seguro e simples para administração de fármacos e 
também para hidratação adequada. 

(       ) Quando o paciente não responde mais aos tratamentos curativos, não existe mais nenhuma terapêutica. 

 
 

5). A Lei 7.498/86 dispõe sobre o exercício profissional da Enfermagem. São atividades privativas do enfermeiro, 
EXCETO (assinale a alternativa escolhida): 

 a) Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. 

 b) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. 

 c) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 

 d) Consulta de enfermagem. 

 e) Nenhuma das opções anteriores. 

 
 

6). Segundo a Norma Regulamentadora 32 – NR 32, considera-se risco biológico a probabilidade da exposição 
ocupacional a (assinale a alternativa escolhida): 

 a) microrganismos, parasitas, toxinas e príons. 

 b) microrganismos, culturas de células, parasitas e toxinas. 

 c) microrganismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas, toxinas e príons. 

 d) microrganismos, culturas de células, parasitas e príons. 

 e) microrganismos geneticamente modificados, culturas de células, parasitas e toxinas. 

 
 

7). O teste biológico deverá ser realizado nas seguintes ocasiões (assinale a alternativa escolhida): 

 a) No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis, diariamente na primeira 
carga do dia, após manutenção da autoclave quando indicado. 

 b) Três vezes por semana com uma ampola teste na porta, meio e fundo da câmara. 

 c) Semanalmente com uma ampola teste na porta, meio e fundo da câmara. 

 d) Sempre que a autoclave apresentar falha no processo. 

 f) Em todos os ciclos de esterilização. 
 

8). Para desinfecção de nível médio de artigos como por exemplo, materiais de inaloterapia e oxigenoterapia não 
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metálicos, como máscaras de inalação e nebulização, circuitos ventilatórios é indicado o uso de (assinale a alternativa 
escolhida): 

 a) Glutaraldeído. 

 b) Água e sabão de coco. 

 c) Hipoclorito de Sódio. 

 d) Formaldeído. 

 e) Vapor saturado sob pressão. 
 

9). Paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva, após hemodiálise intermitente com anticoagulação com 
heparina não fracionada, apresentou sangramento importante na incisão cirúrgica abdominal. Para reversão dos 
efeitos da heparina, utiliza-se como antagonista a (assinale a alternativa escolhida): 

 a) Vitamina C.  

 b) Vitamina K.  

 c) Protrombina.  

 d) Vrotamina. 

 e) Varfarina. 
 

10).  A Portaria MS/GM nº 529/2013, a qual institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) estabelece 
que um conjunto de protocolos básicos, definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) devem ser elaborados e 
implantados. Cite quais são os protocolos básicos definidos pela OMS e descreva simplificadamente o que cada um 
deles preconiza. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
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