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Processo Seletivo Simplificado – Hospital Alberto Rassi - HGG 

Edital nº. 002/2016 

 

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

 

TÉCNICO  DE  ENFERMAGEM 
 

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 14 horas e término às 16 horas. 
(horário de Brasília) 

 

Ciente: _______________________________________________                    Data:_____/_____ /________ 
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QUESTÕES 

01). As complicações intra-operatórias potenciais incluem hipertermia malígna. São manifestações clínicas da 
hipertermia maligna, EXCETO (assinale a alternativa escolhida): 

a) Taquicardia.  

b) Hipotensão.  

c) Poliúria. 

d) Rigidez ou movimentos semelhantes ao tétano, frequentemente na mandíbula. 

e) Arritmia ventricular.  

 

2). Existem evidências de que a Lista de Verificação de Cirurgia Segura reduz complicações e salva vidas. Estudo 
realizado em oito países encontrou uma redução de 11% para 7% da ocorrência de complicações em pacientes 
cirúrgicos e uma diminuição de mortalidade de 1,5% para 0,8% com a adoção da lista de Verificação. Um estudo 
holandês mostra uma queda nas complicações entre pacientes cirúrgicos de 15,4% para 10,6% e da mortalidade de 
1,5% para 0,8%. (Ministério da Saúde/ Anvisa/ Fiocruz 09/07/2013). Quais as fases que a Lista de Verificação (Check-
list), divide a cirurgia (assinale a alternativa escolhida): 

a) Antes do paciente ser encaminhado para o centro cirúrgico, antes do preenchimento dos termos de 
consentimento, Depois de receber orientações sobre o jejum; 

b) Antes da indução anestésica; Antes da incisão cirúrgica; Antes do paciente sair da sala de cirurgia; 

c) Antes da Incisão cirúrgica, Antes do paciente sair da sala de cirurgia; Antes da indução anestésica; 

d) Antes do paciente ser orientado sobre o procedimento Cirúrgico, Antes da incisão Cirúrgica, Antes da indução 
anestésica. 

 

3). Dentre as regras básicas para montagem de caixas cirúrgicas estão (assinale a alternativa escolhida): 

a) Conferir se os instrumentais estão limpos e secos, verificar a gravação da caixa e instrumentais, número de 
pinças e respectivos códigos. 

b) Utilizar a pasta e/ou rótulo com a listagem das pinças para conferência. 

c) Separar as peças com trincas ou quebradas para substituição e colocar as peças mais leves e menores sobre os 
maiores e mais pesados. 

d) Colocar um integrador químico em todas as caixas e embalar a caixa com a técnica de envelope. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

4). De acordo a Resolução COFEN 311/2007 que aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, “Das Relações Profissionais”, são Responsabilidades e Deveres, exceto (assinale a alternativa escolhida): 

a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 

b) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional. 
c) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião 
e posição ideológica. 
d) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam 
prejudicar o exercício profissional. 

e) Nenhuma das anteriores. 
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5). Assinale abaixo com um X em todas as opções indicadas tecnicamente para a prevenção de lesão por pressão 
(assinale as alternativas escolhidas): 

(      ) Colchão pneumático   

(      ) Rolinho de atadura 

(      ) Luvas cheia de água 

(      ) Boias 

(      ) Rolo de espuma          

(      ) Colchão de água 

(      ) Colchão piramidal 
 

 

06). Se aplicado diretamente na veia, sem a diluição adequada, o medicamento que pode levar o paciente a uma 

parada cardíaca é (assinale a alternativa escolhida): 

a) Bicarbonato de sódio a 8,4%. 

b) Cloreto de potássio a 10%. 

c) Cloreto de sódio a 0,9%. 

d) Manitol a 20%. 

e) Glicose a 25%. 
 

 

07). É correto afirmar que um paciente está eupneico quando a sua frequência respiratória encontra-se (assinale a 

alternativa escolhida): 

a) abaixo de 12 r.p.m. 

b) entre 25 e 30 r.p.m. 

c) entre 16 e 20 r.p.m. 

d) entre 12 e 16 r.p.m. 

e) acima de 30 r.p.m. 
 

 

8). De acordo com o Decreto 94.406/87, que regulamenta o exercício da enfermagem, cabe ao Técnico de 
Enfermagem assistir ao enfermeiro nas seguintes tarefas, EXCETO, (assinale a alternativa escolhida): 

a) No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. 

b) Na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave. 

c) Na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar. 

d) Nos cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 

e) Nenhuma das opções anteriores. 
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9). A Humanização na saúde à pessoa idosa caracteriza-se como um movimento no sentido da concretização dos 
princípios do SUS que tem na Política Nacional de Humanização (PNH), assim, o Ministério da Saúde propõe estimular 
esse movimento, incentivando a valorização de todos os atores e sujeitos que participam na produção da saúde. A 
operacionalização da humanização dá-se pela oferta de dispositivos - tecnologias, ferramentas e modos de operar. 
Dentre esses dispositivos, destaca-se o(a) (assinale a alternativa escolhida):  

a) atendimento prioritário.  

b) acolhimento.  

c) atenção diferenciada. 

d) política de inclusão. 

e) comunicação. 

 
 

10).  Descreva o que você entende por prestar cuidados integrais ao paciente. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 


