PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN
02 de junho de 2019

ENFERMEIRO CENTRO CIRÚRGICO E CME
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
Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as
como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

SOLIDARIEDADE...
Lya Luft

( ) Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos
de doações e campanhas, é um aprendizado da
humanidade pessoal;
( ) Pelas características o texto é uma notícia, em razão
de seu caráter objetivo;
( ) Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
( ) Predomina, como tipologia, a dissertação.

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos
para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve
começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas
questões, é um chamamento para a ação (que pode estar
bem ao seu alcance).
O gesto não precisa ser grandioso nem público, não
é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma
campanha. Sobretudo, convém não aparecer.
O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer
de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão
vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não
somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do
nosso lado.
Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no
cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a
gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais
de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da
superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma
casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de
casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer
todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado,
do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal
passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.
Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o
trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo
isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.
Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar
pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um
pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses
deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.
Uma hora a mais em casa não para se trancar no
quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos
felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas
promover desde sempre a casa como o lugar do encontro,
não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do
engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do
afeto, não do cansaço.
Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro
de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo
de amigos, como querer fazer campanhas, como
pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o
mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como
dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se
estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?
Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo
o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos
gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar
melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) V, F, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Sobre aspectos
informações:

linguísticos

do

texto,

analise

as

“Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar,
pra pensar pode ser tão ameaçador...)” o elemento
coesivo destacado pode ser substituído por, “todavia”
sem alterar o sentido da frase;
II. “...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza,
a compreensão”, as vírgulas são usadas para separar
termos de mesmo valor sintático;
III. As palavras “fácil”, “solidário” e “frívolo” são
acentuadas pela mesma regra gramatical;
IV. “Sobretudo, convém não aparecer.” O elemento
coesivo destacado pode ser substituído por
“principalmente”, mantendo a coerência textual.
I.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, II e III;
C) II e III;
D) I, II e IV.
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Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:
Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

QUESTÃO 03
Assinale a opção correta em relação ao texto:
A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
C) “Fugidias” pode ser interpretado como perenes;
D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.
QUESTÃO 04
“E um dia sei que estarei mudo”. A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:
A) Adjetivos;
B) Substantivos;
C) Verbos;
D) Advérbios.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:
A) Esqueceu dos velhos amigos;
B) O povo chamava-o maluco;
C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
D) Cheguei cedo na prova.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que
diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:
I.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com
prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, III e IV;
C) I e III;
D) I e IV.
QUESTÃO 07
A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a
cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão
rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:
A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.
QUESTÃO 08
A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências
previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos
orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
( ) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
( ) Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
( ) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F,
B) F, V,
C) V, F,
D) F, V,

F,
F,
F,
F,

V;
F;
F;
V.
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QUESTÃO 09
A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a
consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:
A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família
e Agentes Comunitários de Saúde;
B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios
e Distrito Federal;
C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas
trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para
Pagamento de Alto Custo (APAC);
D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil
e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
promoção da saúde e atenção básica à saúde.
QUESTÃO 10
Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:
A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como
despesas em saúde;
D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União,
além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Conforme o Ministério da Saúde, a Unidade de Centro
Cirúrgico é o conjunto de elementos destinados às
atividades cirúrgicas, bem como à recuperação pósanestésica e pós-operatória imediatas. Sobre a estrutura
física do Centro Cirúrgico analise as alternativas a seguir:

QUESTÃO 13
A cirurgia pode ser classificada quanto a finalidade,
urgência e potencial de contaminação. Sobre o potencial
de contaminação assinale a alternativa correta que
apresenta um tipo de cirurgia potencialmente
contaminada:
A) Esplenectomia;
B) Histerectomia abdominal;
C) Debridamento de queimaduras;
D) Coledocostomia.

I.

É recomendável que haja pressão positiva dentro de
cada sala de operação para prevenir a entrada de ar
potencialmente contaminado por meio de áreas
adjacentes;
II. Para as salas específicas de transplante e para as
ortopédicas, recomenda-se o uso de fluxo laminar;
III. O piso deve ser resistente, não-poroso e de fácil
limpeza, permitindo rápida visualização da sujeira;
IV. Paredes de azulejos são as mais desejáveis no Centro
Cirúrgico.

QUESTÃO 14
O procedimento cirúrgico é composto por fases
operatórias. Em relação ao período transoperatório,
marque a opção correta:
A) Esse período é iniciado com a entrada do paciente no
Centro Cirúrgico e finalizado com o término da cirurgia;
B) Esse período é iniciado com a entrada do paciente na
sala cirúrgica e estendido até o término da anestesia;
C) Esse período é iniciado com a chegada do paciente à
sala cirúrgica e finalizado nas primeiras 12 e 24 horas
que sucedem o ato cirúrgico;
D) Esse período é iniciado com a admissão do paciente na
clínica cirúrgica e finalizado na sala de recuperação pósanestésica.

Estão corretas:
A) I e IV, apenas;
B) II e III, apenas;
C) I, II e III, apenas;
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 12
A cirurgia pode ser classificada quanto a finalidade,
urgência e potencial de contaminação. Sobre a urgência
correlacione as colunas abaixo, enumerando de cima para
baixo, e a seguir assinale a opção correta.

QUESTÃO 15
Os tempos cirúrgicos são classificações empregadas nas
intervenções cirúrgicas de acordo ao momento e as ações
desempenhadas pelo cirurgião. Assinale a opção que
define corretamente a diérese:

1. Cirurgia de emergência;
2. Cirurgia de urgência;
3. Cirurgia eletiva.

A) Junção das bordas de uma lesão, com a finalidade de
estabelecer a contiguidade do processo de cicatrização;
B) Separação dos planos anatômicos ou tecidos para
possibilitar a abordagem de um órgão ou região;
C) Remoção de uma parte ou totalidade de um órgão ou
tecido, visando o diagnóstico, o controle ou a resolução
da intercorrência;
D) Processo pelo qual se utiliza um conjunto de manobras
manuais ou instrumentais para deter ou prevenir uma
hemorragia.

( ) Cirurgias de abdome agudo inflamatório e retirada de
tumores;
( ) Apendicectomia;
( ) Cirurgias de varizes de membros inferiores e de
adenoide;
( ) Hemorragias e perfuração de vísceras por trauma.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1,
B) 2,
C) 2,
D) 2,

2,
2,
1,
2,

3,
3,
3,
2,

1;
1;
1;
1.
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QUESTÃO 16
A anestesia geral tem impacto no nível de consciência e
analgesia, relaxamento neuromuscular e controle do
reflexo autônomo. Sobre os estágios da anestesia geral
assinale a opção correta:

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que apresenta o fio cirúrgico ideal
para cirurgia:
A) Ser de alto custo para ser de alta qualidade e rígido;
B) Ser de grande resistência à tração e torção;
C) Ter presença de reação tecidual e flexível;
D) Ser rígido e inflexível.

A) Analgesia, anestesia geral, anestesia cirúrgica e
depressão medular;
B) Sedação, anestesia cirúrgica e depressão medular;
C) Sedação, analgesia e anestesia geral;
D) Analgesia, excitação, anestesia cirúrgica e depressão
medular.

QUESTÃO 20
O Índice de Aldrete e Kroulik foi criado e validado em
1970. É utilizado, desde sua criação, na avaliação e
evolução dos pacientes no período pós-anestésico. Marque
a opção que indica corretamente o que se avalia no índice
de Aldrete e Kroulik:

QUESTÃO 17
Sobre os cuidados que precedem a anestesia e
complicações após anestesia assinale V (para verdadeiro)
ou F (para falso):

A) Atividade, respiração, circulação, consciência e
saturação;
B) Consciência, vias aéreas e movimentação;
C) Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora;
D) Força muscular, consciência, saturação de oxigênio e de
gás carbônico.

( ) A anestesia peridural requer que o paciente seja
intubado;
( ) Algumas
da
complicações
pós-operatórias
relacionadas a anestesia são: náuseas, vômitos,
hipóxia e hipotermia;
( ) A cefaleia pós-punção é uma possível complicação da
anestesia geral;
( ) Pico hipertensivo é contraindicado para anestesia
geral.

QUESTÃO 21
A terminologia cirúrgica tem como objetivo descrever o
procedimento realizado. Sobre as terminologias e seus
significados correlacione as colunas I e II abaixo,
enumerando de cima para baixo, e a seguir assinale a
alternativa correta.

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

Coluna I
1. Ooforectomia.
2. Histeropexia.
3. Colectomia.
4. Orquiectomia.

QUESTÃO 18
Segundo a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), o período relacionado à classificação de
infecção cirúrgicas em implantes de prótese é de até
_______ após a cirurgia e nos procedimentos cirúrgicos
sem uso de prótese é de _______.

Coluna II
( ) Remoção total ou parcial do cólon;
( ) Extirpação de um ou dos dois testículos;
( ) Suspensão e fixação do útero à parede abdominal;
( ) Remoção dos ovários.

A sequência correta, para o preenchimento das lacunas,
está em:

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 3,
B) 2,
C) 2,
D) 3,

A) 60 dias; 15 dias;
B) 90 dias; 30 dias;
C) 6 meses; 60 dias;
D) 1 ano; 30 dias.
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QUESTÃO 22
Em relação as atribuições do profissional responsável pelo
Centro de Material e Esterilização (CME) do Serviço de
Saúde, marque V para verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 24
Com o propósito de evitar a ocorrência de infecção
hospitalar, a infraestrutura do Centro de Material e
Esterilização deve seguir requisitos de boas práticas para
o processamento de produtos para saúde – RDC
Nº15/2012. Analise as seguintes afirmações e em seguida
marque a opção correta:

( ) Participar do processo de capacitação, educação
continuada e avaliação do desempenho dos
profissionais que atuam no CME;
( ) Definir o prazo para recebimento pelo CME dos
produtos
para saúde
que necessitem de
processamento antes da sua utilização e que não
pertençam ao serviço de saúde;
( ) Participar da aquisição dos equipamentos e insumos
destinados ao processamento;
( ) Definir os indicadores para o controle de qualidade do
processamento
dos
produtos
sob
sua
responsabilidade.

I.

A área de esterilização de produtos para saúde deve
ser dimensionada de acordo com o quantitativo e
dimensão dos equipamentos para esterilização;
II. O sistema de climatização da sala de desinfecção
química deve prover exaustão forçada de todo ar da
sala com descarga para o exterior da edificação;
III. A sala de desinfecção química deve conter bancada
com uma cuba para limpeza e uma cuba para enxágue
com profundidade e dimensionamento que permitam
a imersão completa do produto ou equipamento.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

Está(ão) correta(s):

A) V, F, V, F;
B) F, V, F, F;
C) V, V, F, F;
D) F, F, V, V.

A) I, apenas;
B) I e III, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, II e III.

QUESTÃO 23
A Resolução – RDC (ANVISA) Nº 15, de 15 de março de
2012, dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o
processamento de produtos para saúde e dá outras
providências. Referente à seção II, que dispõe sobre os
Recursos Humanos, assinale a opção correta:

QUESTÃO 25
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:

A) Todas as etapas do processamento de produtos para
saúde devem ser realizadas por profissionais para os
quais estas atividades estejam regulamentadas pelos
seus conselhos de classe;
B) O Centro de Material e Esterilização (CME) e a empresa
processadora
devem
possuir
um
profissional
responsável de nível técnico, para a coordenação de
todas as atividades relacionadas ao processamento de
produtos para a saúde;
C) O responsável pelo CME Classe I deve atuar
exclusivamente nesta Unidade durante sua jornada de
trabalho;
D) Os profissionais da empresa processadora devem
receber capacitação específica e periódica nos seguintes
temas: classificação de produtos para saúde e conceitos
básicos de microbiologia.

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 ciclo do dia;
B) É permitido o uso de estufas para a esterilização de
produtos para saúde;
C) O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato pode
ocorrer sempre que necessário;
D) A água utilizada no processo de geração do vapor das
autoclaves deve atender às especificações do
responsável do Centro de Material e Esterilização
(CME).
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QUESTÃO 26
Os artigos hospitalares são classificados de acordo com
seu potencial de contaminação. Acerca dos produtos para
saúde classificados como semicríticos, assinale a
alternativa correta:

QUESTÃO 29
Existem algumas áreas e atividades específicas no Centro
de Material e Esterilização. A respeito da área de lavagem
e descontaminação assinale a opção correta:
A) Verificar o estado de conservação do material;
B) Preparar, empacotar ou acondicionar os materiais e
roupas a serem esterilizados;
C) Encaminhar o material para esterilização devidamente
identificado;
D) Fazer o controle microbiológico e de validade dos
produtos esterilizados.

A) Produtos que entram em contato com pele não íntegra
ou mucosas íntegras colonizadas;
B) Produtos que entram em contato com pele íntegra ou
não entram em contato com o paciente;
C) Produtos para a saúde utilizados em procedimentos
invasivos com penetração de pele e mucosas
adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular,
incluindo também todos os produtos para saúde que
estejam diretamente conectados com esses sistemas;
D) Produto para saúde fabricado a partir de matérias
primas de conformação estrutural, que permitem
repetidos processos de limpeza, preparo e desinfecção
ou esterilização, até que percam a sua eficácia e
funcionalidade.

QUESTÃO 30
A RDC (ANVISA) 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. Sobre o que
se aplica nesse regulamento marque V para verdadeiro e
F para falso:
( ) O CME e as empresas processadoras só podem
processar produtos para saúde regularizados junto à
Anvisa;
( ) A responsabilidade pelo processamento dos produtos
no serviço de saúde é do Representante Legal;
( ) A responsabilidade pelo processamento dos produtos
na empresa processadora é do Responsável Técnico;
( ) Produtos para saúde classificados como semicríticos
devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de
desinfecção de alto nível, após a limpeza.

QUESTÃO 27
Sobre o controle e validação do processo de esterilização
assinale a alternativa correta:
A) O monitoramento do processo de esterilização deve ser
realizado na primeira carga do dia em pacote teste
desafio com integradores químicos (classes 5 ou 6),
segundo rotina definida pelo próprio CME ou pela
empresa processadora;
B) O monitoramento do processo de esterilização com
indicadores físicos deve ser registrado 1 vez ao dia;
C) No monitoramento do processo de esterilização dos
produtos para saúde implantáveis deve ser adicionado
um indicador biológico, a cada carga;
D) A carga só deve ser liberada para utilização após leitura
positiva do indicador biológico.

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

QUESTÃO 28
Sobre as funções do Enfermeiro no Centro de Material e
Esterilização (CME), analise as afirmativas a seguir e
assinale a opção correta.
I.

Preparar as caixas de instrumental cirúrgico de acordo
com a listagem padronizada.
II. Fazer a leitura dos indicadores biológicos conforme a
rotina da instituição.
III. Estabelecer um sistema de prevenção de riscos de
trabalho.
Está(ão) correta(s), apenas:
A) I e II;
B) II;
C) III;
D) II e III.

8 de 8

