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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 25 (vinte e cinco) 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:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:
A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo
Ministério da Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde.
QUESTÃO 07
A Portaria n° 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmavas
abaixo:
I.

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre
a situação de saúde da população brasileira;
II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme
protocolo.
Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):
A) I e II;
B) I e III;
C) II;
D) III.
QUESTÃO 08
A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural
e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que
possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro
ou F para falso:
( ) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
( ) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos
do Sistema Único de Saúde;
( ) O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
( ) Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro
de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária,
garantindo os princípios da Atenção Básica.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, F, V;
C) F, F, V, V;
D) V, V, V, F.
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QUESTÃO 09
Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

A) Pode ser definida como 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;
B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste,
com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração
de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem
serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza
pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.
QUESTÃO 10
Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal,
devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde
(RASs), analise as afirmativas abaixo:
I.

A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos
seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e
vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à
saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o
acesso aos serviços de saúde;
III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção
certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial
dos entes de governança das RASs.
Estão corretas:
A) I e III, apenas;
B) II e IV, apenas;
C) I, III e IV, apenas;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Com relação à infecção hospitalar, podemos afirmar que
são corretos os itens:
I.

É a infecção adquirida após a internação, portanto
manifesta-se durante a internação ou somente após a
alta hospitalar, estando relacionada com esta
internação ou com outros procedimentos hospitalares
praticados no paciente;
II. Atualmente muitos enfermeiros estudiosos no assunto
adotam o termo IRAS, que significa infecções
relacionadas à assistência à saúde, isto significa que é
possível afirmar que as IRAS são adquiridas
principalmente no ambiente hospitalar;
III. Pode-se afirmar que as IRAS são evitáveis quando as
medidas de prevenção são aplicadas adequadamente
e em tempo oportuno. Por isso o objetivo maior de um
serviço responsável pelo controle de infecções é a
prevenção da transmissão de microrganismos de um
paciente para outro, ou para um profissional de saúde;
IV. Estas infecções são umas das principais causas de
morbidade no país, elevando o custo do tratamento
dos doentes, mas não estão entre as principais causas
de mortalidade.
Estão verdadeiros, somente:
A) I, II e III;
B) I, II e IV;
C) II, III e IV;
D) II e IV.

QUESTÃO 12
Podemos afirmar que a infecção hospitalar é um dos
maiores problemas de saúde coletiva para hospitais
públicos e privados. Estas instituições gastam por ano
milhões de reais devido a isso, com investimentos em
insumos médicos e hospitalares. Por outro lado, o controle
e a prevenção dessa forma de infecção têm como base
medidas mais simples e baratas, não complexas, como
descritas abaixo. Nos itens descritos a seguir, assinale F
(para falso) ou V (para verdadeiro) e marque a opção
correta:
( ) A principal medida para controle das infecções é a
higienização das mãos realizada de forma correta e
nos momentos indicados, podendo ser usado
sabonete
líquido
neutro
ou
degermantes
antissépticos, como por exemplo, a clorexidina;
( ) A higienização simples das mãos visa remover
sujidades e microorganismos transitórios da camada
superficial da pele, evitando infecção cruzada entre
pacientes e entre profissionais de saúde;
( ) Não há diferenças entre higienização simples das
mãos e higienização antisséptica das mãos, pois
ambas são sinônimas. Porém, há diferenças na
higienização antisséptica cirúrgica;
( ) A higienização das mãos deve ser feita antes e após
contato com o paciente, antes e após realizar atos
pessoais, quando realizados diferentes procedimentos
num mesmo paciente, e embora haja uma crescente
tendência mundial que defende a higienização antes
de calçar as luvas e depois de retirá-las, não existem
evidências para isso.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, V, F;
B) F, V, F, V;
C) V, V, F, F;
D) F, F, V, V.
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QUESTÃO 13
Toda instituição de saúde deve, obrigatoriamente por lei,
realizar o controle de infecções, garantindo a qualidade de
seus serviços por meio do Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar (SCIH) e da Comissão de Controle de Infecção
hospitalar (CCIH), que devem estar de acordo com as
normas da Vigilância Sanitária, atuando na prevenção e na
redução da incidência das infecções hospitalares, e
desenvolvendo ações conjuntas e transdisciplinares de
Biossegurança. Quanto ao histórico do Programa de
Controle de Infecções Hospitalares no Brasil (PCIH), NÃO
é correto que:
A) A Lei federal nº 9.431/1997 foi o primeiro grande
avanço para a obrigatoriedade de um programa de
controle de infecções hospitalares no país,
determinando aos hospitais do país a criação da CCIH.
Em seguida, foi promulgada a Portaria Ministerial nº
2.616/1998 MS/GM com diretrizes e normas para a
prevenção e o controle das infecções hospitalares, e as
ações mínimas necessárias a serem desenvolvidas para
reduzir a incidência e a gravidade das infecções nos
hospitais brasileiros, incluindo a cooperação das
Secretarias estaduais e municipais de saúde;
B) Em 2005 o Ministério do Trabalho criou a Portaria n.°
485, com a Norma Regulamentadora nº 32 para a
segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de
saúde, que estabeleceu diretrizes para medidas de
proteção dos trabalhadores de saúde. Algumas das
exigências para os serviços de saúde são boas
condições relativas aos níveis de ruído, iluminação,
conforto térmico e ambientes de trabalho em boas
condições de limpeza e conservação;
C) A ANVISA criou importantes resoluções como a RDC nº
63/2011, que estabelece requisitos de boas práticas
para o funcionamento dos serviços de saúde, e o Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS) relativo ao manejo dos resíduos sólidos,
contemplando aspectos referentes ao armazenamento,
transporte, tratamento e disposição final para proteger
o meio ambiente. Uma das exigências é a presença do
Responsável Técnico (RT), devendo ser um profissional
de nível superior, legalmente habilitado que assuma a
responsabilidade pelo serviço de saúde;
D) Nenhuma das normas e leis brasileiras dá enfoque à
humanização da atenção e da gestão da saúde quando
se refere à Biossegurança, onde se deve valorizar a
dimensão subjetiva e social, fortalecendo o
compromisso com os direitos do cidadão, inclusive
destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia,
raça, orientação sexual e às populações específicas.

QUESTÃO 14
Sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) é correto afirmar:
A) As ações e os programas referentes ao Plano devem ser
feitas de forma intersetorial, onde as responsabilidades
e obrigações de cada setor devem ser definidas em
relação aos riscos coletivos e gerais, e não de cada um
com suas particularidades;
B) A elaboração, implantação e desenvolvimento do
PGRSS devem envolver os setores de higienização e
limpeza, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH),
podendo
excluir
as
Comissões
de
Biossegurança quando houver CCIH no serviço;
C) Os Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no
Trabalho (SESMT), quando houverem, devem ser
obrigatoriamente envolvidos no Plano, em consonância
com as legislações de saúde e meio ambiente;
D) Plano deve conter medidas de participação do cidadão
individualmente, contemplando as especificidades de
cada pessoa a partir de sua cultura, suas características
socioeconômicas, como a renda familiar, e de seu perfil
epidemiológico individual.
QUESTÃO 15
São procedimentos de Biossegurança e medidas de
precaução para a assistência a pacientes hospitalizados,
com infecção suspeita ou confirmada de infecção:
A) O profissional deve colocar máscara cirúrgica antes de
entrar na enfermaria, e ao sair a máscara deverá ser
descartada, no máximo após 10 minutos de uso. As
mãos devem ser higienizadas. O material utilizado deve
ser descartado dentro da própria enfermaria e o
material de reprocessamento deve ser retirado da
enfermaria já acondicionado em saco plástico,
encaminhado para a CME com identificação da doença,
com por exemplo, influenza A H1N1;
B) A precaução utilizada diante dos aerossóis para
pacientes suspeitos ou confirmados de influenza A
H1N1 não deve ser feita por máscara cirúrgica, mas sim
por máscara N95 ou similar, e os kits de nebulização
devem ser substituídos a cada 72h e encaminhados
para reprocessamento;
C) Coleta de sangue, transporte da amostra e
processamento no laboratório de pacientes com
infecção suspeita ou confirmada por influenza A H1N1
deve ser feita com o profissional paramentado com EPI
usando capote, gorro, máscara cirúrgica e luvas de
procedimento e óculos de proteção meia hora antes de
entrar na enfermaria;
D) Doença com risco de contaminação, ainda que rara,
como a doença de Creutzfeldt-Jakob, pode ser causada
por príons através do uso de instrumentos
neurocirúrgicos ou eletrodos contaminados. Isso exige
precauções no manuseio de materiais e nos
procedimentos de limpeza, como as mesmas
preconizadas para a prevenção das hepatites B e C.
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QUESTÃO 16
Diante da exposição acidental de um enfermeiro durante
a assistência a um paciente internado no Hospital Santa
Fé, é preconizada a seguinte conduta:
A) Em caso de exposição a materiais biológicos é primeira
conduta para a área exposta a lavagem exaustiva do
local com água e sabão ou soluções antissépticas
degermantes, nos casos percutâneos ou cutâneos. Nas
mucosas, lavar exaustivamente com água ou solução
salina fisiológica. Soluções irritantes como éter,
hipoclorito ou glutaraldeído são contraindicados;
B) Em caso de exposição de pele íntegra a materiais
possivelmente infectados, lavar com água gelada com
cloreto de sódio, sem esfregar, enxaguar e secar,
aplicando por um minuto hipoclorito de sódio a 0,5%;
C) Em caso de exposição percutânea lavar com água
morna e sabão, enxaguar e secar, aplicando em seguida
um antibiótico tópico profilático com corticoides;
D) Em caso de contato com mucosas lavar com água
morna com hipoclorito de sódio a 0,5%, fazendo
rápidos bochechos, se na área oral, e com solução
salina se na região ocular.
QUESTÃO 17
Dentre as recomendações de Biossegurança específicas
para a realização de procedimentos que envolvam a
manipulação de material perfurocortante, NÃO é indicado:
A) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar agulhas da
seringa com as mãos;
B) Utilizar os dedos como anteparo durante a realização de
procedimentos
que
envolvam
materiais
perfurocortantes;
C) Todo material perfurocortante, mesmo quando estéril,
deve ser desprezado em recipientes resistentes à
perfuração e com tampa;
D) Os coletores específicos para descarte de material
perfurocortante não devem ser preenchidos acima do
limite de 2/3 de sua capacidade total e devem ser
colocados sempre próximos do local onde é realizado o
procedimento.

QUESTÃO 18
A Biossegurança corresponde à adoção de normas e
procedimentos adequados e seguros à manutenção da
saúde de pacientes e profissionais, e pode-se afirmar
sobre a utilização dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) que:
I.

Luvas são indicadas sempre que houver possibilidade
de contato com sangue, secreções e excreções,
apenas com mucosa ou pele não íntegra;
II. Máscaras, gorros e óculos de proteção devem ser
usados na realização de procedimentos em que há
possibilidade de respingo de sangue ou outros fluidos
corpóreos nas mucosas do profissional;
III. Capotes ou aventais são recomendados nos
procedimentos com risco de contato com material
biológico, inclusive superfícies contaminadas;
IV. Botas são indicadas para a proteção dos pés em locais
secos e escorregadios, ou com material infectante.
São verdadeiros, apenas:
A) I e II;
B) I e IV;
C) II e III;
D) III e IV.
QUESTÃO 19
Dentre os diversos componentes biológicos presentes nos
resíduos urbanos, destacam-se aqueles que pertencem à
microbiota normal humana, com predomínio para:
I. Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter;
II. Proteus sp. e Staphylococcus sp.;
III. Enterococus, Pseudomonas;
IV. Candida sp.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A) I, II e III, apenas;
B) I e IV, apenas;
C) I, apenas;
D) Todos os itens.

7 de 10

ENFERMEIRO CCIH

PROCESSO SELETIVO ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP
QUESTÃO 20
Relacione as colunas, no que se refere à classificação das
cirurgias por potencial de contaminação da incisão
cirúrgica, e marque a resposta certa.
1. Cirurgias
2. Cirurgias
3. Cirurgias
4. Cirurgias

limpas;
potencialmente contaminadas;
contaminadas;
infectadas.

( ) Realizadas em tecidos colonizados por flora
microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil
descontaminação, com falhas técnicas discretas no
transoperatório. Cirurgias com drenagem aberta;
( ) Realizadas em tecido traumatizados e abertos,
colonizados por flora bacteriana abundante, cuja
descontaminação seja difícil ou impossível, na
presença de inflamação aguda e cicatrização de 2ª
intenção;
( ) Intervenções cirúrgicas realizadas em presença de
processo infeccioso e/ou tecido necrótico;
( ) Realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de
descontaminação, na ausência de processo
infeccioso; cirurgias eletivas com cicatrização de
primeira intenção e sem drenagem aberta.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1,
B) 2,
C) 3,
D) 4,

2,
3,
4,
1,

4,
4,
1,
2,

3;
1;
2;
3.

QUESTÃO 22
A infecção puerperal, principalmente por cesariana, é um
evento frequente e grande causador de morte materna.
Cabe ao enfermeiro um papel importante na detecção
precoce de casos de infecção, identificando a ocorrência
de
febre,
lóquios
amarelados/acastanhados
e
malcheirosos, dor no local da sutura cirúrgica e drenagem
de secreção nos pontos da cesárea. Exige-se que as
instituições obstétricas façam controles e levantamentos
epidemiológicos das taxas de incidência dos casos.
Baseando-se nisso, a fórmula abaixo diz respeito:
Taxa de infecção pós-parto vaginal =
Nº de infecções pós cesárea
Nº de cirurgias cesarianas
realizadas no período

A) Ao cálculo da taxa de incidência das infecções
puerperais, que deve ser feito por procedimento
(cirurgia cesariana), para fins de notificação e
divulgação dos dados;
B) A apenas numeradores, nos quais devem ser incluídos
todas as infecções diagnosticadas no procedimento sob
avaliação, que no caso são cesarianas;
C) A apenas denominadores nos quais devem ser incluídos
todos os procedimentos sob análise, realizados no
período;
D) A apenas a razão, que deve ser multiplicada por 100 e
expressa sob a forma percentual.

QUESTÃO 21
Um importante estudo de Izaias et al. (2014) ressalta
como a hospitalização predispõe maior vulnerabilidade dos
idosos à infecção hospitalar, com aumento de 15 dias na
média geral de permanência. Os dados dos setores intrahospitalares mostraram que os idosos têm um índice
superior de infecção com relação aos demais pacientes.
Diante da realidade desses dados, marque a alternativa
correta quanto aos sítios infecciosos mais frequentes em
idosos, evidenciados epidemiologicamente.
A) Trato urinário em 1º lugar; trato respiratório
lugar e sítio cirúrgico em 3º;
B) Trato urinário em 1º lugar; sítio cirúrgica em 2º
respiratório em 3º lugar;
C) Trato respiratório em 1º lugar; trato urinário
lugar e sítio cirúrgico em 3º;
D) Sítio cirúrgico em 1º lugar; trato respiratório
lugar e trato urinário em 3º.

x 100

em 2º
e trato
em 2º
em 2º
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QUESTÃO 23
Diante da real situação dos profissionais enfermeiros em
relação ao excesso de horas trabalhadas, com ou sem
vínculo empregatício, que favorece situações difíceis para
o exercício profissional adequado e que pode resultar em
violação dos direitos do paciente, lista-se alguns motivos
para o aumento de denúncias contra o profissional
enfermeiro, tais como: enfraquecimento da relação
profissional-paciente; surgimento de organizações em
defesa do paciente; altas indenizações recebidas pelos
pacientes, entre outros. Analise as afirmações sobre o
tema e marque a opção correta:

QUESTÃO 24
As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)
nos recém-nascidos representam mais de 30% dos
neonatos. Cerca de 60% da mortalidade infantil ocorre no
período neonatal, sendo a sepse neonatal uma das causas
mais comuns, segundo dados do Sistema de Informação
de Mortalidade (SIM). Para fins de notificação nacional é
obrigatória somente a notificação das Infecções Primárias
de Corrente Sanguínea (IPCS). Para fins epidemiológicos
a serem computados, IRAS neonatal tardia, de provável
origem hospitalar, deve-se considerar os itens abaixo
EXCETO:

I. A Lei 8080, 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 estabelece que o Estado
deve garantir a saúde por meio de políticas econômicas
e sociais, que visem a reduzir riscos de doenças e
agravos. Sendo assim, o profissional enfermeiro
somente deve iniciar sua assistência após cobrar do
Estado tais garantias, podendo se manter isento de
quaisquer responsabilidades caso o Estado não cumpra
o seu papel;
II. O Código Civil Brasileiro refere que aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outra
pessoa, mesmo que moral, comete ato ilícito. Ao
analisar esta afirmação cabe ao enfermeiro apenas a
decisão de procurar amparo legal no Conselho de
Enfermagem da sua região, a fim de justificar possíveis
violações dos direitos do paciente cometidas pelo
profissional durante sua prática assistencial;
III. O conceito de lesão corporal é bastante abrangente
pelo Código Penal Brasileiro, pois refere que é todo e
qualquer dano que comprometa a normalidade
funcional do corpo humano, tanto fisiológica como
mental. Classificam-se as lesões em leves, graves,
gravíssimas e seguidas de morte, de acordo com a
evolução das mesmas ou de sequelas que venham a
existir. Portanto, se um paciente adquirir uma
patologia numa Unidade de Saúde depois de sua
admissão, como por exemplo, uma infecção hospitalar,
haverá uma perícia técnica que classificará a lesão
corporal, avaliando as sequelas e as possíveis
incapacidades;
IV. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
contempla o cumprimento de normas que protegem o
paciente, a fim de garantir seu bem-estar, recuperar e
conservar
a
sua
saúde,
apresentando
a
responsabilidade que os profissionais enfermeiros têm
na sua assistência de enfermagem, a qual deve ser
livre de danos.

A) Que a data da infecção é aquela em que o primeiro
sinal, sintoma ou resultado de imagem ou laboratorial
utilizado para definição da infecção ocorreu dentro do
período de janela de infecção de 7 (sete) dias;
B) Que a infecção associada a dispositivo invasivo é aquela
que ocorre por um período maior que dois dias de
calendário (sendo o D1 o dia de instalação do
dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava
em uso do dispositivo ou este foi removido no dia
anterior;
C) Que serão consideradas IRAS tardias aquelas infecções
diagnosticadas enquanto o neonato estiver internado
em unidade de assistência neonatal ou após a alta
hospitalar de acordo com o início da manifestação
clínica;
D) Que as IRAS que se manifestarem até 48h de
internação, de recém-nascidos procedentes de outra
instituição de saúde.

Está(ão) correto(s):
A) I, II e III, apenas;
B) III e IV, apenas;
C) I, apenas;
D) Todos os itens.
9 de 10

ENFERMEIRO CCIH

PROCESSO SELETIVO ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP
QUESTÃO 25
A qualidade de vida das atuais e futuras gerações bem
como os recursos naturais têm sido colocados em risco
devido ao descarte inadequado de resíduos produzidos em
diversas áreas, inclusive na saúde, sendo chamados de
resíduos dos serviços de saúde (RSS). A ANVISA iniciou
discussões através de debate público, a fim de orientar
uma publicação específica sobre o assunto, que
regulamentasse as boas práticas de gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde. Entendem-se como
geradores de RSS todos os serviços cujas atividades
estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou
animal. Analise os itens abaixo e marque a opção correta:
I.

Os serviços de medicina legal e drogarias e farmácias,
incluindo as de manipulação;
II. Os serviços de assistência domiciliar, estabelecimentos
de ensino e pesquisa na área de saúde, unidades
móveis de atendimento à saúde;
III. Os laboratórios analíticos de produtos para saúde e
centros de controle de zoonoses;
IV. Os necrotérios, funerárias e serviços que realizem
atividades de embalsamamento, serviços de
acupuntura, serviços de piercing e tatuagem;
V. Os distribuidores de produtos farmacêuticos,
importadores, distribuidores de materiais e controles
para diagnóstico in vitro, salões de beleza e estética,
dentre outros afins.
Estão corretos:
A) I, III e V, apenas;
B) II, III e V, apenas;
C) III, IV e V, apenas;
D) Todos os itens.
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