
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nome

Assinatura

Identidade Órgão Exp.:

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS

Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808

Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém (  questões. 
Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

   40 quarenta)  

Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova,  seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha
de respostas.

Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas 
de acordo com o modelo (      ). 

A marcação da folha de resposta  é definitiva, não admitindo rasuras.s

Preencha os dados pessoais.

Só marque uma resposta para cada questão.

Não risque, não amasse, não dobre e não suje a  folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.

Duração desta prova:  3 horas

Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de
comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.

 



Língua Portuguesa  

TEXTO 1 
 
 

A importância da ética na nossa vida profissional 

 
(1) A ética pertence ao caráter e está relacionada ao 
bom viver humano, ao bom relacionamento humano, ao 
comportamento interpessoal, à melhor forma de conviver 
com as pessoas, uma atitude de dentro para fora do ser 
humano; ao passo que a moral é regida por normas e leis, e 
caracteriza, portanto, uma atitude de fora para dentro. 

(2) A ética tem grande importância na vida 
profissional, pois está diretamente relacionada ao nosso 
comportamento e relacionamento com as pessoas, visando 
ao melhor convívio. Nas empresas burocráticas, como se 
sabe, esta convivência é complexa, pois o que se relaciona 
são cargos e funções, e não pessoas, e as decisões são 
autoritárias, nas mãos de um chefe, não existindo a 
autonomia. Porém, nas empresas cujo modelo de 
relacionamento é contemporâneo, ou seja, naquelas que 
primam pelo bom convívio, pelo bom relacionamento, pela 
inovação, pela autonomia, onde o líder é, além de um 
facilitador, um educador, a ética passa a ser relevante, pois 
não há como pensarmos que uma empresa que visa ao 
bom relacionamento possa contar com pessoas antiéticas, 
cujos pensamentos não são virtuosos (bondade, gentileza, 
domínio próprio, temperança, paciência, amizade, entre 
outros), e sim viciosos (vulgaridade, libertinagem, orgulho, 
zombaria, vaidade, inveja, entre outros). 

(3) A postura ética, portanto, é de suma importância 
para nossa vida profissional, e manter as atitudes éticas faz 
com que os colaboradores alcancem a eficiência através da 
obediência à legislação e às diretrizes da organização. 
Além disso, manter uma postura ética organizacional 
poderá levar o colaborador a conquistar seus sonhos, pois 
terá uma vida pautada em cumprir as regras fielmente. 

(4) Algumas empresas adotam códigos de conduta 
como forma de criar regras e diretrizes de atuação e 
comportamento de seus colaboradores como um todo, em 
todos os escalões. Empresas que atuam observando o 
código de conduta criam um clima moral que leva seus 
colaboradores a terem um melhor desempenho, a 
trabalharem mais confiantes e mais satisfeitos, e isto se 
reflete diretamente na imagem da empresa para os clientes 
e fornecedores. 
 

Texto disponível em: 
http://sandrocan.wordpress.com/2012/05/05/a-importancia-da-etica-

na-nossa-vida-profissional. Acesso em 09/05/2013. Adaptado. 

01. No Texto 1, o autor defende que a ética: 

A) equivale à moral, pois ambas são regidas por 
normas e leis. 

B) é uma das características principais das empresas 
burocráticas. 

C) é a única condição para transformar um líder em 
um educador. 

D) colabora pouco para melhorar imagem de uma 
empresa.  

E) relaciona-se de forma direta ao comportamento 
humano. 

 
 
 

02. De acordo com o Texto 1, uma postura ética: 

A) vai de encontro às diretrizes da empresa. 
B) pode contribuir para se alcançar eficiência. 
C) interfere negativamente nos nossos sonhos. 
D) leva o profissional a uma subserviência. 
E) por vezes, se opõe aos direitos da cidadania. 

03. “Porém, nas empresas cujo modelo de relacionamento 
é contemporâneo, ou seja, naquelas que primam pelo 
bom convívio, [...] a ética passa a ser relevante” (2º §). 
Nesse trecho, a expressão sublinhada cumpre a 
função de:  

A) introduzir um segmento reformulado. 
B) indicar dúvida por parte do autor. 
C) concluir longo trecho argumentativo. 
D) sinalizar a adição de novas ideias. 
E) marcar uma mudança de interlocutor. 

04. “manter uma postura ética organizacional poderá levar 
o colaborador a conquistar seus sonhos, pois terá uma 
vida pautada em cumprir as regras fielmente.” Analise, 
a seguir, as alterações feitas nesse trecho.  

1) manter uma postura ética organizacional poderá 
levar o colaborador a conquistar seus sonhos, 
pois terá uma vida pautada em, fielmente, 
cumprir as regras. 

2) manter uma postura ética organizacional poderá 
levar o colaborador a conquistar seus sonhos, 
pois terá uma vida pautada em cumprir, 
fielmente, as regras. 

3) manter uma postura ética organizacional poderá 
levar o colaborador a conquistar seus sonhos, 
pois terá uma vida fielmente pautada em cumprir 
as regras. 

O sentido do trecho está mantido em: 

A) 1, apenas. 
B) 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

05. “A postura ética, portanto, é de suma importância para 
nossa vida profissional” (3° §). O termo destacado 
expressa: 

A) condição. 
B) causalidade. 
C) oposição.  
D) conclusão. 
E) finalidade.  

06. “não há como pensarmos que uma empresa que visa 
ao bom relacionamento possa contar com pessoas 
antiéticas, cujos pensamentos não são virtuosos, e sim 
viciosos.” A informação do segmento sublinhado 
descreve:  

A) uma empresa. 
B) atitudes éticas.  
C) pessoas antiéticas. 
D) o bom relacionamento. 
E) nossos pensamentos. 



07. “A postura ética, portanto, é de suma importância para 
nossa vida profissional”. Com o segmento sublinhado, 

o autor pretendeu afirmar que, para nossa vida 
profissional, a postura ética é: 

A) extremamente importante. 
B) relativamente importante. 
C) de certa relevância. 
D) minimamente significativa. 
E) supostamente importante. 

08. Assinale a alternativa em que as regras de regência 
estão de acordo com a norma culta da língua. 

A) No debate, “ética” foi o tema que ele tratou. 
B) “Ética” é tema adequado com todas as situações. 
C) Na discussão, ele deu ênfase na questão da ética. 
D) Ele propôs ao adiamento da discussão sobre ética. 
E) De fato, ética é algo de que nem sempre 

dispomos. 

09. “não há como pensarmos que uma empresa que visa 
ao bom relacionamento possa contar com pessoas 
antiéticas”. Para compreendermos esse trecho, 
precisamos reconhecer que o termo destacado é 
formado por prefixo que indica “oposição”, “contrário”. 
Prefixo que indica “negação” está presente no termo: 

A) introduzir. 
B) inédito. 
C) inflamável. 
D) ingerir. 
E) importante. 

 
TEXTO 2 

 
Texto disponível em: 

http://historiasdeimpacto.arteblog.com.br/345989/Toda-crianca-
tem-direito-a-um-nome-e-nacionalidade. Acesso em 28/04/2013. 

10. O Texto 2 nos permite concluir que o Registro de 
Nascimento é:  

A) obrigatório para todos os brasileiros. 
B) suficiente para garantir cidadania plena. 
C) um documento facilmente substituído. 
D) um poderoso instrumento de cidadania. 
E) nosso único comprovante de identificação. 

Matemática 

11. Em uma localidade, 81% dos homens adultos são 
casados e 10% das mulheres adultas não são 
casadas. O casamento é monogâmico e entre adultos 
de sexos diferentes. Se existem 1.620 mulheres 
casadas, quantos são os adultos da localidade? 

A) 3.800 
B) 3.600 
C) 3.400 
D) 3.200 
E) 3.000 

12. Em um escritório, constatou-se que eram necessários 
18 dias para a digitação de um documento, utilizando-
se os serviços de 5 digitadores, cada um deles 
trabalhando 3 horas por dia. Para reduzir a 3 dias o 
tempo de produção do texto podemos: 

A) Triplicar o número de digitadores, mantendo o 
número de horas trabalhadas por dia. 

B) Triplicar o número de horas trabalhadas e o 
número de digitadores. 

C) Triplicar o número de digitadores e duplicar o 
número de horas trabalhadas por dia. 

D) Quadruplicar o número de digitadores, mantendo o 
número de horas trabalhadas por dia. 

E) Duplicar o número de digitadores e o número de 
horas trabalhadas por dia. 

13. João atualiza o antivírus do seu computador a cada 22 
dias e Maria atualiza o antivírus a cada 25 dias. Em 
certa segunda-feira, os dois atualizaram o antivírus no 
mesmo dia. Na próxima vez em que os dois 
atualizarem o antivírus no mesmo dia, qual será o dia 
da semana? 

A) Segunda-feira 
B) Terça-feira 
C) Quarta-feira 
D) Quinta-feira  
E) Sexta-feira 

14. Se um funcionário trabalhar 9 horas por dia, na quinta 
e na sexta de determinada semana, a sua média de 
horas trabalhadas por dia, nesta semana, aumentará 
para 8 horas. Se o funcionário trabalha de segunda a 
sexta, qual era a sua média de horas trabalhadas por 
dia, de segunda a quarta? 

A) Sete horas 
B) Sete horas e dez minutos 
C) Sete horas e quinze minutos 
D) Sete horas e vinte minutos 
E) Sete horas e meia 

15. Uma pessoa fez um empréstimo de R$ 60.000,00, que 
será corrigido a uma taxa mensal de juros compostos 
de 3%. O empréstimo será pago após dois anos. Qual 
o montante a ser pago? Dado: use a aproximação 
1,03

24 
≈ 2,033. 

A) R$ 120.990,00 
B) R$ 121.980,00 
C) R$ 123.960,00 
D) R$ 124.950,00 
E) R$ 125.949,00 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=ser+cidad%C3%A3o+no+brasil&source=images&cd=&cad=rja&docid=sRxH4KBE0MGHeM&tbnid=G6CIjuu_ik_z3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fhistoriasdeimpacto.arteblog.com.br%2F345989%2FToda-crianca-tem-direito-a-um-nome-e-nacionalidade%2F&ei=6ol-Ufa4HK2q4APky4GoDw&psig=AFQjCNEFRhrqLZIIx23qWG_qyTz8TlhQLQ&ust=1367333471777854


Conhecimentos Específicos 

16. Sobre a atuação do auxiliar de enfermagem no 
trabalho de parto, analise as proposições abaixo. 

1) O acompanhamento dos batimentos cárdio fetais 
(BCF) não precisa atender a intervalos regulares.  

2) A eliminação do líquido amniótico não precisa ser 
acompanhada.  

3) É importante verificar periodicamente os sinais 
vitais da parturiente.  

4) É necessário controlar as secreções vaginais.  
 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 3. 
D) 3 e 4. 
E) 1 e 4. 

17. A respeito dos cuidados da mulher no puerpério, é 
correto afirmar que: 

A) os lóquios passam de sanguinolentos a 
serossanguinolentos e serosos.  

B) normalmente, a vagina permanece edemaciada 
por até 20 dias. 

C) o globo de segurança aumenta à medida que o 
útero involui. 

D) a deambulação deve ser incentivada após o 5º dia 
do pós-parto. 

E) o cuidado com as mamas deve ser reservado para 
o momento da alta, pois a apojadura só tem início 
em torno do 4º dia após o parto. 

18. Sobre a assistência pré-operatória à mulher que se 
submete ao parto cesáreo, é correto afirmar que: 

A) ela pode ingerir líquidos e alimentos pastosos. 
B) devem ser retiradas as próteses, mas não as 

órteses. 
C) é necessário o esvaziamento vesical. 
D) a enteróclise é obrigatória nessa cirurgia. 
E) é desnecessária a tricotomia pubiana. 

19. Sobre a assistência ao recém-nascido (RN) normal, na 
sala de parto, é correto afirmar que: 

A) para a desobstrução das vias aéreas superiores, o 
RN deve ser colocado com a cabeça em um nível 
superior ao corpo. 

B) para a desobstrução das vias aéreas superiores, o 
RN deve ser colocado em posição de 
Trendelenburg e virado para o lado. 

C) a posição da cabeça em um nível superior ao 
corpo impede que muco, líquidos, coágulos ou 
mecônio penetrem nas vias respiratórias. 

D) a desobstrução das vias aéreas só pode ser 
realizada por um dedo envolvido em uma gaze. 

E) a aspiração deve ser realizada por sonda, com 
movimentos vigorosos. 

 
 
 
 
 
 
 

20. Em se tratando de acompanhar o crescimento e 
desenvolvimento da criança, é importante considerar 
que: 

1) o peso é a medida mais importante para a 
avaliação do crescimento e do seu estado 
nutricional.  

2) o perímetro cefálico deve ser verificado a cada 
consulta ambulatorial.  

3) as medições da estatura da criança devem ser 
realizadas às vezes, considerando que elas não 
refletem o desenvolvimento normal.  

4) a verificação dos perímetros torácico e abdominal 
é dispensável na consulta de puericultura.  

 
Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 4. 
B) 2 e 3. 
C) 1 e 2. 
D) 2 e 4. 
E) 3 e 4. 

21. Numa prescrição de 1000 ml de soro fisiológico a 0,9% 
e 1000 ml de soro glicosado a 5%  EV nas 24 horas,  o 
gotejamento é igual a:  

A) 35 gotas por minuto. 
B) 21 gotas por minuto. 
C) 42 gotas por minuto. 
D) 14 gotas por minuto. 
E) 28 gotas por minuto.   

22. Numa prescrição, Ciprofloxano - 750 mg deve ser 
administrado por via oral a cada 12 horas. Se você só 
dispõe de comprimidos de 250 mg, cada dose 
corresponde a:  

A) cinco comprimidos. 
B) três comprimidos e meio. 
C) dois comprimidos. 
D) três comprimidos. 
E) quatro comprimidos.   

23. Em se tratando de infecção hospitalar, é correto 
afirmar que: 

A) por estar prestando cuidados diretos ao paciente, 
o auxiliar de enfermagem tem mais 
responsabilidade em relação a esse tema. 

B) a expressão “infecção hospitalar” se relaciona à 
infecção adquirida após a alta. 

C) o controle do fluxo de pacientes, das visitas e do 
material esterilizado ou contaminado não é da 
responsabilidade da equipe de enfermagem. 

D) os treinamentos referentes a esse tema são 
restritos aos gestores, sendo desnecessária a 
participação do auxiliar de enfermagem. 

E) é necessário ter especial atenção ao manuseio de 
material descartável e esterilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. O transporte e a movimentação do paciente no leito 
necessitam ser realizados com segurança. Por isso, é 
correto afirmar que: 

A) a restrição de movimentos está indicada para as 
crianças, os pacientes inconscientes e aqueles 
submetidos a cirurgia de lábio leporino. 

B) ao realizar a mobilização, o paciente deve ser 
poupado de esforços, sendo toda a técnica 
realizada apenas pelo profissional. 

C) a higienização das mãos do profissional é um 
procedimento dispensável na movimentação dos 
pacientes. 

D) arcos de proteção, rolos, sacos de areia e 
encostos são desnecessários para a realização 
dos procedimentos de mobilização. 

E) os princípios da mecânica corporal são 
importantes para o paciente que está sendo 
mobilizado no leito, mas desnecessários para o 
profissional. 

25. Quanto às medidas de higiene adotadas ao cuidar do 
paciente, é correto afirmar que: 

A) o aspirador deve ser utilizado na higiene oral, 
independentemente do estado de consciência do 
paciente. 

B) o banho de aspersão está recomendado para o 
paciente acamado. 

C) a massagem está contraindicada ao realizar o 
banho no leito. 

D) a lavagem dos cabelos está indicada para todos os 
pacientes, independente do procedimento 
realizado. 

E) o banho no leito é um procedimento que deve ser 
realizado no sentido céfalo-caudal. 

26. Sobre feridas, é correto afirmar que: 

A) a perda da integridade da pele ocorre apenas de 
forma acidental.  

B) na cicatrização por primeira intenção ocorre 
aproximação dos bordos e ausência de infecção. 

C) as úlceras venosas e as áreas doadoras não 
apresentam exsudato.  

D) as laceradas são consideradas feridas assépticas. 
E) a idade e nutrição não interferem no processo de 

cicatrização.  

27. A respeito da realização dos curativos, é correto 
afirmar que: 

A) pacientes em isolamento e aqueles que não estão 
isolados usam o mesmo carrinho para realizar os 
procedimentos. 

B) os procedimentos não interferem no processo de 
cicatrização ou de circulação local. 

C) os curativos oclusivos estão indicados para feridas 
sépticas com secreção. 

D) é um procedimento que dispensa o biombo. 
E) a bandeja, quando utilizada, dispensa a 

desinfecção após os procedimentos. 
 
 
 
 

28. Sobre o preparo da unidade do paciente, é correto 
afirmar que: 

A) por ter uma pessoa acamada, o leito só necessita 
ser limpo após a alta. 

B) a cama aberta é aquela ocupada por um paciente 
acamado. 

C) a unidade do paciente está restrita ao leito e à 
mesinha de cabeceira. 

D) a cama de operado requer lençóis protetores, 
colcha, cobertor, coletores para drenagem, 
oxigênio, entre outros materiais. 

E) a limpeza concorrente é aquela realizada após a 
alta do paciente. 

29. De acordo com o Código de Ética dos profissionais de 
enfermagem, é correto afirmar que: 

A) é proibido prestar serviços que por sua natureza 
competem a outro profissional, exceto em casos 
de emergência. 

B) a denúncia aos órgãos competentes da poluição e 
deterioração do meio ambiente, que comprometa a 
vida, não é obrigatória para os profissionais de 
enfermagem. 

C) é desnecessário conhecer a ação da droga para 
administrá-la. 

D) o registro no prontuário do paciente é obrigatório, 
entretanto deve ser bastante resumido. 

E) o aprimoramento dos conhecimentos técnicos, 
éticos e culturais deve ser praticado 
exclusivamente para o benefício do profissional. 

30. A respeito da lei do exercício profissional, é permitido 
ao auxiliar de enfermagem: 

A) realizar consulta de enfermagem. 
B) observar, reconhecer e descrever sinais e 

sintomas. 
C) prestar cuidados diretos a pacientes graves com 

risco de vida. 
D) participar de projetos de construção e reforma de 

unidades de internação. 
E) realizar auditoria de enfermagem. 

31. A respeito das medidas de biossegurança para 
prevenir a infecção e disseminação de 
microrganismos, é correto afirmar que: 

A) o avental, indicado para prevenir a contaminação, 
deve ser mais curto que o uniforme. 

B) os olhos são a área do corpo menos vulnerável à 
infecção,  motivo pelo qual os profissionais não 
usam óculos protetores. 

C) por estarem longe da área de contato com o 
paciente, os cabelos dispensam o uso de gorros. 

D) o uso de luvas destina-se a impedir que o 
profissional contraia infecção. 

E) a lavagem das mãos deve ser realizada com 
sabão neutro e água corrente, removendo a 
microbiota transitória e/ou residente, as células da 
pele, os pelos, o suor, as sujidades e a oleosidade. 

 
 



32. Sobre as medidas adotadas para a redução de 
microrganismos, analise as proposições abaixo. 

1) Na desinfecção, utiliza-se um agente químico 
denominado “desinfetante” para remover os 
organismos patógenos.  

2) A desinfecção, utilizada em objetos e materiais, 
anula a ameaça da doença.  

3) Na esterilização, ocorre a morte e remoção de 
todos os microrganismos de materiais e objetos.  

4) A antissepsia consiste na remoção de 
microrganismos de tecidos vivos. 

5) A desinfecção remove microrganismos de tecidos 
vivos, objetos e materiais. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 5. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

33. Sobre a unidade de internação, é correto afirmar que:  

A) não precisa comportar local para material sujo 
(roupa e lixo). 

B) dispensa o depósito de materiais e equipamentos. 
C) é desnecessário quarto de isolamento com 

sanitário e banheiro anexo. 
D) não é necessário comportar sala de chefia de 

unidade. 
E) é indispensável a existência da sala de serviço e 

do posto de enfermagem. 

34. A respeito dos distúrbios cardiovasculares, é correto 
afirmar que: 

A) a angina pectoris se caracteriza por uma leve 
opressão na região posterior do tórax. 

B) a angina pectoris pode ser causada por 
insuficiência aórtica grave. 

C) o infarto agudo do miocárdio ocorre apenas pela 
oclusão dos ramos da artéria coronariana.  

D) para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio é 
desnecessário realizar exames laboratoriais e 
ECG. 

E) é desnecessário suprimir o estresse de portadores 
do infarto agudo do miocárdio para estabelecer o 
diagnóstico. 

35. Sobre os distúrbios do equilíbrio de água e eletrólitos, 
analise as proposições abaixo. 

1) É muito importante observar o aspecto, o 
conteúdo e o cheiro dos vômitos, bem como se 
eles ocorreram em jatos.  

2) A regurgitação associada à eructação, não 
precedida de náuseas, é diferente dos vômitos.  

3) Quando o paciente apresenta vômitos, 
recomenda-se que sejam oferecidos líquidos 
quentes. 

4) A diarreia pode ser aguda ou prolongada, sendo 
esta última por mais de 60 dias. 

5) A diarreia crônica com mais de 10 dias de 
duração pode ser bacteriana ou viral.  

 

 

 

 

Estão corretas, apenas: 
 

A) 1 e 3. 
B) 1, 4 e 5. 
C) 1 e 2. 
D) 3 e 5. 
E) 4 e 5. 

36. O Sistema Único de Saúde está norteado pelos 
princípios e diretrizes referenciados na Lei nº 8080/90.  
A esse respeito, analise as proposições abaixo.  

1) Equidade significa assegurar ações e serviços de 
qualquer nível a todos os cidadãos. 

2) A centralização define que compete aos serviços 
públicos oferecer os diversos tipos de 
assistência.  

3) A integralidade da assistência determina que 
deve ser garantido o acesso da população aos 
serviços de todos os níveis. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

37. A respeito dos distúrbios gastrintestinais, é correto 
afirmar que: 

A) o portador de esofagite queixa-se frequentemente 
de odinofagia.  

B) na esofagite não há restrição da quantidade de 
alimentos ingeridos. 

C) na gastrite recomendam-se alimentos quentes e 
sucos cítricos. 

D) na pancreatite está recomendada dieta 
hiperlipídica, hipercalórica e hipoproteica. 

E) o portador de retocolite deve receber dieta 
hipocalórica e rica em resíduos. 

38. Sobre a assistência de enfermagem à pessoa nos 
períodos pré, trans e pós-operatório, é correto afirmar 
que: 

A) a lavagem dos cabelos deve ser realizada uma 
hora antes da cirurgia. 

B) os alimentos sólidos podem ser oferecidos até 
duas horas antes da cirurgia. 

C) a deambulação precoce para a maioria das 
cirurgias deve ocorrer 24 horas após o ato 
cirúrgico. 

D) a enteróclise com 2.000 ml deve ser realizada na 
véspera de qualquer cirurgia. 

E) a retirada de pontos deve ser realizada, no 
mínimo, no 10º dia do pós-operatório. 

 
 
 
 
 
 
 



39. A respeito da atuação do auxiliar de enfermagem em 
Centro Cirúrgico, é correto afirmar que: 

A) ao lavar as mãos é desnecessário friccionar os 
espaços interdigitais ou manter os dedos mais 
elevados que os cotovelos. 

B) em caso de cirurgia contaminada, deve 
permanecer na sala de cirurgia apenas a equipe e 
o material que será utilizado. 

C) testar o funcionamento dos aparelhos na sala de 
operações, antes da cirurgia, é desnecessário, 
porque é realizada a manutenção do Setor. 

D) a responsabilidade de separar os materiais após a 
cirurgia é do instrumentador. 

E) é desnecessário trocar propés, gorros e máscaras 
antes de sair da Sala de Operações. 

40. Sobre a esterilização, é correto afirmar que: 

A) é um processo que destrói todos os 
microrganismos patógenos, exceto os 
esporulados. 

B) na estufa, ocorre o processo de esterilização por 
calor úmido. 

C) na autoclave, ocorre o processo de esterilização 
por calor seco. 

D) a esterilização  por calor úmido ocorre a mais de 
100º C. 

E) o material de densidade necessita de exposição 
maior do que 10 minutos, com temperatura de 
100º C. 

 
 
 


