
 
PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM (CENTRO CIRÚRGICO) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CPF:                                        INSCRIÇÃO:                                        CARTÃO RESPOSTA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROVA OBJETIVA 

 
▪ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas. 

▪ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas. 

▪ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 

problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno. 

▪ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

▪ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu. 

▪ A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 

▪ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova. 

▪ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles 

entregue sua prova, assinando termo respectivo. 

▪ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno. 

▪ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO 

Nome do candidato 



 
QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1º Assinale a alternativa que indica 
corretamente o núcleo do sujeito 
sublinhado no trecho a seguir: “A 
quantidade de casos e de pessoas 
mortas por conta da doença trouxe à 
tona a importância de se ter uma rede de 
saúde bem preparada”. 
 
a) Quantidade 

b) Pessoas 

c) Mortas 

d) Doenças 

 
 
2º Analise as orações: 

I - Embora tivesse dinheiro, era uma 
pessoa muito agradável. 

II- À medida que estudo, descubro que não 
sei de nada. 

III- Como tinha previsto, não durou muito 
aquele relacionamento. 

A sequência correta quanto à oração 
subordinada adverbial é: 

a) Condicional, causal, conformativa. 
b) Concessiva, condicional, conformativa. 
c) Concessiva, proporcional, 

conformativa. 
d) Proporcional, consecutiva, temporal. 

 

 
3º UM PIROMANÍACO DESTRÓI UM 
MARCO  

A sanha de um piromaníaco deixou a 
população coreana consternada na 
semana passada. Um homem de 69 anos, 
identificado apenas pelo nome de Chae, 
ateou fogo ao histórico portão 
Namdaemun, em Seul. Construído no 
século XIV, o portão era o principal 
monumento histórico do país. Durante 
séculos, marcou a entrada da cidade, 
circundada por muros. A estrutura do 
portão, de madeira, não resistiu às chamas 

e ruiu completamente. Chae confessou o 
crime e disse ter agido em retaliação pela 
baixa indenização que recebera da 
Prefeitura por um terreno. As autoridades 
coreanas planejam reconstruir o portal. Os 
trabalhos devem durar três anos e custar 
cerca de US$24 milhões. Em 2006, Chae 
já havia sido preso por incendiar uma parte 
do Palácio Real.  
 
(Revista Época, 18 de fevereiro de 2008. 
pág. 16) 
 

O processo de formação da palavra 
“Piromaníaco” é: 

a) Derivação prefixal 

b) Composição por aglutinação 

c) Composição por justaposição 

d) Hibridismo 

 
 

4º Durante uma Copa do Mundo, foi 
veiculada, em programa esportivo de 
uma emissora de TV, a notícia de que 
um apostador inglês acertou o 
resultado de uma partida, porque 
seguiu os prognósticos de seu burro de 
estimação. Um dos comentaristas fez, 
então, a seguinte observação: 
 

"Já vi muito comentarista burro, mas 
burro comentarista é a primeira vez." 
 
Percebe-se que a classe gramatical das 
palavras se altera em função da ordem 
que elas assumem na expressão. 
Assinale a alternativa em que isso não 
ocorre:  
 
a) Obra grandiosa 

b) Jovem estudante 

c) Brasileiro trabalhador 

d) Velho chinês 

 



 
 

5º  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O demonstrativo ISSO (l. 9) se refere: 

 

a) A todo o enunciado anterior. 

b) Ao fato de Carlos Penha Filho não ter pertencido oficialmente a nenhuma geração. 

c) Ao fato de o poeta pernambucano ter ficado entre três gerações. 

d) À não emigração do poeta Carlos Pena Filho. 

 

 
 
 
 



 
QUESTÕES 

SUS 
 
 
6º Constituem diretrizes do SUS: 

a) Liberdade, igualdade e fraternidade. 

b) Acolhimento, farmácia e 

medicamentos. 

c) Universalidade, integralidade e 

equidade. 

d) Igualdade, epidemiologia e 

universalidade. 

Descentralização, atendimento integral 

e participação da comunidade 

 

7º O Princípio do SUS, que é entendido 
como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema, é: 

a) Universalidade. 

b) Direito a Informação. 

c) Integralidade 

d) Equidade. 

 

8º O Sistema Único de Saúde é formado 
pelo conjunto de ações e serviços de 
saúde prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público.  

Analise as diretrizes a seguir.  

I. Universal, permitindo o acesso irrestrito a 
todos os brasileiros;  

II. Integral, oferecendo todos os tipos de 
serviços, voltados à promoção da saúde, 
prevenção de doenças, tratamento e 
reabilitação;  

III. Descentralizado, com ênfase na gestão 
municipal (local);  

IV. Com participação e controle da 
comunidade;  

São diretrizes do Sistema Único de 
Saúde 

a) I e II, apenas. 

b) I e IV, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

9º A Lei nº 8.080/90 trata das condições 
para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras 
providências. 

De acordo com tal lei, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) é constituído pelo 
conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições 

a) públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e 

indireta, sendo vedada a participação 

da iniciativa privada no SUS, ainda que 

em caráter complementar. 

b) públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público, sendo que a iniciativa 

privada poderá participar do SUS em 

caráter complementar. 

c) públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta, 

excluídas as instituições de controle de 

qualidade, pesquisa e produção de 



 
insumos, medicamentos, inclusive de 

sangue e hemoderivados, e de 

equipamentos para saúde. 

d) privadas e públicas federais, estaduais 

e municipais, da Administração direta e 

indireta, excluídas as instituições de 

controle de qualidade, pesquisa e 

produção de insumos, medicamentos, 

inclusive de sangue e hemoderivados, 

e de equipamentos para saúde. 

 

 

10º Qual é a estratégia que vem sendo 
usada pelo Ministério da Saúde para 
superar a fragmentação da atenção e da 
gestão nas Regiões de Saúde? 

a) Estruturação de redes de atenção à 

saúde. 

b) Elaboração de planejamento no nível 

municipal. 

c) Reorganização do modelo de atenção. 

d) Definição da atenção básica como 

porta de entrada no sistema. 

 
 

QUESTÕES 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11º À luz da Política Nacional de 

Humanização (PNH) em saúde, assinale 

a alternativa correta. 

 

a) A gestão de conflitos gerados pela 

inclusão das diferenças independe 

das orientações da PNH. 

b) A preocupação do gestor de incluir os 

trabalhadores nos processos 

administrativos é secundária. 

c) É direito do usuário do serviço de 

saúde decidir sobre compartilhar ou 

não seu estado de saúde com seu 

círculo social. 

d) A PNH prescinde de uma vertente 

formativa, pois entende que a 

humanização é natural ao profissional. 

 

12º É indispensável que o profissional 

da enfermagem atuante na unidade de 

centro cirúrgico conheça acerca dos 

equipamentos utilizados durante o 

transoperatório, de modo que consiga 

prestar atendimento adequado ao 

paciente. Assinale a alternativa 

INCORRETA em relação aos cuidados 

com a placa neutra, utilizada no sistema 

eletro cirúrgico monopolar: 

 

 

 

 

a) No local em que for colocada a placa 

neutra, deve haver atenção à perfusão 

da pele, a fim de promover a 

condutividade elétrica na área e a 

dissipação do calor no contato do 

eletrodo com a superfície da pele. 

b) Antes de iniciar o procedimento, avaliar 

a segurança do paciente quanto à 

prevenção de efeitos adversos e 

contato de superfície corpórea com 

metal, devendo-se também retirar 

adornos metálicos. 



 
c) A placa neutra descartável já vem com 

gel condutor, permitindo cortes 

adequados para o tamanho e o peso do 

paciente. 

d) O local apropriado da placa neutra para 

os diversos procedimentos deverá ser 

avaliado e determinado pela 

necessidade cirúrgica e pelas 

condições físicas do paciente, gerais e 

locais pela proximidade da área do 

eletrodo ativo. 

 

13º Acerca de agulhas atraumáticas, 

assinale a alternativa correta. 

a) Têm extremidade triangular. 

b) São usadas para síntese da pele. 

c) São usadas em tecidos resistentes. 

d) São usadas em suturas internas. 

 

14º A respeito das melhores práticas na 

montagem da mesa operatória, assinale 

a alternativa correta. 

 

a) Todos os pacotes de material devem 

ser abertos, uma vez que seus 

conteúdos podem eventualmente vir a 

ser utilizados. 

b) Deve-se equipar a sala e, logo depois, 

limpar os equipamentos com álcool 

etílico a 70% ou outro desinfetante. 

c) Tendo as mãos lavadas, pode-se 

manipular livremente o pacote em sua 

abertura, sem qualquer risco de 

contaminação. 

d) Deve haver quantidade suficiente de 

materiais específicos, mesmo que não 

sejam usados, para evitar ter de sair da 

sala. 

 

 

15º Os fios de sutura possuem 

diferentes características que implicam 

sua classificação e utilização nas 

cirurgias. Um exemplo de um fio de 

sutura absorvível e com agulha é o(a): 

 

a) sutupack de algodão 

b) Surgicel com ponta romba 

c) sertix de catgut cromado 

d) rolo de seda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16º Considerando a imagem a seguir, 

assinale a afirmação correta: 

 

 

 

 

 

 

a) Inúmeros tipos de catéteres, diferenciados 

pelas suas extremidades  

b) Inúmeros tipos de bainhas diferenciados 

pelas suas extremidades  

c) Inúmeros tipos de introdutores, 

diferenciados pelas suas extremidades  

d) Inúmeros tipos de fio-guia, diferenciados 

pelas suas extremidades 

 

17º O item ilustrado na imagem a seguir, 

trata-se de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kit de cateteres 

b) Kit de introdutor 

c) Kit de bainhas 

d) Kit cateter ablador 

 

18º Avalie as afirmativas abaixo acerca 

da temática e assinale a alternativa 

ERRADA: 

São atribuições do técnico de 

enfermagem na sala de hemodinâmica:  

 

a) Prover a Sala Operatória com 

materiais, equipamentos e 

instrumental cirúrgico adequado para 

cada cirurgia. 

b) Conferir as anotações realizadas em 

sala, incluindo gasto cirúrgico, OPME e 

lacres, controle de integradores, ficha 

anestésica e descrição cirúrgica, entre 

outras anotações determinadas pela 

instituição, assim como conferir e repor 

os armários de OPME da 

Hemodinâmica. 

c) Conhecer os materiais e equipamentos 

para que ocorra o uso adequado dos 

mesmos com o objetivo de garantir o 

uso correto. 

d) Realizar Prescrição da assistência de 

enfermagem no Peri operatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19º Escolha a alternativa correta 

tomando como base a descrição da 

imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kit de bainhas 

b) Fio-guia dentro da bainha protetora  

c) Cateter circular para estudo das veias 

pulmonares 

d) Introdutor  

 

20º Considerando a imagem a seguir, 

escolha a alternativa correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cateter explorador 

b) Agulha de punção transeptal  

c) Cateter circular para estudo das veias 

pulmonares - utilizado para 

ecocardiograma intracardíaco. 

d) Introdutor 

 

 

 

 


