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Prova Comentada  

Prefeitura do do Recife - 2020 

Enfermeiro 30h Plantonista  
 

1. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A implementação das precauções-padrão constitui a principal 
medida de prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no 
cuidado de todos os 
pacientes, independentemente dos fatores de risco ou doença de base. São ações de precauções-padrão 
as citadas a seguir, EXCETO 
a) higienização das mãos antes e após contato com o paciente. 
b) uso de máscara N 95 no paciente durante transporte. 
c) uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 
d) uso de óculos e máscara se houver risco de respingos. 
e) descarte adequado de resíduos segundo o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde da Anvisa. 
 
2. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Os trabalhadores da área da saúde encontram-se em 
permanente contato com agentes biológicos. É fundamental, portanto, a observância dos princípios de 
biossegurança na assistência aos pacientes, sendo a higienização das mãos isoladamente a ação mais 
importante para a prevenção do risco de transmissão de microrganismos para clientes, pacientes e 
profissionais de saúde. Sobre a higienização das mãos, assinale a alternativa correta. 
a) A higienização com sabonete líquido não remove a microbiota transitória, sendo necessário para isso o 
uso de soluções alcoólicas. 
b) O tempo dispensado na higienização das mãos não é um fator importante para a eficiência do 
procedimento. 
c) Nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de sabonete em barra para higienização das mãos, devido 
ao menor risco de contaminação do produto. 
d) As preparações alcoólicas para higienização das mãos são apropriadas quando as mãos estiverem 
visivelmente sujas ou contaminadas com material proteico. 
e) Nos serviços de saúde, o uso de clorexidina para a higienização das mãos é seguro e a absorção pela 
pele é mínima. 
 
3. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A importância da influenza como questão de saúde pública 
cresceu enormemente após o ano de 2009, quando se registrou a primeira pandemia do século XXI, com 
milhares de casos e óbitos pela doença denominada influenza pandêmica A (H1N1) 2009. Em relação ao 
tema, é estabelecido que a notificação compulsória por novo subtipo de influenza deve ser realizada 
 
a) imediatamente, em todo caso suspeito. 
b) em até 72 horas, em todo caso clinicamente confirmado. 
c) em até 15 dias, após confirmação laboratorial. 
d) semanalmente à secretaria de saúde, somente para casos confirmados. 
e) mensalmente à secretaria de saúde, para os casos suspeitos. 
 
4. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Para um paciente de 25 anos, sexo masculino, em crise 
convulsiva, foi prescrito Diazepam. Referente aos cuidados na administração desse medicamento, 
assinale a alternativa correta. 
a) Sempre diluir em 250ml de solução salina 0,9% 
b) Utilizar a via intramuscular, que é a mais segura. 
c) Não administrar se a crise já tiver cessado. 
d) A velocidade máxima de infusão é 50 mg/minuto. 
e) Administrar Diazepam 50 mg IV lento em bólus. 
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5. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Durante exame físico de um paciente do sexo masculino de 55 
anos, o enfermeiro observa que ele se encontra inconsciente, respondendo apenas à agitação vigorosa 
ou à dor, porém, mantém resposta motora adequada (retira o membro para evitar a dor). Nesse caso, 
qual é o nível de consciência apresentado? 
a) Letárgico. 
b) Estupor. 

c) Sonolento. 
d) Coma. 

e) Alerta. 
 
6. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Em um paciente de 18 anos, com queimaduras de segundo 
grau em cabeça, pescoço e tronco anterior, a área queimada, de acordo com a Regra dos 9, é 
a) 18% de Superfície Corporal Queimada. 
b) 36% de Superfície Corporal Queimada. 
c) 45% de Superfície Corporal Queimada. 

d) 27% de Superfície Corporal Queimada. 
e) 9% de Superfície Corporal Queimada. 
 
7. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A cetoacidose diabética possui evolução rápida, cerca de 24 
horas, e costuma estar presente no diagnóstico de Diabetes tipo 1. Sobre a cetoacidose diabética, assinale 
a alternativa correta. 
a) Caracteriza-se por hipoglicemia, acidose metabólica com ânion gap elevado e cetonemia. Desidratação 
e hiperpotassemia são frequentes. 
b) Na chegada do paciente, deve-se avaliar sinais vitais, status cardiorrespiratório e mental, além de 
hidratação através do turgor cutâneo, mucosas e débito urinário. 
c) A glicose sérica é usualmente menor que 50mg/dl. 
d) Não é indicada a administração de soro fisiológico 0.9% na suspeita de choque desencadeado pelo 
estado de cetoacidose. 
e) Administração de Bicarbonato de Sódio para pacientes com pH<7.00 é indicada apenas na síndrome 
hiperosmolar não cetótica. 

 
8. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) O Enfermeiro, ao realizar exame físico dos membros inferiores 
de uma paciente internada em unidade de clínica médica, observa o sinal da Bandeira, que consiste na 
menor mobilidade da panturrilha empastada ao se comparar um membro inferior com outro, durante a 
palpação. Diante do quadro, o enfermeiro comunica o médico, pois esse sinal pode estar relacionado à 
a) trombose venosa profunda.                b) condromalácia fibular. 

c) tendinopatia necrotizante.                  d) artrose de articulações distais. 
e) retração da fáscia plantar. 

 
9. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Uma enfermeira do Centro Cirúrgico, ao posicionar o paciente 
na mesa de cirurgia em posição litotômica, enfatizou à Equipe de Enfermagem a importância de alguns 
cuidados, como uso de uma proteção específica, como cobertura adesiva ou coxin de viscoelástico, pois 
essa posição oferece, principalmente, maior risco de complicações devido 
a) à hiperextensão de articulações dos punhos. 
b) ao cisalhamento em região torácica. 
c) à compressão da placa de dispersão na região da panturrilha. 
d) ao atrito em região cervical. 
e) à pressão nas regiões sacra e lombar. 
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10. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A seleção de uma Teoria de Enfermagem funciona como um 
alicerce estrutural para a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Nesse sentido, é 
correto afirmar que a teoria de Dorothea Orem é conhecida como  
a) Teoria de Enfermagem das Necessidades Humanas Básicas. 
b) Teoria das Relações Interpessoais. 
c) Teoria do Autocuidado. 
d) Teoria do Vir-a-ser Humano. 
e) Teoria do Alcance de Objetivos. 

 
11. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) As ações da equipe de enfermagem devem ser pautadas nos 
domínios da Enfermagem, direcionadas pela identificação/avaliação, diagnóstico e implementação de 
ações ou intervenções de enfermagem que atendam às Necessidades Humanas Básicas. Nesse contexto, 
é reconhecido o atendimento 
das necessidades humanas básicas, como elementos norteadores da prática da equipe de enfermagem e 
que se relacionam aos cuidados de enfermagem, em seus três níveis, sendo eles: 
a) necessidades primárias, secundárias e terciárias. 
b) necessidades fisiológicas, biológicas e estruturais. 
c) necessidades mediatas, imediatas e recorrentes. 
d) necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. 
e) necessidades básicas, complexas e complementares. 
 
12. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A Enfermagem dispõe de vários sistemas de classificação, cujo 
desenvolvimento 
está relacionado a alguma fase do Processo de Enfermagem. Dentre os sistemas de classificação, também 
conhecidos como taxonomias, um dos mais conhecidos e utilizados é  
a) a Mediação de Análise de Dados (MAD). 
b) a Classificação e Protocolos de Assistência (CPA). 
c) o Sistema de Informação de Registros de Enfermagem (SISENF). 
d) a Classificação e Enfermagem Holística (CEH). 
e) a Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC).  
 

13. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. 
Consideradas as legislações do Conselho Federal de Enfermagem, sobre a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE), é correto afirmar que a SAE organiza o trabalho profissional quanto ___________, 
__________ e _____________, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem. 
a) às teorias de enfermagem / à produção científica / à legalidade 
b) ao marco conceitual / às taxonomias / à legislação 
c) ao método / ao pessoal / aos instrumentos  
d) ao histórico de Enfermagem / à avaliação / à implementação 
e) aos objetivos / ao delineamento / à qualidade 
 
14. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Paciente sexo masculino, 60 anos, está internado na clínica 
médica com quadro de DPOC. A Enfermeira do setor realizou o diagnóstico de enfermagem: Troca de 
gases prejudicada evidenciada por batimento de asas de nariz, relacionado a desequilíbrio na relação 
ventilação perfusão. Com base nesse diagnóstico, uma das intervenções mais adequadas pode ser 
a) estado respiratório: troca de gases.            b) controle da pressão sobre áreas do corpo. 

c) monitorização respiratória.                           d) habilidades de interação social. 
e) equilíbrio de líquidos. 
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15. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) No dimensionamento dos profissionais de enfermagem, o 
percentual a ser acrescentado ao quantitativo de profissionais, para assegurar a cobertura de férias e 
ausências não previstas, é  
a) o constante de marinho. 
b) o índice de segurança técnica. 
c) o total de horas de enfermagem. 
d) a taxa de absenteísmo. 
e) o coeficiente de Martins. 

 

16. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Na prática do gerenciamento, o enfermeiro, como 
coordenador e articulador do processo de cuidar, utiliza bases ideológicas e teóricas da administração 
clássica e a prática de gerenciamento de recursos. São eixos da gerência contemporânea de enfermagem, 
EXCETO 
a) integralidade. 
b) acolhimento. 
c) classificação de risco e grau de dependência. 
d) clínica centrada na atenção hospitalar e no profissional. 
e) resolutividade. 
 
17. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Sobre o processo de acreditação hospitalar, assinale a 
alternativa correta. 
a) O processo de acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das Organizações 
Prestadoras de Serviços Hospitalares e principalmente de educação permanente dos seus profissionais. 
b) O método de avaliação tem caráter fiscalizatório e visa, essencialmente, verificar situações que possam 
colocar em risco a segurança do paciente.  
c) Para avaliar a qualidade assistencial da Organização Prestadora de Serviços 
Hospitalares, é utilizado um instrumento de auditoria interna, individual para cada local. 
d) São oito níveis de acreditação, sendo que o nível oito refere-se ao serviço com acreditação plena e 
princípio de gestão. 
e) A certificação, após ser concedida e atender a critérios de gestão e estruturais, é válida por um período 
de cinco anos. 
 
18. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Sobre o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. 
( ) É um instrumento útil para o planejamento da assistência de enfermagem. 
( ) É efetivamente o processo que valida a avaliação da qualidade e as relações de trabalho. 
( ) É importante para mensurar questões subjetivas que toda prática de saúde envolve. 

( ) Relaciona-se ao dimensionamento de recursos humanos e materiais e para a distribuição das atividades 
entre os membros da equipe de enfermagem, conforme a capacitação de cada membro e gravidade do 
paciente. 
a) V – V – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – F. 
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19. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Um paciente do sexo masculino, de 45 anos, internado em 
clínica médica, foi classificado, de acordo com o Sistema de Classificação de Pacientes, como cuidados 
mínimos, o que pode ser entendido como 
a) cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, mas fisicamente 
autossuficientes quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. 
b) cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com parcial dependência 
das ações de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. 
c) cuidados a pacientes crônicos, estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, porém com total 
dependência das ações de enfermagem quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. 
d) cuidados a pacientes graves, com risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de sinais vitais, que 
requeiram assistência de enfermagem e médica permanente e especializada. 
e) cuidados a pacientes crônicos, sem risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de sinais vitais, que 
requeiram assistência de enfermagem e médica permanente e especializada. 
 
20. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O 
processo de auditoria exige pessoal devidamente credenciado com certas características de eficiência e 
desempenho. Em relação à natureza, a auditoria pode ser _______________ e _____________. No 
primeiro caso, realiza-se em períodos certos, com objetivos regulares de comprovação. No segundo, 
atende a uma necessidade do momento. 
a) qualitativa / quantitativa 
b) básica / integral 
c) retrospectiva / introspectiva 

d) primária / secundária 
e) normal / especial 
 
21. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) No que se refere ao registro dos profissionais de Enfermagem 
no prontuário do paciente, quando a instituição/serviço de saúde adota o sistema de registro eletrônico, 
a tecnologia que permite garantir a integridade e a autenticidade de arquivos eletrônicos, podendo ser 
análoga à assinatura física em papel, é a assinatura 
a) eletrônica. 

b) digital. 
c) escâner. 
d) extensiva. 
e) diferencial. 
 
22. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) O registro no prontuário do cliente (pessoa, família ou 
coletividade) deve ser estruturado a partir de um resumo mínimo de dados e o uso das terminologias de 
enfermagem. Em relação a esse registro, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) É fonte de informação entre os profissionais da equipe multiprofissional. 
b) Embora não se constitua em exigência legal, é prova do atendimento prestado. 
c) Fornece subsídios para a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem e para o 
planejamento assistencial da equipe multiprofissional. 
d) Permite auditoria da assistência prestada e subsidia a análise de custos para o pagamento dos serviços 
oferecidos à clientela. 
e) Contribui para as atividades de pesquisa e educação em saúde. 
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Prova Comentada  

Prefeitura do do Recife - 2020 

Enfermeiro 30h Diarista 

 
1. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Na emergência de um hospital, dá entrada uma paciente de 2 
anos de idade, acompanhada por seu responsável. No exame físico, constatam-se queimaduras no rosto, 
parte do tronco anterior e membros superiores, além de epiderme e parte da derme com a presença de 
bolhas ou flictenas. É correto afirmar que essa paciente apresenta queimadura de  
a) segundo grau.  
b) terceiro grau.  
c) primeiro e segundo grau.  
d) primeiro grau.  
e) segundo e terceiro grau. 
 
2. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Um paciente de 25 anos chegou à unidade de urgência e 
emergência com queimaduras nos membros superiores, inferiores, cabeça e pescoço. Segundo a regra 
dos nove, criada por Wallace e Pulaski, a qual considera a extensão atingida para estimar a Área de 
Superfície Corporal (ASC) lesada, assinale a alternativa que corresponda ao valor do segmento corporal.  
a) 18% para cada membro superior, 18% para cada membro inferior e 9% cabeça e pescoço.  

b) 9% para cada membro inferior, 9% para cada membro superior e 18% cabeça e pescoço.  
c) 18% para cabeça e pescoço, 9% para cada membro inferior e 18% para cada membro superior.  
d) 18% para cada membro inferior, 18% para cada membro superior e 18% para cabeça e pescoço.  
e) 18% para cada membro inferior, 9% para cada membro superior e 9% para cabeça e pescoço. 
 

3. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Paciente de 36 anos, sexo feminino, procura a unidade de saúde 
com queixas de formigamento, dor e vermelhidão no membro inferior direito. Após exames sanguíneos 
e de imagem, a paciente recebe um diagnóstico médico de Trombose Venosa Profunda em membro 
inferior direito. Diante do exposto, assinale a alternativa que corresponde à complicação que apresenta 
alto índice de mortalidade em casos como o relatado.  
a) Insuficiência venosa crônica. 
b) Embolia pulmonar.  
c) Eczema.  
d) Mudanças na pele.  
e) Dor acompanhada de varizes. 
 
4. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) As infecções relacionadas à assistência à saúde continuam a se 
apresentar como um grave problema de saúde pública no país, aumentando a morbidade e a mortalidade 
entre os pacientes, além de elevar os custos hospitalares. A higienização das mãos é considerada a medida 
de maior impacto e comprovada eficácia na prevenção das infecções, uma vez que impede a transmissão 
cruzada de microrganismos. Estudos mostram que uma maior adesão às práticas de higienização das mãos 
está associada a uma redução nas taxas das infecções em serviços de saúde. O conceito das “Cinco 
indicações” engloba as recomendações da OMS para a higienização das mãos “Antes de contato com o 
paciente”, “Antes de realizar procedimentos assépticos”, “Após risco de exposição a fluidos corporais”, 
“Após contato com o paciente“e “Após contato com as áreas próximas ao paciente”. Diante do exposto, 
a indicação “Antes de realizar procedimento asséptico” engloba várias situações, EXCETO: 
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a) contato com membrana mucosa.  
b) gestos de cortesia e conforto.  
c) contato com pele não intacta.  

d) contato com dispositivos invasivos.  
e) preparo de medicamento. 
 
5. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A higiene 
das mãos tem como finalidade remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, 
assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à 
proliferação de microrganismos. A higienização simples das mãos deve ter duração de ________a_______ 
segundos.  
a) 20 / 30  
b) 40 / 60  
c) 30 / 40  
d) 40 / 50  

e) 50 / 60  
 
6. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A RDC nº 222, de 28 de março de 2018, regulamenta  
a) os produtos para saúde.  
b) o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde.  
c) a segurança do paciente em serviços de saúde.  
d) as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.  

e) as boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. 
 
7. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Segundo a RDC ANVISA nº 306/04, o gerenciamento dos RSS 
(Resíduos de Serviços de Saúde) consiste em um conjunto de procedimentos planejados e 
implementados, a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar 
a geração de resíduos e proporcionar a estes um manejo seguro, de forma eficiente, visando à proteção 
dos trabalhadores, além da preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio ambiente. 
Considerando a RDC nº 306/04, assinale a alternativa correta.  
a) Um acondicionamento inadequado compromete a segurança do processo e o encarece. Recipientes 
inadequados ou improvisados (pouco resistentes, mal fechados ou muito pesados) construídos com 
materiais sem a devida proteção aumentam o risco de acidentes de trabalho. Os resíduos não devem 
ultrapassar 1/3 do volume dos recipientes.  
b) Não há responsabilização do gerador após a disposição final do resíduo, posto que o destinatário, ao 
assumir a carga, solidarizase com o gerador e assim permanece enquanto possível a identificação do 
resíduo.  
c) O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento que aponta e 
descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, correspondendo somente às etapas de: 
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento e transporte.  
d) A RDC ANVISA nº 306/04 não se aplica a fontes radioativas seladas que devem seguir as determinações 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN –, e às indústrias de produtos para a saúde, que devem 
observar as condições específicas do seu licenciamento ambiental.  
e) Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto necessitam de 
tampa para vedação, devendo os resíduos serem recolhidos imediatamente após o término dos 
procedimentos.  
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8. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) No que se refere à prevenção e ao controle de infecções 
hospitalares, são medidas essenciais diante de doenças transmitidas por aerossóis, como no caso da 
Tuberculose, as seguintes, EXCETO 
a) quarto privativo com pressão negativa.  
b) uso de máscara cirúrgica no paciente em caso de necessidade de transporte. 
c) uso de máscara específica (PFF2 ou N95) pelo profissional de saúde ao entrar no quarto. 
d) restringir e orientar visitas. 
e) a utilização de luvas e aventais (estéreis) pelos profissionais para realizar procedimentos no paciente. 

 
9. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) As infecções hospitalares são um grave problema nas Unidades 
de Saúde. Os artigos/materiais usados na assistência ao paciente são veículos de transmissão de 
microrganismos, por isso a proteção anti-infecciosa é necessária para romper esse ciclo de transmissão. 
Nesse contexto, os artigos são classificados de acordo com o risco e potencial de contaminação em 
críticos, semicríticos e não críticos. Assinale a alternativa que apresenta artigos semicríticos.  
a) Cânula endotraqueal, equipamento respiratório, sonda nasogástrica, agulhas.  
b) Agulhas, cateteres intravenosos, equipamento respiratório, sonda nasogástrica.  
c) Cânula endotraqueal, equipamento respiratório, espéculo vaginal, sonda nasogástrica.  
d) Equipamento respiratório, materiais de implante, cateteres intravenosos, espéculo vaginal.  
e) Estetoscópios, bacias, equipamento respiratório, agulhas.  
 
10. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Em conformidade com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, 
sobre as Boas Práticas para Processamento de Produtos para a Saúde, assinale a alternativa correta.  

a) Produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 
desinfecção.  
b) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia poderão ser submetidos à 
desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.  
c) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo 
de desinfecção de alto nível, após a limpeza.  
d) Produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos ao processo de 
esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.  

e) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos 
e críticos de conformação complexa, passíveis de processamento. 
 
11. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) O sistema de climatização da área de limpeza da Central de 
Material e Esterilização (CME) Classe II e da empresa processadora, em conformidade com a RDC 15, de 
15 de março de 2012, deve manter a temperatura ambiente entre  
a) 18º e 22º C.  
b) 20º e 22º C.  

c) 16º e 22º C.  
d) 19º e 20º C.  
e) 18º e 21º C. 
 
12. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Em conformidade com a Aliança Mundial para a Segurança do 
Paciente, foi lançado o Segundo Desafio Global para a Segurança do paciente que dirige a atenção para 
os fundamentos e práticas da segurança cirúrgica e tem como objetivo aumentar os padrões de qualidade 
almejados em serviços de saúde de qualquer lugar do mundo. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as ações propostas por esse Segundo Desafio Global – Cirurgias Seguras Salvam Vidas.  
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a) Higiene das mãos, administração segura de injetáveis, equipamentos seguros, procedimentos clínicos 
seguros.  
b) Administração segura de imunobiológicos, segurança da água, saneamento básico e manejo de 
resíduos.  
c) Prevenção de infecção de sítio cirúrgico, anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras, indicadores da 
assistência cirúrgica.  

d) Medicação segura, higiene das mãos, procedimentos clínicos e cirúrgicos seguros, administração segura 
de injetáveis e de imunobiológicos.  
e) Procedimentos clínicos seguros, administração segura de injetáveis e de imunobiológicos, medicação 
segura.  
 
13. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Sobre os cuidados ao paciente no préoperatório, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. ( ) 
No pré-operatório, é realizada uma entrevista, histórico preliminar. ( ) Iniciam-se com a admissão do 
paciente na unidade de cuidado pós-anestésica e terminam com a evolução de acompanhamento na 
unidade clínica. ( ) São verificados exames pré-operatórios.  
a) V – F – F.  
b) V – F – V.  
c) F – F – V.  
d) F – V – V.  
e) F – V – F. 
 
14. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Paciente de 35 anos, sexo feminino, procurou a unidade de 
saúde com sintomas de formigamento nos pés e mãos, visão embaçada e sede constante. Esses sintomas 
são característicos de  
a) Diabetes Mellitus tipo 2.  
b) Hipertensão.  
c) Hipotireodismo.  
d) Diabetes Mellitus tipo 1.  
e) Hipertireodismo.  

 
15. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Paciente, 65 anos, sexo masculino, diabético e hipertenso, 
realiza hemodiálise três vezes por semana. Foi internado em uma unidade de saúde devido a uma 
pneumonia. Dentre os riscos listados pela enfermeira para esse paciente, após uma avaliação através de 
uma escala, foi constatado o risco de queda. Quanto a essa situação, é correto afirmar que  
a) o paciente é avaliado quanto ao risco de queda a cada 42 horas após sua admissão.  
b) em caso de transferência desse paciente para outro setor, não há necessidade de reavaliação.  
c) crianças <5 anos e idosos >55 são fatores demográficos que contribuem para o risco de queda.  

d) o paciente será apenas orientado quanto ao risco de queda, sem a necessidade de intervenções, pois 
relatou que nunca sofreu uma queda.  
e) condições de saúde e presença de doenças crônicas são fatores que contribuem para o risco de queda. 
 
16. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A identificação de pacientes em risco para o desenvolvimento 
de lesão por pressão, por meio da utilização de ferramenta validada, permite a adoção imediata de 
medidas preventivas. A avaliação de risco deve contemplar os seguintes fatores que predispõem a lesão 
por pressão, EXCETO  

a) mobilidade.   c) estado nutricional.    e) percepção cognitiva. 
b) incontinência.   d) déficit sensitivo.  
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17. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A Sondagem Gastrointestinal é a inserção de uma sonda 
plástica ou de borracha no estômago, duodeno ou intestino que pode ser inserida pela boca, nariz ou 
parede abdominal. Assinale a alternativa que corresponda a complicações metabólicas em pacientes que 
recebem nutrientes através de sonda gastrointestinal.  
a) Diarreia, hiperglicemia e desidratação.  

b) Pneumonia por aspiração, desidratação e constipação.  
c) Hiperglicemia, desidratação e azotemia.  

d) Vômito, diarreia e pneumonia por aspiração.  
e) Desidratação, irritação nasofaríngea e náusea. 
 
18. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A acreditação é um método de avaliação e certificação que 
busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da 
assistência no setor da saúde. A metodologia brasileira de acreditação é definida pela ONA – Organização 
Nacional de Acreditação, cujo certificado contempla  
a) validade de 3 anos para nível 1.               b) validade de 2 anos para nível 3.  
c) validade de 1 ano para nível 1.                 d) validade de 2 anos para nível 2.  
e) validade de 3 anos para nível 2.  
 
19. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Em concordância com o Manual Brasileiro de Acreditação 
Hospitalar, assinale a alternativa correta.  
a) Nível 1: contemplam o atendimento aos requisitos básicos da qualidade na assistência prestada ao 
cliente, nas especialidades e nos serviços da organização de saúde a ser avaliada, com recursos humanos 
compatíveis com a complexidade, qualificação adequada (habilitação) dos profissionais e responsável 
técnico com habilitação correspondente para as áreas de atuação institucional.  
b) Nível 2: contêm evidências de políticas institucionais de melhoria contínua em termos de: estrutura, 
novas tecnologias, atualização técnico-profissional, ações assistenciais e procedimentos 
médicosanitários. Evidências objetivas de utilização da tecnologia da informação, disseminação global e 
sistêmica de rotinas padronizadas e avaliadas com foco na busca da excelência.  
c) Nível 1: contemplam evidências de adoção do planejamento na organização da assistência referentes à 
documentação, corpo funcional (força de trabalho), treinamento, controle, estatísticas básicas para a 
tomada de decisão clínica e gerencial, e práticas de auditoria interna.  
d) Nível 3: contemplam o atendimento aos requisitos básicos da qualidade na assistência prestada ao 
cliente, nas especialidades e nos serviços da organização de saúde a ser avaliada, com recursos humanos 
compatíveis com a complexidade, qualificação adequada (habilitação) dos profissionais e responsável 
técnico com habilitação correspondente para as áreas de atuação institucional.  
e) Nível 2: contemplam o atendimento aos requisitos básicos da qualidade na assistência prestada ao 
cliente, nas especialidades e nos serviços da organização de saúde a ser avaliada, com recursos humanos 
compatíveis com a complexidade, qualificação adequada (habilitação) dos profissionais e responsável 
técnico com habilitação correspondente para as áreas de atuação institucional.  
 
20. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Quanto ao dimensionamento de enfermagem para a 
assistência, assinale a alternativa correta.  
a) Cuidado mínimo: 1 profissional de enfermagem para 4 pacientes.  
b) Cuidado intermediário: 1 profissional de enfermagem para 3 pacientes.  
c) Cuidado de alta dependência: 1 profissional de enfermagem para 2,6.  

d) Cuidado semi-intensivo: 1 profissional de enfermagem para 2,6.  
e) Cuidado intensivo: 1 profissional de enfermagem para 1,33. 
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21. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis 
ao processo do cuidar e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, 
possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas outras finalidades, tais 
como: ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos, planejamento, fins estatísticos e outros. 
Considerando o processo de registros de enfermagem, o que diferencia Anotação de Enfermagem de 
Evolução de Enfermagem é que, na Evolução de Enfermagem, um dos aspectos considerados  
a) são os dados processados e contextualizados.  
b) são os dados pontuais.  
c) é o registro de uma observação.  
d) é o registro referente a um momento.  
e) são os registros elaborados por toda a equipe de enfermagem.  
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Gabarito - Enfermeiro 30h Plantonista  
 

1 - B 
2 - E 
3 - A 
4 - C 
5 - B 
6 - D 
7 - B 
8 - A 
9 - E 

10 - C 
11 - D 

12 - E 
13 - C 
14 - C 
15 - B 
16 - D 
17 - A 
18 - C 
19 - A 
20 - E 
21 - B 
22 - B 

 

Gabarito - Enfermeiro 30H Diarista 
 

1 - A 
2 - E 
3 - B 
4 - B 
5 - B 

6 - D 
7 - D 
8 - E 
9 - C 

10 - C 
11 - A 

12 - C 
13 - B 
14 - A 
15 - E 
16 - E 

17 - C 
18 - D 
19 - A 
20 - E 
21 - A 

 
 


