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1. (Rede Sarah / 2012) Em relação aos instrumentais uti-
lizados em cada tempo cirúrgico, associe as colunas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa corres-
pondente. 

1) Exerese
2) Síntese
3) Hemostasia 
4) Diérese

�(   )� pinça Adison, Babcok e Collin
�(   )� bisturi elétrico, tesoura Mayo
�(   )� pinça Kelly, Halsted e Cooley
�(   )� porta-agulha Mayo Hegar, fio de aço inoxidável

a. 1, 4, 3, 2
b. 2, 3, 4, 1
c. 1, 2, 3, 4
d. 2, 1, 4, 3

2. (Rede Sarah / 2012) Em relação aos métodos de este-
rilização, pode-se afirmar que.
I – Equipamento endoscópico, mesmo constituindo 

artigo semicrítico, requer desinfecção de alto nível.
II – Calor seco é método adequado para artigos de te-

cidos e borracha.
III – Esterilização por vapor saturado sob pressão é o 

mais utilizado e alcança temperaturas de 121ºC e 
134ºC.

IV – O invólucro de tecido de algodão é o mais utilizado 
devido à alta vida útil.

a. Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
b. Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c. Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
d. Apenas a afirmativa IV está correta.

3. (Rede Sarah / 2012) Em relação aos diferentes tipos 
de anestesia e possíveis riscos para indivíduos adul-
tos, associe as colunas abaixo e escolha a sequência 
correta.

1) Anestesia geral
2) Anestesia espinhal ou raquidiana
3) Anestesia peridural 
4) Bloqueio de inervação periférica

�(   )� fraqueza muscular de membros inferiores
�(   )� retenção urinária, infecção local, dor lombar
�(   )� depressão respiratória, hipertermia maligna
�(   )� reações tóxicas locais e sistêmicas, arritmias e 

sudorese

a. 1, 3, 4, 2
b. 1, 4, 3, 2
c. 2, 3, 1, 4
d. 2, 4, 1, 3

4. (Rede Sarah / 2012) Em relação aos termos cirúrgi-
cos, relacione as colunas abaixo e, em seguida, esco-
lha a sequência correta.

1) Osterrafia
2) Artrodese
3) Dissecção
4) Artroplastia

�(   )� isolamento de um órgão ou estrutura por proce-
dimento cirúrgico 

�(   )� restauração motora ou funcionalidade articular
�(   )� imobilização de articulação
�(   )� colocação de fio metálico em estrutura óssea

a. 1, 2, 4, 3
b. 3, 2, 1, 4
c. 3, 4, 2, 1
d. 3, 1, 2, 4

5. (Rede Sarah/2012) Analise as afirmativas abaixo, 
relacionadas ao processo de cicatrização de feridas 
operatória indicando V (verdadeiro) ou F (falso). Em 
seguida, assinale a alternativa correspondente.
�(   )� Apresenta as seguintes fases: inflamatória, proli-

ferativa, reconstrutiva ou maturação
�(   )� Deiscência cirúrgica é sinônimo de infecção do 

sítio cirúrgico
�(   )� A escara e o esfacelo devem ser removidos so-

mente por desbridamento cirúrgico
�(   )� O fechamento por primeira intenção ocorre com 

a criação asséptica da ferida e mínima destrui-
ção tecidual e sutura imediata.

a. V, V, F, V
b. V, F, F, V
c. V, V, V, F
d. F, V, V, F

6. (Rede Sarah / 2012) Um indivíduo do sexo masculino, 
de 60 anos, que faz uso de prótese dentária, refere 
alergia à dipirona, está em preparo pré-operatório para 
colectomia total sob anestesia geral. Entrou em jejum 
às 22h de ontem e tem prescrição de Enalapril 10 mg 
via oral às 8h e às 20h de hoje.
Considere a situação descrita e assinale a alternativa 
incorreta.
a. A ansiedade pode ser reduzida com o fornecimen-

to de informações sobre a cirurgia, preparo físico, 
jejum, atendimento do centro cirúrgico.

b. No encaminhamento ao centro cirúrgico, reco-
menda-se checar a presença de pulseira de iden-
tificação de indivíduo, a manutenção do jejum, a 
informação sobre alergia, a soroterapia prescrita e 
instalada, os medicamentos administrados ou não, 
além do envio de documentos e resultados de exa-
mes.

c. O preparo da alta hospitalar deve ser realizado 
desde o período pré-operatório. 

d. Nenhuma das alternativas anteriores está incorreta.
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7. (Rede Sarah / 2012) Na alta da recuperação pós-
-anestésica para a enfermaria cirúrgica de um indivi-
duo do sexo masculino de 45 anos sem comorbidades, 
submetido a cirurgia eletiva de herniorrafia incisional 
sob anestesia raquidiana, assinale a alternativa incor-
reta, em relação aos critérios de alta da recuperação 
pós-anestésica.
a. Estabilização hemodinâmica e retorno da mobilida-

de de membros inferiores
b. Função pulmonar preservada e ausência de náu-

seas e vômitos
c. Controle da dor
d. Diurese espontânea

8. (Rede Sarah / 2012) Sobre a verificação de seguran-
ça cirúrgica preconizada pela Organização Mundial da 
Saúde �(OMS ), assinale a alternativa incorreta.
a. Verificação verbal da identidade com o próprio pa-

ciente (quando possível), do sítio cirúrgico, do pro-
cedimento e da obtenção do consentimento para a 
cirurgia. Confirmação visual sobre a marcação do 
sítio cirúrgico (quando aplicável) e revisão com o 
anestesista sobre o risco de perda sanguínea do 
paciente, dificuldades com as vias aéreas e aler-
gias e também a verificação da segurança dos 
equipamentos anestésicos e medicamentos.

b. Na “Confirmação”, a equipe confirmará, em voz 
alta, a operação correta no paciente e o local corre-
to; os membros da equipe revisarão, verbalmente, 
uns com os outros, os elementos críticos de seu 
plano para a operação, com a Lista de Verificação. 
Além disso, confirmarão antibioticoprofilaxia admi-
nistrada nos últimos 60 minutos e que as imagens 
essenciais então expostas adequadamente. O ci-
rurgião necessita estar presente.

c. No “Registro”, a equipe em conjunto confirma a 
operação realizada, a conclusão das contagens de 
compressas, etiquetagem de amostra cirúrgica ob-
tida (quando aplicável). É revisado qualquer mau 
funcionamento de equipamentos ou questões que 
necessitem ser recuperada antes de retirar o pa-
ciente da sala de operações.

d. Nenhuma das alternativas anteriores está incorreta.

9. (Rede Sarah / 2012) A complicação pós-operatória 
mais frequente em indivíduos submetidos às cirurgias 
ortopédicas de grande porte é:
a. Pneumonia.
b. Constipação intestinal.
c. Hipertermia maligna.
d. Tromboembolismo venoso.

10. (Rede Sarah / 2012) Um indivíduo em pós-operatório 
de hernioplastia inguinal está em alta hospitalar. Em 
relação ao ensino para o autocuidado no domicilio, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I – Identificação de sinais e sintomas de infecção e 

alimentação.

II – Retorno ambulatorial e utilização de medicamen-
tos.

III – Retorno às atividades.
IV – Curativo com antimicrobianos tópicos e cobertura 

com gaze e fita adesiva hipoalergênica.

a. Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
b. Apenas as afirmativas II, II e IV estão corretas.
c. Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d. Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

GABARITO

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

10. D




