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ENFERMEIRO-ONCOLOGIA

CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade Data Local

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas 05/06/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas 06 e 07/06/2006 www.nce.ufrj.br/concursos
ou fax até as 17 horas

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os 19/06/2006 www.nce.ufrj.br/concursos
gabaritos das Provas Objetivas

Demais atividades consultar o Manual do Candidato ou o endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos

INSTRUÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal:

• Um caderno de questões contendo 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado nesta capa
de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este tempo inclui a marcação
do cartão de respostas .
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea a).
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu cartão de respostas, e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea c).
• Somente será permitido levar seu caderno de questões ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento
(Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea d).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas (Edital 01/2006 – subtem 9.9 alínea e).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela
correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A C D E

Governo do Estado do Pará
Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública - SESPA
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LÍNGUA PORTUGUESA

Por que o Budismo encanta o Ocidente?
                                                                                   Frei Betto

O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui
características que correspondem às tendências da pós-
modernidade neoliberal. Num mundo em que muitas religiões se
sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios
fundamentalistas, o budismo apresenta-se como uma não-
religião, uma filosofia de vida que não possui hierarquias,
estruturas nem códigos canônicos. No budismo não há a idéia
de Deus, nem de pecado. Centrado no indivíduo e baseado na
prática da yoga e da meditação, o budismo não exige
compromissos sociais de seus adeptos, nem submissão a uma
comunidade ou crença em verdades reveladas. Há, contudo,
muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas.
Nessa cultura do elixir da eterna juventude, em que o
envelhecimento e morte são encarados, não como destinos, mas
como fatalidades, o budismo oferece a crença na reencarnação.
Acreditar que será possível viver outras vidas além dessa é
sempre consolo e esperança para quem se deixa seduzir pela
idéia da imortalidade e não se sente plenamente realizado nessa
existência.
Outro aspecto do budismo que o torna tão palatável no Ocidente
é a sua adequação a qualquer tendência religiosa. Pode-se ser
católico ou protestante e abraçar o budismo como disciplina
mental e espiritual, sem conflitos. Mesclar diferentes tradições
religiosas é uma tendência crescente para quem respira a
ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado, segundo
a qual cada um de nós pode ser seu próprio papa ou pastor, sem
necessidade de referências objetivas.
Como método espiritual, o budismo é de grande riqueza, pois
nos ensina a lidar, sem angústia, com o sofrimento; a limpar a
mente de inquietações; a adotar atitudes éticas; a esvaziar o
coração de vaidades e ambições desmedidas; a ir ao encontro
do mais íntimo de nós mesmos, lá onde habita aquele Outro que
funda a nossa verdadeira identidade.

01 - Considerando a pergunta presente no título do texto – Por
que o Budismo encanta o Ocidente? – pode-se dizer que o texto:

(A) evita respondê-la de forma direta;
(B) indica várias razões que a respondem;
(C) não a responde por tratar-se de tema polêmico;
(D) mostra somente probabilidades de respostas;
(E) em lugar de respondê-la, propõe outras perguntas.

02 - A alternativa abaixo que mostra, segundo o texto, uma
oposição INADEQUADA entre o budismo e outras religiões é:

(A) centrado no indivíduo X não exige compromissos sociais;
(B) estruturas autoritárias X não possui hierarquias;
(C) crença em verdades reveladas X não-religião;
(D) morte encarada como destino X a crença na reencarnação;
(E) desvios fundamentalistas X mesclar diferentes tradições.

03 - “pós-modernidade neoliberal”; em vocábulos como
neoliberal, neocapitalismo etc. o elemento NEO indica algo:

(A) que se repete de forma exagerada;
(B) que é completamente novo na história das idéias;
(C) que se opõe ao tradicional;
(D) que se reapresenta com novos aspectos;
(E) que propõe algo revolucionário.

04 - Para o entendimento de um texto é indispensável conhecermos
o significado dos vocábulos nele presentes; a alternativa em que
o significado do vocábulo destacado está ERRADAMENTE
indicado é:

(A) “apresentam desvios fundamentalistas” – que serve de
fundamento, de base;

(B) “muitos budistas engajados em lutas sociais” – que participam;
(C) “que o torna tão palatável no Ocidente” – aceito;
(D) “Mesclar diferentes tradições religiosas” – misturar;
(E) “não possui  hierarquias” – escala de autoridade num grupo.

05 - “No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado”; uma
forma de reescrever-se essa mesma frase que altera o seu sentido
original é:

(A) Não há, no budismo, a idéia de Deus, nem de pecado;
(B) A idéia de Deus e a de pecado não existem no budismo;
(C) No budismo, as idéias de Deus e de pecado não existem;
(D) No budismo não há a idéia de pecado e nem a de Deus;
(E) As idéias de pecado além de Deus não existem no budismo.

06 - A alternativa abaixo em que ocorre a presença de um só
adjetivo que se refere a um só substantivo é:

(A) “hierarquias, estruturas nem códigos canônicos”;
(B) “lutas sociais e políticas”;
(C) “disciplina mental e espiritual”;
(D) “diferentes tradições religiosas”;
(E) “vaidades e ambições desmedidas”.

07 -– “Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais
e políticas”; uma conjunção adversativa, como a que está
sublinhada nesse segmento do texto, opõe idéias. As idéias
opostas nesse caso são:

(A) budistas X não-budistas;
(B) engajados X indiferentes;
(C) individualismo X lutas sociais;
(D) lutas sociais X lutas políticas;
(E) pacifismo X conflitos sociais e políticos.

08 – A palavra engajado aparece comumente grafada erradamente
com um N a mais: enganjado; o vocábulo abaixo cuja grafia está
correta é:

(A) mortandela;
(B) mendingo;
(C) contenção;
(D) prensença;
(E) ingnorante.
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09 - No último parágrafo do texto aparecem casos de utilização
de ponto-e-vírgula(;); a regra que justifica esse emprego é:

(A) separar blocos de orações que se opõem pelo sentido;
(B) separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas

já tem elementos separados por vírgula;
(C) indicar ordem inversa de termos;
(D) destacar elementos sumamente importantes no texto;
(E) separar orações coordenadas não unidas por conjunção.

10 - A alternativa em que o valor semântico do conectivo
destacado está corretamente indicado é:

(A) “O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui
características...” – conseqüência;

(B) “a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado
segundo a qual cada um de nós...” – posterioridade;

(C) “o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar...” –
conclusão;

(D) “se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam
desvios...” – alternância;

(E) “são encarados não como destinos, mas como fatalidades” –
conformidade.

11 - A alternativa que mostra uma correspondência ERRADA
entre substantivo e verbo correspondente é:

(A) submissão / submeter;
(B) autoridade / autorizar;
(C) tendência / tender;
(D) mente / mentalizar;
(E) providência / provir.

12 - “Num mundo em que muitas religiões se sustentam em
estruturas autoritárias...”; a frase abaixo em que o emprego do
pronome relativo que precedido de preposição está ERRADO é:

(A) Esse é um pensamento de que todos discordam;
(B) A crença em que todos se baseiam é falsa;
(C) O budismo é uma não-religião sobre que todos discutem;
(D) Tais crenças são aquelas de que todos apreciam;
(E) Essas são as lutas a que todos se dedicam.

13 - Pela estrutura e conteúdo, a melhor definição para esse tipo
de texto é:

(A) narrativo didático, pois ensina e mostra diferentes aspectos
em ordem cronológica;

(B) expositivo preditivo, pois antecipa situações futuras das
relações entre as crenças;

(C) argumentativo polêmico, pois apresenta idéias que defendem
uma posição contra outras possíveis;

(D) descritivo informativo, pois informa características novas
sobre o budismo, que são de interesse geral;

(E) dissertativo normativo, pois visa dar normas de conduta aos
leitores.

14 - O texto apresenta em relação ao budismo uma idéia:

(A) de crença não adaptada ao mundo moderno;
(B) de não-religião, não compreendida pelo Ocidente;
(C) de uma religião antiga, oposta ao Catolicismo dominante;
(D) de um posicionamento mais liberal e menos opressivo;
(E) de uma atividade política contrária a revoluções.

15 - A qualidade do ser humano que NÃO aparece citada como
presente na filosofia budista, segundo o último parágrafo do
texto é:

(A) tranqüilidade;
(B) honestidade;
(C) simplicidade;
(D) previdência;
(E) conformismo.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

16 - A Constituição Federal de 1988 na seção II (da saúde)
preconiza em relação à iniciativa privada que:

(A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
(B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único de saúde;

(C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as
instituições privadas na participação de forma complementar
do SUS;

(D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que a
comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados
é permitida;

(E) a destinação de recursos públicos para subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos é prevista quando
o sistema público não dispuser de leitos.

17 - De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal:

(A) ordenar a formação de recursos humanos  na área da saúde
é competência exclusiva das universidades;

(B)  é competência das empresas executar as ações de vigilância
sanitária e da saúde do trabalhador;

(C) é competência do SUS participar da fiscalização da produção,
guarda e utilização de produtos radioativos;

(D) é competência da industria farmacêutica controlar e fiscalizar
a produção de medicamentos e imunobiológicos;

(E) é competência do SUS, mediante contribuição, a cobertura
dos eventos de invalidez, morte, velhice e reclusão.
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18 - A lei orgânica da saúde estabelece que:

(A)  a direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas de
governo, pelo ministério da saúde;

(B) à direção nacional do SUS compete promover a
descentralização, para os municípios, dos serviços e das
ações de saúde;

(C) à direção municipal do SUS compete definir e coordenar as
redes integradas de assistência de alta complexidade no
nível municipal;

(D) a política de recursos humanos na área da saúde visa a
organização de um sistema de formação em todos os níveis
de ensino;

(E) a integralidade da assistência é garantida mediante a oferta
do programa de saúde da família e de unidades básicas de
saúde.

19  - A lei nº 8142/ 90 estabelece que:

(A) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde
está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos representantes
do CONASS, do CONASEMS, das centrais de trabalhadores
e da federação brasileira de hospitais;

(B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será
majoritária em relação aos demais segmentos;

(C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o
conselho de saúde em caráter temporário;

(D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados
para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta
complexidade;

(E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do
SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de saúde.

20 - No programa de saúde da família, o membro da equipe que
tem como atribuição específica realizar o mapeamento de sua
área e cadastrar as famílias, identificando as que estão expostas
à situações de risco é o:

(A)  auxiliar de enfermagem;
(B)  enfermeiro;
(C)  assistente social;
(D)  agente comunitário de saúde;
(E)  sanitarista.

21 - O Conselho Tutelar é normatizado no título V do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Sobre ele são feitas as seguintes
afirmativas:

I – O conselho tutelar é o órgão jurisdicional e temporário
encarregado de julgar os casos de não cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente.

II – É atribuição do conselho tutelar determinar que o pai agressor
seja afastado da moradia comum, em caso de abuso sexual.

III – a escolha dos membros do conselho tutelar é realizada sob
a responsabilidade do conselho municipal dos direitos da
criança e do adolescente.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

(A) I, II e III;
(B I e II, apenas;
(C III, apenas;
(D) II, apenas;
(E) I e III, apenas.

22 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde –NOBSUS 96:

(A) a transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo
Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais)
ocorrerá  mediante convênio ou instrumento congênere;

(B) o Piso Assistencial Básico (PAB)  consiste em um montante
de recursos financeiros destinado ao custeio de
procedimentos e ações de assistência básica, de
responsabilidade tipicamente municipal;

(C)  a transferência total do PAB não poderá ser  suspensa ainda
que em caso da não-alimentação, pela SMS junto à SES, dos
bancos de dados de interesse nacional;

(D) o Incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá
acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da
população coberta, até atingir 100% da população  do
município;

(E)  a definição do elenco de procedimentos custeados pelo
PAB deve observar o perfil de serviços disponíveis na
maioria dos estados, mantendo  seus valores  até que a
atenção integral à saúde esteja plenamente organizada em
todo o país.

23 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS
01/2001 tem por finalidade:

(A) ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção
Básica e definir o processo de regionalização da assistência;

(B) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção
Hospitalar e definir o processo de regionalização da
assistência;

(C) ampliar as responsabilidades do nível federal  na Atenção
Hospitalar e definir o processo de centralização  da
assistência hospitalar de alta complexidade;

(D) instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual;
(E) desestimular  os consórcios intermunicipais de saúde.

CONHECIMENTOS GERAIS

24 -  A emergência ambiental que se caracteriza pela falência dos
mecanismos corpóreos de regulação de calor, após exposição a
altas temperaturas e umidade elevada, ou ainda durante
atividades esportivas sob calor e umidade altas é:

(A) desidratação;
(B) hipertermia;
(C) intermação;
(D) descompressão;
(E) hipotermia.
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25 – “Para calcular o comprimento de inserção da sonda
nasogástrica, o enfermeiro antes mede externamente, usando o
corpo do paciente, colocando a extremidade distal da sonda na
ponta do nariz do paciente, estendendo até o lóbulo da orelha e,
a seguir, estendendo até __________.”.

A lacuna é corretamente preenchida por:

(A) “a região periumbilical inferior”;
(B) “a ponta do apêndice xifóide”;
(C) “a cicatriz umbilical”;
(D) “a costela inferior”;
(E) “a clavícula”.

26 -  O cateterismo vesical de demora é um procedimento
necessário em muitos casos, acerca do qual é correto afirmar
que:

(A) a movimentação e mobilização do cateter, após sua inserção,
é procedimento de rotina para evitar sua obstrução;
(B) o risco de infecção urinaria após o cateterismo é muito maior
nos pacientes do sexo masculino que nas mulheres;
(C) o sistema de drenagem aberto é preferível ao fechado por
diminuir o risco de infecção;
(D) para a deambulação do paciente, deve-se desconectar o
equipo de drenagem no sistema fechado;
(E) se a bolsa de drenagem tiver que ficar acima do nível da
bexiga do paciente, o equipo deverá ser pinçado para evitar
fluxo retrógrado.

27 – A administração de medicamentos pela técnica em Z é
bastante utilizada quando o fármaco é irritante ou cáustico. Um
dos cuidados mais importantes durante a execução dessa técnica
é:

(A) administrar a droga por via subcutânea;
(B) aplicar o fármaco de preferência no deotóide;
(C) esticar a pele e o tecido subcutâneo lateralmente;
(D) administrar a droga por via intradérmica;
(E) esticar a pele e administrar em um ângulo de 15º.

28 – Durante a realização de curativo simples em uma ferida
cirúrgica é contra-indicado:

(A) o uso de soluções frias, já que a troca de curativos pode
baixar a temperatura da superfície em vários graus;

(B) realizar a limpeza da ferida em movimentos unidirecionais da
região menos contaminada para a mais contaminada;

(C) secar  o local da incisão  com gaze estéril para evitar o acúmulo
de solução de continuidade;

(D) limpar as feridas antes da colocação de cobertura com solução
fisiológica a 0,9%;

(E) manter a ferida impermeável,  para funcionar como  barreira
mecânica entre a ferida e o meio ambiente.

29 - As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e
Regionais de Enfermagem, são regulamentadas conforme o que
determina o art.18 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973. A
censura ao profissional de enfermagem é aplicável quando ele:

(A) nega assistência de enfermagem em situações de urgência e
emergência;

(B coopera com práticas ilegais de saúde tais como abortos;
(C) omite fatos importantes de características imprescindíveis à

vida do paciente em seu relato de enfermagem;
(D) publica em seu nome trabalho científico que não tenha

participado;
(E não garante a continuidade da assistência de enfermagem a

clientes.

30 - Com base na Resolução CONAMA nº 5, de agosto de 1993,
Resolução CONAMA 283, de julho de 2001, na NBR – 10004 da
ABNT – Resíduos Sólidos – Classificação, de setembro de 1987
e na NBR – 12808 da ABNT, de janeiro de 1993, os resíduos
podem ser classificados em:

(A) Grupo A- recicláveis; B- não recicláveis; C–contaminados;
D - potencialmente contaminados; E- infectados;

(B) Grupo A- potencialmente infectantes; B- químicos; C–
radioativos; D – comuns; E- perfuro-cortantes;

(C) Grupo A- comuns; B- contaminados; C–  potencialmente
contaminados; D - infectados; E- perfuro-cortantes;

(D) Grupo A- críticos; B- semi-críticos; C–não críticos; D -
comuns; E – cortantes;

(E) Grupo A- não críticos; B- semi-críticos; C– críticos; D -
recicláveis; E – biológicos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31- Analise as afirmativas a seguir, relacionadas ao
processamento de artigos hospitalares:

I – artigos críticos são aqueles que entram em contato com a
pele não íntegra, membranas e mucosas.

II – vidraria e borracha de aspiração; termômetros e mamadeiras
são considerados artigos semicríticos.

III – O EPI indicado na manipulação de estufas, autoclave e
água quente é a luva de amianto.

Assinale a opção correta:

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(C) apenas a afirmativa I está correta;
(D) apenas a afirmativa III está correta;
(E) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

32 - O processo de esterilização de metais, látex e borrachas tem
como primeira escolha a(o):

(A) autoclave;
(B) estufa;
(C) óxido de etileno;
(D) formaldeído;
(E) glutaraldeído a 2%.
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33- Com relação ao controle de infecções hospitalar avalie as
seguintes afirmativas:

I - As superfícies hospitalares fixas (pisos, paredes, tetos, portas,
mobiliários e equipamentos) não representam risco
significativo de transmissão de infecção, tornando-se
desnecessário a desinfecção ambiental de rotina, a menos
que haja respingo ou deposição de matéria orgânica, quando
é recomendada a desinfecção localizada.

II - Limpeza concorrente é aquela realizada após alta do paciente,
transferência e óbito. Utiliza-se água, sabão e desinfetante.
Compreende a limpeza de superfícies horizontais, verticais
e a desinfecção do mobiliário.

III - O uso de vassouras em área hospitalar é contra-indicado,
pois, ao se usar vassoura levantam-se microrganismos
juntamente com a poeira, podendo-se aspirá-los, ou ainda
contaminar artigos e equipamentos presentes nesta área.

Estão corretas as afirmativas:

(A) II e III, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) I, apenas;
(D) III, apenas;
(E) II, apenas.

34 - Na admissão de uma criança com grande queimadura, a
enfermeira deverá estar atenta e estabelecer as seguintes
prioridades:

(A) prevenção de infecções secundárias e alívio da dor;
(B) alívio da dor e reposição de nutrientes;
(C) estabilização da temperatura corporal e apoio emocional;
(D) manutenção das vias aéreas livres e do equilíbrio

hidroeletrolitico;
(E) prevenção de infecções e reposição calórica.

35 - Deu entrada na emergência uma criança com várias
queimaduras pelo corpo, decorrentes de um acidente doméstico.
As queimaduras localizavam-se na perna direita e no braço direito.
Usando a “Regra dos Nove”, a extensão corporal queimada dessa
criança é de:

(A) 27 %;
(B) 18%;
(C) 23%;
(D) 36%;
(E) 9 %.

36 - Quando falamos em cuidados dos idosos temos em vista
prolongar o tempo de vida ativa o máximo possível. Assim sendo,
na avaliação de um idoso, são conceitos básicos de fundamental
importância:

(A) doenças de base e idade cronológica;
(B) grau de dependência e doenças de base;
(C) autonomia e independência funcional;
(D) aspectos fisiológicos do envelhecimento e rede social;
(E) exames físicos e laboratoriais.

37 - Dentre as muitas definições de envelhecimento, temos a
adotada pela OPAS: “...envelhecer é um processo seqüencial,
individual, acumulativo, irreversível, não patológico, de
deterioração de um organismo maduro, ... de maneira que o
tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio
ambiente e, portanto aumente sua possibilidade de morte.”
Dessa forma, as alterações listadas a seguir são próprias do
envelhecimento. A única alternativa que apresenta um processo
entendido como patológico é:

(A) surgimento do arco senil nos olhos (acumulação de lipídeos);
(B) diminuição da acuidade visual e auditiva;
(C) diminuição do paladar (em especial para doces e salgados);
(D) hipertrofia das células de pigmentação (manchas senis);
(E) diminuição da memória a curto e longo prazo ligados ao

processo de demência.

38 - M.D.S., 32 anos, mulher, solteira, procurou o serviço de
ginecologia para realização de exame de papanicolau. Ao retornar
para receber o resultado de seu exame, foi informada pela
enfermagem que seu resultado era normal. Assim, de acordo
com a recomendação do Ministério da Saúde para o rastreamento
do câncer cérvico-uterino, o enfermeiro orientou a paciente a
realizar novo exame:

(A) anualmente, independentemente de exames anteriores;
(B) somente de três em três anos;
(C) em seis meses, se já houver dois exames negativos em anos

consecutivos;
(D) em três anos se já houver dois exames negativos em anos

consecutivos;
(E) semestralmente, independentemente de exames anteriores.

39 - O tabagismo é um problema de dimensões econômicas,
ambientais e de saúde pública. Dentre os tipos de câncer que
incidem com maior freqüência em fumantes encontramos:

(A) pulmão, laringe e esôfago;
(B) mama, retina e pele;
(C) mama, colo de útero e próstata;
(D) leucemias, mama e laringe;
(E) leucemias, próstata e pâncreas.

40 - Na consulta de enfermagem pré-radioterapia e durante a
realização deste procedimento, o enfermeiro do setor deve realizar
alguns cuidados, EXCETO:

(A) explicar os objetivos do tratamento, a prevenção das
complicações e como minimizar efeitos colaterais;

(B) acompanhar o paciente nos períodos que se interpõem às
sessões para avaliar a presença de efeitos colaterais;

(C) permanecer com o paciente durante a realização do
procedimento oferecendo conforto e apoio;

(D) orientar e auxiliar o paciente com relação ao posicionamento
na mesa;

(E) acompanhar mucosites, diarréias, fadiga e reações de pele,
efeitos colaterais comuns.
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41- As alterações da mucosa oral são comuns após radio e
quimioterapia e acarretam perda da ingestão oral, aumento da
doença periodontal, desconforto social e predisposição a
infecções. Um cuidado CONTRA-INDICADO nesses casos é:

(A) aumentar ingesta hídrica;
(B) manter a boca sempre úmida;
(C) higiene bucal com escovação de dentes e língua. Usar

colutórios alcalinos;
(D) evitar alimentos ácidos e jejum prolongado;
(E) preferir alimentos quentes e sólidos que são de mais fácil

deglutição.

42- O processo de formação do câncer (carcinogênese) se dá de
modo lento e pode levar vários anos para que uma célula
cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. Esse processo
passa pelos seguintes estágios seqüenciais:

(A) iniciação, promoção e progressão;
(B) iniciação, progressão e promoção;
(C) inicialização, mutação e proliferação;
(D) mutação, iniciação e progressão;
(E) oncoiniciação, progressão e proliferação.

43- No ser humano, alguns agentes infecciosos e parasitários
atuam como fatores de risco inter-relacionados que acabam
interferindo em diferentes estágios do desenvolvimento tumoral.
Relacione o agente infeccioso ou parasitário com o tumor
correspondente.

1) Epstein-Barr
2) HPV (vírus papiloma humano)
3) Vírus da Hepatite B
4) Vírus da AIDS
5) Helicobacter pylori

A – Câncer de Colo uterino
B – Linfomas e carcinoma de nasofaringe
C – Adenocarcinoma de estômago
D – Sarcoma de Kaposi
E – Hepatocarcinoma

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

44 - S.R.P., trabalhador rural, cortador de cana de açúcar, casado,
53 anos, branco, morador do interior de São Paulo. A descrição
traz alguns fatores de risco importantes para o desenvolvimento
do câncer de:

(A) próstata;
(B) pele;
(C) fígado;
(D) esôfago;
(E) bexiga.

45- Os princípios do controle da dor em pacientes com câncer
têm sido sumariados pela Organização Mundial de Saúde por
meio de um método eficaz, podendo-se aliviar a dor do câncer
em 80% dos casos. Alguns desses princípios com relação à
medicação analgésica são:

(A) a via de escolha deve ser a endovenosa, por seu efeito mais
rápido e somente quando o paciente queixar-se de dor;

(B) a via oral é a via de escolha e nos casos de dor moderada a
intensa o horário da medicação deve ser fixo;

(C) a via de escolha é a via subcutânea e os horários de medicação
devem ser fixos;

(D) iniciar pelos agentes opiáceos, pois são mais potentes e
agem melhor nos casos de dores em pacientes oncológicos;

(E) somente administrar opiáceos nos casos de pacientes com
diagnóstico de fora de possibilidade terapêutica.

46- Nos pacientes oncológicos há a necessidade de realização
de curativos, de modo que o enfermeiro deve dominar essa
técnica. Os curativos de hidrocolóide:

(A) não possuem contra-indicação;
(B) não são indicados para úlceras exsudativas e profundas;
(C) não são recomendados para úlceras arteriais e mistas (artério-

venosa);
(D) são contra-indicados em casos de infecção, principalmente

por anaeróbicos, excessiva drenagem, e exposição de
músculos, ossos e tendões;

(E) não são indicados em úlceras varicosas com drenagem
moderada de exsudato.

47 - Na assistência de enfermagem a pacientes oncológicos os
cuidados paliativos são aqueles entendidos como:

(A) cuidados prestados a pacientes que aguardam o diagnostico
de câncer e por isto ainda não recebem assistência especifica;

(B) cuidados prestados aos familiares dos pacientes que precisam
de apoio emocional e suporte afetivo;

(C) cuidados prestados aos pacientes que iniciaram as
terapêuticas de quimioterapia e radioterapia com o intuito
de diminuição do tumor para posterior realização  de cirurgia;

(D) cuidados ativos prestados a pacientes que estão em
tratamento antitumoral e aguardam inicio da quimioterapia;

(E) cuidados ativos totais prestados a pacientes e às suas famílias
quando se estabelece que o doente já não se beneficiará de
tratamento anti tumoral.

48 - Com relação à administração de quimioterápicos avalie as
afirmações a seguir:

I – O uso de EPI (avental impermeável, descartável, fechado
frontalmente e de mangas longas e luva de látex) é indispensável.

II – As extremidades superiores principalmente a fossa anticubital
e as articulações dos punhos são sempre escolhidas, pois
diminuem o risco de tromboflebites.

III - Descartar o material utilizado em recipiente rígido identificado
como resíduo tóxico e encaminhar para incineração.

(A) somente a afirmativa I está correta;
(B) somente a afirmativa II está correta;
(C) somente as afirmativas I e II estão corretas;
(D) as afirmativas I, II e III estão corretas;
(E) somente as afirmativas I e III estão corretas.
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49 - Relacione as doenças listadas com suas precauções
respectivas.

1) Tuberculose Pulmonar
2) Coqueluche
3) Meningite
4) MRSA
5) Hepatite A

A – precaução por gotícula
B – precaução de contato
C – precaução aérea

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

50 - No pós-operatório da mastectomia o enfermeiro deverá
orientar seu paciente no sentido de:

(A) evitar administração de medicações injetáveis ou aferições
de pressão arterial no braço correspondente a mama retirada;

(B) evitar mobilizar o braço correspondente à mama operada
permanecendo em repouso absoluto;

(C) manter o braço correspondente à mama operada abaixo no
nível do corpo para evitar edema e melhorar a circulação
local;

(D) deambular com o dreno de sucção a vácuo, que e colocado
no pós-operatório, aberto e elevado acima do nível da incisão
cirúrgica;

(E) orientar quando ao uso de laminas de barbear para depilar as
axilas, que e a técnica recomendada. Os cremes depilatórios
e o barbeador elétrico devem ser evitados.
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