||TJAL12_009_17N628445||

CESPE/UnB – TJ/AL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

A respeito da assistência de enfermagem em gerontologia, assinale
a opção correta.
A Fragilidade, vulnerabilidade e incapacidade são conceitos
considerados sinônimos quando se realiza a avaliação do
processo de envelhecimento da pessoa idosa.
B A adesão do idoso portador de doença crônica ao projeto
terapêutico singular depende da gravidade de seu quadro
clínico.
C Uma atribuição do enfermeiro da estratégia de saúde da
família, no cuidado ao idoso, é prescrever a medicação
solicitada pela família ou pelos cuidadores.
D A medida de independência funcional é um instrumento que
avalia e quantifica o desempenho do idoso na realização de
tarefas referentes às funções motoras e cognitivas.
E A escala de PFEFFER é utilizada para avaliar o equilíbrio e a
marcha do idoso.
QUESTÃO 32

Na assistência a paciente portador de hanseníase, o enfermeiro deve
A avaliar o grau de incapacidade global do paciente mediante
utilização dos indicadores de força muscular.
B orientar o paciente a andar descalço e dar passos longos e
rápidos.
C recomendar ao paciente que realize exercícios passivos para
ganhar massa muscular.
D realizar o teste de Schirmer para identificar possível
ressecamento das córneas do paciente.
E utilizar a escala de SALSA (screening of activity limitations
and safety awareness) para avaliar o grau de comprometimento
da pele do paciente bem como as restrições às suas atividades.

QUESTÃO 34

Um homem de quarenta anos de idade, gari, residente em
área rural de um município do estado do Rio de Janeiro, chegou a
uma unidade básica de saúde com histórico de febre alta
(39 oC a 40 oC) ocorrida na semana anterior, cefaleia, dor retroorbital, mialgia, artralgia e prostração. Informou que a febre
cessara, porém queixou-se de vômitos frequentes havia dois dias,
acompanhados de dor abdominal intensa e contínua. No momento
da consulta, não apresentou febre e sua pressão arterial mediu
120 mmHg × 80 mmHg. O médico informou ao enfermeiro que o
quadro indicava dengue do grupo C.
Nessa situação, o profissional de enfermagem que atende esse
paciente, conforme o protocolo estabelecido, deve
A posicioná-lo em decúbito ventral para aliviar a dor e para evitar
complicações na região do abdômen.
B realizar a prova do laço com o paciente, monitorar seus sinais
vitais, aplicar a escala de dor e administrar a medicação que
lhe tenha sido prescrita.
C dar alta ao paciente após a administração da medicação que lhe
tenha sido prescrita e marcar seu retorno para avaliação clínica
e laboratorial em vinte e quatro horas.
D orientá-lo a tomar medicamento com ácido acetilsalicílico em
caso de febre, esperar trinta minutos, verificar a temperatura
novamente e, se a febre continuar, dirigir-se imediatamente ao
hospital.
E recomendar ao paciente que restrinja a ingestão de líquidos,
prescrever-lhe uma dieta branda e aumentar a ventilação do
local onde esse paciente esteja.
QUESTÃO 35

Com relação às diferentes modalidades assistenciais, assinale a
opção correta.

A Rede Cegonha, proposta pelo Ministério da Saúde, visa assegurar
à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção
humanizada da gravidez, do parto e do puerpério, bem como
garantir à criança o direito ao nascimento seguro e ao
desenvolvimento saudável. Com relação a esse assunto, assinale a
opção correta com base na Portaria GM/MS n.º 1.459/2011.

A O serviço denominado hospital-dia é definido como o
atendimento ambulatorial para realização de procedimentos
clínicos que requeiram a permanência do paciente na unidade
por um período máximo de seis horas.
B Quando internado no hospital-dia, o paciente é responsável por
sua alimentação, por isso, deve encarregar-se de sua própria
refeição ou pedir a seu acompanhante que assim o faça.
C A assistência domiciliar não é realizada quando o município
faz adesão ao Pacto de Saúde.
D O hospital-dia deve ter uma equipe de plantão composta, no
mínimo, por um médico, uma enfermeira e auxiliares de
enfermagem em número suficiente e correspondente aos leitos
disponíveis, durante todo o período de funcionamento da
unidade.
E Denomina-se prática de enfermagem na comunidade aquela
que é realizada por líderes comunitários residentes no local.

A Na referida portaria, é previsto o custeio de centros de parto
normal, conforme padrão estabelecido pelo Ministério da
Saúde (cinco quartos de pré-parto, parto e pós-parto para cada
centro), com valores mensais fixos.
B Para aderir à Rede Cegonha, o município deve ter uma
população maior que 150 mil habitantes.
C A Rede Cegonha deve garantir atenção à saúde da criança de
zero a doze meses, segundo a necessidade da criança e a
gravidade do quadro clínico apresentado.
D O município interessado em aderir à Rede Cegonha será
beneficiado com repasse dos recursos da União, após celebrar
pacto com o colegiado de gestão estadual.
E Os municípios que não contam com serviços próprios de
atenção ao parto e ao nascimento, incluídos os exames
especializados na gestação, não poderão aderir à Rede
Cegonha no componente pré-natal.

QUESTÃO 33
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QUESTÃO 36

Assinale a opção correta acerca da saúde reprodutiva e sexual
humana.
A Os locais mais adequados para um homem portar uma
camisinha masculina são a carteira ou o bolso.
B O diafragma pode ser retirado transcorridas cinco horas da
última relação sexual mantida pela mulher, tempo necessário
para que os espermatozóides que tinham permanecido na
vagina morram.
C A ligadura de trompas e a vasectomia voluntárias podem ser
feitas, respectivamente, em mulheres e homens acima de trinta
e cinco anos de idade, com capacidade civil plena e, pelo
menos, um filho vivo, desde que obedecido prazo mínimo de
quarenta dias contados desde a manifestação da vontade do(a)
paciente.
D As pílulas combinadas podem ser utilizadas no período de
amamentação.
E O conceito de saúde reprodutiva envolve a capacidade de a
pessoa desfrutar da vida sexual saudável e a liberdade de ter ou
não filhos, quantos e quando quiser.

CESPE/UnB – TJ/AL
QUESTÃO 39

O pacto pela saúde busca preservar os princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS) e construir um acordo que contemple três eixos:
pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão do SUS.
Acerca desse tema, assinale a opção correta.
A A comissão intergestora bipartite é o fórum para a definição
dos componentes das regiões sanitárias intramunicipais.
B A programação pactuada e integrada da atenção à saúde é o
planejamento da distribuição gratuita de medicamentos para a
população do município.
C Ao ministro da Saúde cabe elaborar a programação dos
serviços estaduais de saúde, mediante pactos para prestação de
serviços entre os municípios.
D São da responsabilidade do secretário estadual de Saúde a
definição, a implantação e a organização da atenção básica em
saúde prestada pelos municípios do estado em que atua.
E Ao secretário municipal de Saúde cabe eleger prioridades e
estabelecer objetivos, metas e indicadores para o atendimento

QUESTÃO 37

No que concerne às orientações e aos cuidados especiais de
enfermagem com o paciente em tratamento do câncer, assinale a
opção correta.
A Recomenda-se a paciente submetida a mastectomia sessões
simultâneas de quimioterapia antineoplásica e radioterapia.
B Pacientes com xerostomia devem ser orientados a fazer
bochecho com água morna antes das refeições e antes de
dormir.
C Uma medida para prevenir a radiodermite é o uso de creme
hidratante ecossomado, à base de Aloe vera, duas vezes ao dia.
D Para a realização de braquiterapia, o paciente deve manter a
bexiga cheia e prender a respiração.
E O paciente sob isolamento radioativo deve permanecer, em
média, vinte e quatro horas em quarto individual comum, onde
receberá cuidados diretos da enfermagem.

em saúde da população local e regional.
QUESTÃO 40

No que concerne à gestão dos serviços de saúde no SUS, assinale
a opção correta.
A Os incentivos ao programa Saúde da Família e ao de agentes
comunitários de saúde são acumulativos quando a população
atendida for residente no mesmo território e (ou) microárea de
abrangência.
B O pagamento das internações hospitalares e dos procedimentos
ambulatoriais de alto custo/complexidade contratados e
conveniados pelo SUS deve ser feito mediante transferência
regular na modalidade fundo a fundo.
C Um estado que, após executar as ações e serviços de saúde,
obtenha um resultado de impacto positivo sobre as condições

QUESTÃO 38

Constitui atribuição do enfermeiro na assistência de enfermagem a
paciente adulto portador de tuberculose

de saúde da população recebe um montante de até 5% a mais
do valor da remuneração por serviços produzidos.
D O município mais populoso dentro de determinada região deve

A fazer, mediante treinamento prévio, o teste tuberculínico no
paciente.

assumir, provisoriamente, a responsabilidade de gestão em

B realizar, anualmente, no paciente a baciloscopia de controle.

assumi-la.

C solicitar o teste sorológico anti-HIV.

saúde de municípios que justificadamente não são capazes de
E A programação pactuada e integrada contém somente as

D encaminhar o material coletado (escarro) ao laboratório.

atividades de assistência ambulatorial e hospitalar de cada

E dar alta ao paciente após a conclusão do tratamento.

município participante.
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QUESTÃO 41
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QUESTÃO 44

Para realizar o procedimento de enfermagem de irrigação de lesão

Com relação à assistência de enfermagem ao portador de transtorno

com solução estéril, o profissional de enfermagem deve

mental e às unidades da rede de atenção à saúde mental, assinale a
opção correta.

A utilizar solução estéril resfriada para remover a vaso-obstrução.
B utilizar solução estéril aquecida, que é mais confortável para o
paciente e promove vasodilatação.
C aplicar anestésico local antes da irrigação.
D usar luvas esterilizadas para remover curativo sujo.
E alternar o fluxo de irrigação da solução estéril, iniciando com
um jato forte e depois um suave.
QUESTÃO 42

Acerca das teorias de enfermagem, assinale a opção correta.

A O programa Volta para Casa, que integra a rede de atenção à
saúde mental, resulta de parceria entre o Ministério da Saúde
e Ministério da Educação.
B O CAPS foi instituído com a proposta de ampliar os cuidados
existentes na rede SUS de atenção em álcool e outras drogas,
e dar maior resolutividade e retaguarda aos usuários.
C O Núcleo de Apoio à Saúde da Família 3 tem como objetivo
promover a atenção integral em saúde e saúde mental,
prioritariamente para usuários de crack, álcool e outras drogas,

A Virgínia Henderson introduziu a dimensão cultural do cuidado
de enfermagem em sua teoria e criou a metodologia
denominada modelo do sol nascente.
B Hildegard Peplau criou a teoria do modelo conceitual do
homem.
C De acordo com a teoria humanística de enfermagem, o cuidado

na atenção básica e em municípios com menos de vinte mil
habitantes.
D A partir de 2005, houve uma retração na implantação de centro
de atenção psicossocial (CAPS)

porque os incentivos

financeiros eram liberados após a vistoria no local feita por
técnicos do Ministério da Saúde.

de enfermagem promove as respostas adaptativas do paciente

E A expansão do cadastramento de novos hospitais psiquiátricos

mediante o fortalecimento dos mecanismos de enfrentamento

para prestação de assistência à rede de saúde mental deriva da

regulador e cognitivo.

importância dessas unidades para a reintegração social do

D A teoria de Matha Rogers é composta pelos princípios de
conservação: da energia, da integridade estrutural, da
integridade pessoal e da integridade social.

paciente.
QUESTÃO 45

E A teoria geral de enfermagem de Dorothea Orem é formada

Com relação aos procedimentos de enfermagem na assistência ao

pelos seguintes constructos teóricos: teoria do autocuidado,

paciente com doença renal ou do trato urinário, assinale a opção

teoria do déficit de autocuidado e a teoria de sistemas de

correta.

enfermagem.
QUESTÃO 43

A respeito da taxonomia de diagnósticos de enfermagem, assinale
a opção correta.
A Na classificação dos resultados de enfermagem NOC (nursing,
outcomes classification), os resultados são enunciados como
metas ou objetivos de enfermagem.
B Na Taxonomia de Intervenções NIC (nursing intervention
classification), o profissional de enfermagem encontrará quatro
grupos de atividades prescritas de acordo com a gravidade do
paciente.
C Na utilização do modelo de sete eixos da CIPE, devem-se
incluir apenas os termos do eixo da ação na elaboração do
diagnóstico.
D Um diagnóstico de enfermagem da taxonomia da NANDA-I
não permite mais de um fator relacionado nem mais de uma
característica definidora.
E A segunda versão da Classificação Internacional para a Prática
de Enfermagem (CIPE) contém diagnósticos positivos,
negativos e de melhora.

A Se o exame requerido for uma cistoscopia, o paciente deve
restringir a ingestão de líquidos nas oito horas que antecedem
o procedimento.
B Após a realização da biópsia renal por citoscópio, o paciente
deve ser instruído a realizar atividade física moderada.
C Em caso de incontinência urinária em paciente jovem, o
profissional de enfermagem deve informar esse paciente de que
a cirurgia é a opção de tratamento.
D Na realização do exame de urina de vinte e quatro horas, devese orientar o paciente a esvaziar a bexiga, descartar a primeira
amostra de urina coletada e iniciar a coleta de toda urina no
período de vinte e quatro horas.
E No caso de necessidade de realização de ultrassonografia renal,
deve-se orientar o paciente a tomar um laxante na noite
anterior e a submeter-se a um enema na manhã do exame.
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QUESTÃO 46

De acordo com o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar,
somente uma organização acreditada com nível 3 de qualidade
A conta com sistema de avaliação e de garantia da qualidade
baseado em indicadores implantados e consolidados, que gera
informações que permitem a tomada de decisões corretivas, a
melhoria de processos e comparações com referenciais
adequados.
B dispõe de manual de normas, rotinas e procedimentos
documentados, atualizados e disponíveis.
C desenvolve atividades destinadas a avaliar a qualidade do
atendimento, contando com grupo multiprofissional destinado
à promoção e incorporação da qualidade nos processos
institucionais.
D possui programa de educação e treinamento voltado para a
melhoria de processos.
E dispõe de estatísticas básicas e de evidências de integração
com os outros serviços da organização.
QUESTÃO 47

Em relação ao suporte básico de vida, assinale a opção correta de
acordo com as diretrizes da Sociedade Americana de Cardiologia
divulgadas em 2010.
A Ao encontrar uma vítima não responsiva, o profissional de
saúde deve, primeiramente, acionar o serviço de
emergência/urgência e, em seguida, atender a vítima, abrindo
a via aérea para verificar anormalidades referentes à
respiração.
B O procedimento consistente em ver, ouvir e sentir se há
respiração foi removido do algoritmo de atendimento de
ressuscitação cardiopulmonar.
C Os atendentes e operadores devem instruir socorristas leigos
não treinados a utilizar desfibrilador na ressuscitação
cardiopulmonar de adultos com parada cardiorrespiratória
súbita.
D No suporte básico de vida, os socorristas devem iniciar as
ventilações de resgate B-C-A (em vez de A-B-C) antes das
compressões torácicas.
E A manobra de Heimlich deve ser realizada independentemente
de o paciente apresentar-se responsivo ou não responsivo.
QUESTÃO 48

Recomenda-se a suspensão definitiva do aleitamento materno caso
A a mãe seja portadora do bacilo da hanseníase.
B a criança seja portadora do vírus da dengue.
C a criança seja portadora de galactosemia.
D a mãe seja tabagista.
E a criança seja portadora do vírus da hepatite B.

CESPE/UnB – TJ/AL
QUESTÃO 49

A respeito da classificação dos resíduos de serviços de saúde,
assinale a opção correta.
A No grupo E estão inclusos resíduos que não apresentam risco,
seja biológico, químico ou radiológico, à saúde ou ao meio
ambiente e que, por isso, podem ser equiparados aos resíduos
domiciliares.
B O grupo A compreende as substâncias químicas que
apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, de
acordo com características como inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade.
C O grupo B engloba os componentes com possível presença de
agentes biológicos que, conforme as características de
virulência ou concentração, podem apresentar risco de
infecção.
D No grupo C são incluídos os materiais resultantes de atividades
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades
superiores aos limites de eliminação especificados nas normas
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
E Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como agulhas,
ampolas de vidro e similares, compõem o grupo D.
QUESTÃO 50

Acerca da assistência de enfermagem ao recém-nascido, assinale a
opção correta.
A A aspiração de boca, narinas ou vias aéreas deve ser evitada
em recém-nascido cuja mãe seja soropositiva para o vírus da
imunodeficiência humana; caso seja imprescindível, deve ser
cuidadosa. No caso de haver deglutição de sangue ou mecônio,
não deve ser realizada a lavagem gástrica, devido ao risco de
traumas de mucosas durante a passagem da sonda gástrica.
B Na realização de exames como teste do pezinho, hematócrito,
bilirrubina total, gasometria venosa e glicemia, deve ser
coletada, por punção no centro do calcanhar, pequena
quantidade de sangue por meio de papel de filtro, tubo capilar
ou tiras reagentes.
C Quando o tratamento fototerápico for realizado em um recémnascido, deve-se cobrir a solução parental e o equipo com
papel alumínio ou usar extensores impermeáveis à luz, pois a
exposição de soluções de aminoácidos ou multivitamínicas à
luz azul provoca a degradação de alguns aminoácidos, ao
contrário do que ocorre com os lipídeos, que são resistentes à
oxidação quando expostos à luz.
D O controle hemodinâmico do recém-nascido séptico, que
consiste, entre outros aspectos, na manutenção da glicemia e de
reservas energéticas, é fundamental para a sua sobrevivência,
pois a sepse induz um estado catabólico que se agrava quando
o recém-nascido não tem reserva energética suficiente; a sepse
grave pode causar deficiência na utilização de glicose e, com
isso, hiperglicemia.
E Manobras de ressuscitação e aspiração gástrica devem ser
feitas no recém-nascido de forma cuidadosa para que se evitem
traumas e contaminação decorrente do contato com secreções
maternas. As injeções endovenosas ou intramusculares devem
ser administradas imediatamente após o nascimento e antes do
banho, e as secreções devem ser cuidadosamente removidas no
banho, assim que o recém-nascido estiver estável.
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QUESTÃO 51

Essencial ao paciente que se submeta a transplante de pâncreas, a
ciclosporina
A interfere na síntese de purina.
B inibe a proliferação dos linfócitos T.
C é antagonista do canal de cálcio.
D ativa a produção de calcineurina.
E é antagonista do ácido fólico.
QUESTÃO 52

Entre as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho
incluem-se
A carbúnculo e brucelose.
B dermatofitose e hipoacusia ototóxica.
C febre amarela e neurite óptica.
D neurastenia e hiperacusia.
E psitacose e hiperacusia.

CESPE/UnB – TJ/AL
QUESTÃO 55

No que concerne às emergências relacionadas a doenças dos
aparelhos respiratório e circulatório e psiquiátricas, assinale a opção
correta.
A Uma das contraindicações absolutas ao uso de trombolíticos
por paciente com infarto agudo do miocárdio é a suspeita de
dissecção de aorta, devido ao risco de sangramento.
B A assistolia é um ritmo passível de choque durante uma parada
cardiorrespiratória.
C Um dos cuidados de enfermagem com o paciente acometido
por um acidente vascular isquêmico consiste no controle da
temperatura, pois a hipotermia é deletéria ao tecido cerebral
isquêmico.
D Ao cuidar de um paciente com distúrbio de humor grave, o
enfermeiro deve dar prioridade ao risco potencial de suicídio,
não sendo a hospitalização indicada nesse caso, devido ao
efeito prejudicial da mudança de ambiente.
E Dado o longo período de tempo para a evidência do aumento
nos níveis séricos dos marcadores de lesão miocárdica, o
tratamento de reperfusão deve ser iniciado imediatamente em
pacientes com infarto agudo do miocárdio sem
supradesnivelamento do segmento ST, não sendo necessária a
confirmação do diagnóstico pela elevação desses marcadores.
QUESTÃO 56

QUESTÃO 53

Assinale a opção em que é apresentada penalidade consistente na
proibição do exercício profissional da enfermagem por um período
não superior a vinte e nove dias a ser divulgada nas publicações
oficiais dos conselhos federal e regional de enfermagem, nos jornais
de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.
A censura
B suspensão
C advertência verbal
D cassação do direito ao exercício profissional
E exoneração
QUESTÃO 54

Um paciente admitido em unidade de pronto-socorro com trauma
abdominal fechado e com taquicardia, pulso filiforme, extremidades
frias, diminuição da turgidez cutânea, olhos encovados, diminuição
do nível de consciência, taquipneia e hipotensão apresenta quadro
de choque
A séptico.
B cardiogênico.
C hipovolêmico.
D neurogênico.
E anafilático.

A pesquisa de qualidade é fundamental para os profissionais da
saúde, porque fornece um alicerce forte para a avaliação crítica da
atividade prática em relação aos achados de pesquisa e para a
promoção de avanços embasados em evidências. Em relação aos
tipos de estudos metodológicos da pesquisa em saúde e
enfermagem, assinale a opção correta.
A No estudo caso-controle — ou estudo de grupos, de agregados,
estatísticos ou comunitários —, a pesquisa é realizada por meio
de estatísticas, sendo a unidade de observação e análise
constituída de grupos de indivíduos, e não, de indivíduos
isolados.
B No estudo ecológico, parte-se do efeito, em busca das causas,
comparando-se, em relação à exposição prévia, grupos de
indivíduos com e sem determinado agravo à saúde, de modo
que possa ser testada a hipótese de a exposição a determinados
fatores de risco ser causa contribuinte da doença.
C No estudo transversal, parte-se da causa, em busca dos efeitos,
identificando-se um grupo de pessoas e coletando-se a
informação pertinente sobre a exposição de interesse, de modo
que o grupo possa ser acompanhado; em seguida, verificam-se
os indivíduos que desenvolveram e os que não desenvolveram
a doença em foco e a relação dessa exposição prévia com a
ocorrência da doença.
D No estudo de coorte, realiza-se a investigação para determinar
a prevalência, a fim de se examinar a relação entre eventos em
um determinado momento, coletando-se simultaneamente os
dados sobre causa e efeito.
E No estudo randomizado, os participantes são alocados
aleatoriamente em grupos denominados grupos de estudo
(experimental) e de controle, sendo os primeiros submetidos
a determinada intervenção, e os segundos, não.
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QUESTÃO 57

No que se refere a violência, abuso de drogas, emergências
ambientais e intoxicações, assinale a opção correta.

CESPE/UnB – TJ/AL
QUESTÃO 59

Em relação ao processamento de produtos para a saúde e ao
processo de esterilização de materiais, assinale a opção correta.
A Produtos para a saúde semicríticos utilizados na assistência

A Para o tratamento de pacientes com intoxicação por

ventilatória, na anestesia e na inaloterapia devem ser

antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, indicam-se,

submetidos a limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível

como medidas de descontaminação, o uso de carvão ativado,
a lavagem gástrica e a indução do vômito.
B Em emergências ambientais, como catástrofes com múltiplas
vítimas, usa-se a técnica denominada START (simples triagem

intermediário, com produtos saneantes, em conformidade com
as normas sanitárias, ou a processo físico de termodesinfecção,
antes de serem utilizados em outro paciente.
B No primeiro ciclo do dia, é recomendada, mas não obrigatória,
a realização de teste para a avaliação do desempenho do
sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba de

e rápido tratamento), que consiste em método simples

vácuo.

embasado somente na avaliação da respiração e do nível de

C Os resíduos de indicadores biológicos utilizados como

consciência das vítimas, que são separadas em três níveis de

controle, independentemente de resultados positivos, devem

prioridade.

ser submetidos a tratamento prévio e esterilizados em óxido de

C Paciente com intoxicação exógena por opioide apresenta

etileno antes de serem descartados.
D Os produtos denominados não-críticos são aqueles que entram

pupilas midriáticas, depressão do sistema nervoso central e

em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras

taquicardia, entre outras manifestações.

colonizadas.

D Ao atender criança que aparente ter sido vítima de violência
doméstica, o profissional de enfermagem deve, ao abordar os
pais, confirmar as descrições feitas pela criança, confrontá-los
diante de dados contraditórios e aferir os registros.
E O delirium tremens, que pode durar até uma semana, é a forma
mais grave da síndrome de abstinência ao álcool, caracterizada

E No centro de material esterilizado e na empresa processadora
destinada à assistência humana, é proibido processar produtos
para a saúde oriundos de procedimentos realizados em animais,
salvo cirurgias experimentais.
QUESTÃO 60

Com relação aos cuidados de enfermagem ao paciente submetido
a ressonância magnética, assinale a opção correta.

por agitação extrema, delírio, psicose e febre.
A O enfermeiro deve questionar se o paciente possui stent
QUESTÃO 58

coronário, pois essa condição contraindica a realização do
exame.

Para evitar a contaminação por algumas doenças (condições ou

B O enfermeiro deve orientar o paciente que utiliza a medicação

agentes etiológicos) ou a sua propagação, recomendam-se algumas

metformina a interromper a medicação, pelo menos, vinte e

precauções. Deve-se usar a precaução de contato somada à

quatro horas antes do exame e só reiniciá-la quarenta e oito

precaução-padrão em caso de

horas após a sua realização.
C Esse exame não oferece risco à saúde de pacientes com clipes

A hanseníase e histoplasmose.

cerebrais.
D O enfermeiro deve manter, durante o exame, o acesso venoso

B hepatite tipo B.

permeável após a injeção do medicamento de contraste no

C malária e tétano.

paciente, visto que as reações fatais ocorrem somente após uma

D pneumonia por clamídia.
E rubéola congênita e impetigo.

hora dessa injeção.
E As orientações sobre o preparo do paciente para a realização
do exame devem ser fornecidas no dia do exame.
– 13 –
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PROVA DISCURSIVA
•

•
•
•

Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até dez pontos, dos quais até um ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura
textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).
Em visita domiciliar a Victor, que tem 68 anos de idade e é aposentado do serviço público municipal,
um enfermeiro da equipe do programa Saúde da Família constatou a seguinte situação: Victor é sedentário,
tabagista, tem o hábito de comer churrasco aos finais de semana e de ingerir bebida alcoólica. O resultado
do exame físico do paciente indicou pressão arterial de 165 mmHg × 100 mmHg, IMC maior que 30 kg/m2,
circunferência abdominal maior que um metro e, ainda, edema de membros inferiores. Victor, que não fazia
uso de qualquer medicação, relatou cansaço e história familiar de infarto (pai) e de diabetes melito (mãe).

Com base nas informações do caso descrito acima, redija um texto dissertativo, apresentando um plano de ação a ser instituído junto ao
paciente em tela. Em seu plano, mencione, necessariamente:

<

exames complementares necessários para a avaliação do grau de risco de doenças ou agravos transmissíveis; [valor: 2,00 pontos]

<

orientações relacionadas aos hábitos cotidianos de Victor (alimentação, ingestão de álcool, atividade física e tabagismo). [valor:
6,00 pontos]
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