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Caderno
de Prova

maio

2

2 de maio
das 14 às 17 h
3 h de duração*
30 questões

M03 Técnico de Enfermagem
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
A “Volta a Ilha das Cabras de Natação” é evento tradicional realizado em Balneário Camboriú na semana do
Dia do Trabalho. Congrega participantes de todo o Sul
do Brasil, em dois quilômetros de natação, cujo percurso consiste em os participantes nadarem em volta
daquela ilha. Este ano, dentre cerca de 150 participantes sagraram-se vencedores os atletas Chicão Ferreira
e Stefanie Bender. Praticantes de triatlo, modalidade
esportiva que combina sequencialmente e ininterruptamente natação, ciclismo e corrida, ambos obtiveram
medalha de ouro.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As maiúsculas em “Dia do Trabalho” se justificam por essa ser uma data importante para a
História do Brasil.
b. ( X ) As ideias contidas em “na semana do Dia do
Trabalho” e “em volta daquela ilha” indicam,
respectivamente, ideia de tempo e de lugar.
c. ( ) As palavras congrega e percurso podem ser
substituídas no texto, respectivamente, por
conquista e voltas.
d. ( ) As palavras “sequencialmente” e “ininterruptamente” reforçam a importância que o evento
mencionado apresenta para o município de
Balneário Camboriú.
e. ( ) Por indicar valor aproximado, a expressão
“cerca de” deve ser empregada com números redondos; assim, estaria correta na frase
“Vieram cerca de 152 a 199 participantes para
a prova.”

(10 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta
quanto à concordância.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Poderiam haver mais atletas amantes do
triatlo.
( ) Aqui deveria existir muitas competições como
a Volta à Ilha.
( ) Ao final da competição já se distinguia, entre
os participantes, sinais de cansaço.
( X ) Parece que faz seis anos que Ivo participa de
competições esportivas.
( ) Sagraram-se vencedoras as atletas Helena
Blendes e Carlos Ferreira.

3. É correto afirmar, em relação à forma verbal em
“sagraram-se vencedores”:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

no futuro do indicativo fica “sagrarão-se”.
indica um fato interrompido no passado.
no imperativo afirmativo fica ”sagrem-se”.
no pretérito imperfeito do indicativo fica
“sagrava-se”.
) indica um fato que talvez tenha acontecido
no passado.

4. Complete a lacuna do texto abaixo.
A Praia do Estaleiro apresenta grande concentração de
casas de veraneio;          nela sempre há
muita gente.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

também
embora
porém
porque
por isso
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5. Veja o anúncio abaixo:

Temas Atuais

5 questões

6. A exploração sexual contra crianças e adolescentes
é uma perversa violação aos Direitos Humanos que
vem preocupando cada vez mais as autoridades. Para
combater esse horrendo crime é necessário o apoio
da comunidade.
Em Balneário Camboriú, as pessoas que desejarem
denunciar qualquer ocorrência relacionada a esse
delito poderão fazê-lo discando, em um telefone, o
número:
Observe as afirmações abaixo, em relação ao anúncio
apresentado.
1. A palavra óculos significa “olhos” e somente
deve ser empregada no plural.
2. Porque a palavra é empregada no plural,
todas as palavras que se referem a ela devem
ir para o plural: Meus óculos quebraram. /
Estes (Os) óculos devem ser completos, com
armação + lentes.
3. A palavras óculos refere-se a apenas um
objeto e deve ser empregada no singular.
4. Porque é empregada no singular, todas as
palavras que se referem a ela devem ficar no
singular: Meu óculos quebrou. / Este (O) óculos deve ser completo, com armação + lentes.
5. A palavra promoções é acentuada graficamente por ser oxítona.
6. A palavra óculos é acentuada graficamente
por ser proparoxítona.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 6.
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100.
193.
657.
1000.
1093.

7. Embora a economia brasileira tenha alcançado
bons resultados nos últimos anos, em muitos setores
existe o temor da desindustrialização.
Assinale a alternativa que explica o que se entende
por desindustrialização.
a. (

b.

c.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

d.

e.

) Verifica-se quando a produção agrícola e os
serviços crescem em percentuais mais elevados do que a indústria.
( ) É o crescimento exacerbado da produção
industrial de um país ou de uma região, motivado pelo aumento da demanda.
( ) Trata-se da redução ou mesmo do fim da produção industrial de um país ou de uma região
que pode ter, entre as suas causas, o aumento
da exportação de produtos para outros países.
( X ) Trata-se da redução ou mesmo o fim da produção industrial de um país ou de uma região
que pode ter, entre as suas causas, a concorrência de produtos importados de outros países.
( ) O termo designa a situação em que a indústria perde a importância econômica em um
país ou região em virtude do aumento das
exportações.
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8. Facebook, Orkut, Linkedin são alguns dos nomes
que se tornaram presentes no nosso dia a dia. Com
milhares de seguidores, são objeto de grande interesse de pesquisadores que buscam entender sua
influência no comportamento das pessoas.
Facebook, Orkut, Linkedin são:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Redes sociais.
Servidores de e-mail.
Mecanismos de busca.
Sistemas de computação.
Navegadores de Internet.

9. Analise as afirmativas abaixo:
1. A metade das espécies comuns de plantas
e animais pode sofrer um declínio significativo em seu habitat por conta das mudanças
climáticas.
2. Caso as temperaturas continuem subindo nas
próximas décadas, haverá uma séria ameaça à
biodiversidade.
3. As alterações climáticas, como a ciência tem
demonstrado, pouco ou nenhum efeito têm
em relação à biodiversidade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

10. As opiniões do seu Presidente, Deputado Pastor
Marco Feliciano, fizeram com que uma Comissão da
Câmara de Deputados passasse a receber grande
cobertura pela Imprensa.
Trata-se da Comissão da (de):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Verdade.
Justiça e Cidadania.
Relações Exteriores.
Constituição e Justiça
Direitos Humanos e Minorias.
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Para planejamento, ações e avaliações de controle
de infecção hospitalar as áreas do hospital são classificadas como crítica, semicrítica e não crítica.

13. Assinale a alternativa que indica a solução utilizada nos hospitais para a antissepsia da pele, mãos e
antebraço da equipe cirúrgica.

Sobre esta classificação, assinale a alternativa correta.

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( ) As áreas semicríticas são áreas de isolamento
de pacientes suscetíveis.
b. ( ) A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA)
é um exemplo de área semicrítica.
c. ( ) As áreas semicríticas recebem pacientes em
atendimento ambulatorial. São exemplos os
bancos de sangue e setor de hemodiálise.
d. ( ) As áreas não críticas são áreas não ocupadas
por pacientes. São exemplos o Centro de
Materiais Esterilizáveis (CME) e os expurgos.
e. ( X ) Áreas críticas são aquelas que oferecem maior
risco para a proliferação de infecção, como a
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o Centro
Cirúrgico (CC).

Página 6

Clorexidina
Ácido peracético
Solução de álcool a 70%
Peróxido de hidrogênio
Fenol

14. Analise as afirmativas abaixo em relação à assistência de Enfermagem ao paciente pré-operatório:
1. No pré-operatório mediato, o paciente deve
ser assistido em relação aos aspectos físico,
psíquico, espiritual e de integração com a
equipe e seus familiares.
2. Conforme recomendação, no pré-operatório
mediato deve ser realizada a tricotomia
e a administração de medicamentos
pré-anestésicos.
3. No pré-operatório imediato deve-se verificar
se o paciente retirou joias, próteses dentárias,
óculos, relógios, maquiagem, esmalte.
4. No pré-operatório imediato deverão ser realizados, conforme prescrição, procedimentos
como sondagem nasogástrica, sondagem
vesical de demora, lavagem intestinal ou punção venosa.

12. A anemia falciforme é uma doença hemolítica
grave. Em relação a esse tipo de anemia, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) Apesar da doença, o hematócrito da pessoa
com anemia falciforme é normal.
b. ( X ) Crises de dor, icterícia (pele e esclerótica), propensão a infecções e úlceras (perna) são possíveis sinais e sintomas da anemia falciforme.
c. ( ) Em pessoas com anemia falciforme as hemácias perdem sua forma arredondada, são
deformadas e em forma de bastão.
d. ( ) É uma doença autoimune; os mecanismos fitopatológicos do desenvolvimento da doença
ainda não foram explicados pela ciência.
e. ( ) A doença só pode ser detectada na fase
adulta. Essa característica determina a degeneração de órgãos como o coração e o fígado
ao longo do crescimento.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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15. A obstrução do apêndice o torna propenso a uma
infecção e a um quadro de apendicite.
Assinale a alternativa que apresenta as principais
manifestações clínicas possíveis nos casos de
apendicite:
a. ( X ) Dor no quadrante inferior direito, febre baixa,
náuseas, vômitos, perda de apetite.
b. ( ) Dor no quadrante inferior esquerdo, febre
baixa, náuseas, vômitos, perda de apetite.
c. ( ) Dor no quadrante inferior direito, febre alta,
náuseas, vômitos, perda de apetite.
d. ( ) Dor no quadrante inferior esquerdo, febre alta,
náuseas, vômitos, perda de apetite.
e. ( ) Dor abdominal difusa, febre alta, náuseas,
vômitos, perda de apetite.

16. A cisticercose é uma doença infecciosa, parasitária, potencialmente grave.
Sobre as características da cisticercose, assinale a alternativa correta.
a. ( ) É causada pela forma adulta da Taenia solium
no intestino delgado; causa diarreia crônica e
anemia ferropriva. É a tênia da carne suína.
b. ( ) É causada pela forma adulta da Taenia
Saginata no intestino delgado; causa diarreia
crônica e anemia ferropriva. É a tênia da carne
bovina.
c. ( ) É causada pela larva da Taenia solium nos
intestino grosso; pode causar obstrução intestinal e requerer intervenção cirúrgica. É a tênia
da carne bovina.
d. ( ) É causada pela larva da Taenia Saginata nos
tecidos. Nas formas graves as larvas estão
localizadas no sistema nervoso central e
podem causar convulsões e aumento da pressão intracraniana. É a tênia da carne bovina.
e. ( X ) É causada pela larva da Taenia solium nos tecidos. Nas formas graves as larvas estão localizadas no sistema nervoso central e podem
causar convulsões e aumento da pressão
intracraniana. É a tênia da carne suína.

17. O torniquete pode ser uma estratégia no atendimento de emergência em situações de hemorragias
externas.
Sobre essa técnica, assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) É aplicado proximal à ferida e apertado
com força suficiente para controlar o fluxo
sanguíneo.
( X ) É a primeira opção, medida mais eficiente e
de fácil aplicação para conter hemorragias
externas.
( ) É importante sinalizar com um T, utilizando,
por exemplo, uma fita adesiva, para determinar a localização e a hora da aplicação do
torniquete.
( ) Periodicamente o torniquete deve ser afrouxado para evitar lesão nervosa ou vascular
irreparável.
( ) No caso de amputação traumática com
hemorragia incontrolável deve-se manter o
torniquete até que o paciente esteja na sala
de cirurgia.

18. Na assistência de Enfermagem na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), a Oximetria de Pulso é um dos
dados mensurados para avaliar a troca gasosa dos
pacientes.
São cuidados a serem seguidos para Oximetria de
Pulso, exceto:
a. (
b. (
c. (

) Verificar periodicamente o sinal sonoro.
) Remover esmalte das unhas do paciente.
) Lavar as mãos antes e após manipular o equipamento e o paciente.
d. ( X ) Não modificar o posicionamento e a localização do sensor no paciente.
e. ( ) Monitorar frequentemente os dados e comunicar imediatamente à equipe médica e de
enfermagem valores alterados.
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19. Na atuação em unidades de emergência o profissional de enfermagem pode se deparar com algum
paciente em estado agudo de Delirium Tremens frequentemente associado à abstinência de álcool.
Não é uma manifestação clínica observada nesses
casos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Tremor.
Sonolência.
Incontinência.
Sinais de ansiedade.
Alucinações visuais.

20. A desnutrição calórico-proteica é um quadro que
acomete frequentemente crianças, especialmente em
situações sociais menos favorecidas, e prejudica o seu
crescimento e desenvolvimento.
Quais os tipos de formas clínicas da desnutrição
proteico-calórica?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Subclínica; Clínica
Primária; secundária
Grau I; Grau II; Grau III
Leve; Moderada; Grave
Marasmo; Kwashiorkor; Kwashiorkor
Marasmático

21. A vacina tríplice bacteriana de células inteiras
(DTP) protege a criança contra três doenças graves.
Assinale a alternativa que indica as doenças protegidas por meio da aplicação da vacina DTP:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Varicela, coqueluche e tétano
Difteria, tétano e rubéola
Difteria, tétano e coqueluche
Sarampo, caxumba e rubéola
Haemophilus influenza, tuberculose e hepatite B
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22. O trabalho de parto é um conjunto de fenômenos fisiológicos que ocorrem dentro de um período
de tempo, tendo como objetivo a expulsão dos produtos da concepção. Esse conjunto de fenômenos
caracteriza-se pela presença de contrações uterinas
de intensidade e frequência crescentes, produzindo
como resultado o apagamento e a dilatação progressivos do colo uterino e a descida da apresentação fetal.
As fases clínicas do parto são divididas em 4 períodos
denominados períodos clínicos do parto.
A ordem exata de ocorrência dos períodos clínicos do
parto é:
a. ( X ) Dilatação, expulsão, dequitação e primeira
hora pós-parto.
b. ( ) Expulsão, dilatação, primeira hora pós-parto e
dequitação.
c. ( ) Dequitação, dilatação, expulsão e primeira
hora pós-parto.
d. ( ) Expulsão, dilatação, exérese do cordão umbilical e primeira hora pós-parto.
e. ( ) Expulsão, primeira hora pós-parto, dequitação
e dilatação.

23. Os sinais vitais podem ser caracterizados como
sinais clínicos de vida e refletem o funcionamento
de funções orgânicas básicas. Seu monitoramento
é capaz de revelar a existência de desequilíbrios
resultantes da interação entre os sistemas orgânicos
e agentes patogênicos ou distúrbios do equilíbrio
hidroeletrolítico.
São considerados sinais vitais:
a. (
b. (

) A pressão arterial e a temperatura.
) A temperatura, o pulso, a pressão arterial, a
respiração e a gasometria arterial.
c. ( X ) A temperatura, o pulso, a pressão arterial, a
respiração e a dor.
d. ( ) A frequência cardíaca e a frequência
respiratória.
e. ( ) Embora seja considerada importante na avaliação clínica de pacientes, especialmente
aqueles em pós-operatório imediato, não existem instrumentos úteis para mensurar a dor.
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24. A dosagem de gonadotrofina coriônica humana
(βHCG) para o diagnóstico precoce da gravidez, com a
utilização de medidas quantitativas precisas e rápidas,
tornou este teste mundialmente reconhecido para
confirmar a ocorrência de gravidez. O βHCG pode ser
detectado no sangue periférico da mulher grávida
entre oito a onze dias após a concepção. Entretanto,
se o atraso menstrual for superior a doze semanas, o
diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame
clínico, sendo que o diagnóstico da gravidez pode
ser efetuado em 90% das pacientes por intermédio
dos sinais clínicos, dos sintomas e do exame físico em
gestações mais avançadas.

25. O período que compreende as primeiras 24 horas
pós-nascimento é considerado crítico, principalmente
no que se refere à adaptação respiratória do recém-nascido (RN). Alguns RNs podem, nesse período,
apresentar um quadro de sofrimento respiratório com
evolução desfavorável, inclusive com risco de óbito.
Os cuidados imediatos ao RN são aqueles dispensados
logo após o nascimento, ainda na sala de parto. Os
principais objetivos deste atendimento são: auxiliar
o bebê a fazer a transição da vida intrauterina para
a vida extrauterina, assegurar a manutenção de sua
temperatura corporal e promover o elo afetivo entre
RN, mãe e familiares.

Em relação aos sinais de presunção, probabilidade e
certeza de gravidez, é correto afirmar:

Em relação ao atendimento imediato do recém-nascido na sala de parto, são considerados procedimentos indispensáveis para a adequada atenção:

a. ( ) O atraso menstrual é sinal de probabilidade
de gravidez.
b. ( ) Ultrassonografia demonstrando saco gestacional é um sinal de probabilidade de gravidez.
c. ( ) O amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do seu volume, é um sinal de
certeza de gravidez.
d. ( X ) Manifestações clínicas como náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança
de apetite, aumento da frequência urinária e
sonolência são considerados sinais de presunção de gravidez.
e. ( ) O aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de
Montgomery, saída de colostro pelo mamilo,
coloração violácea vulvar, cianose vaginal e
cervical e aumento do volume abdominal são
sinais de certeza de gravidez.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Realizar o curativo do coto umbilical após o
banho ou sempre que estiver molhado de
urina ou sujo de fezes.
( ) Administrar vitamina K por via intramuscular,
objetivando prevenir a doença hemorrágica
no período neonatal.
( X ) Colocar o bebê sob fonte de calor radiante
(berço aquecido e foco de luz), previamente
aquecido, oferecendo um ambiente térmico
adequado e secar rapidamente sua cabeça e
seu corpo com uma toalha ou cobertor pré-aquecido. Caso o RN esteja bem, este será
colocado sobre a mãe e amamentado.
( ) Verificar o peso, o comprimento/estatura e
os perímetros cefálico, torácico e abdominal,
considerados parâmetros importantes para a
avaliação e o acompanhamento dos bebês.
( ) Realizar a primeira higiene, retirando o excesso
de sangue ou outras sujidades, principalmente
na região da cabeça, não sendo necessário
retirar todo o vernix caseoso, pois ele será
absorvido pela pele espontaneamente.
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26. No âmbito da Rede Cegonha, preconiza-se a realização da “Primeira Semana de Saúde Integral” (PSSI).
Trata-se de uma estratégia em saúde, na qual são
realizadas atividades na atenção à saúde de puérperas
e recém-nascidos (RN). Tais ações contribuem para a
redução da mortalidade infantil. Durante os primeiros
dias são realizadas ações básicas preconizadas nesta
estratégia. As ações objetivam a triagem neonatal, a
triagem auditiva, a checagem de vacinação BCG e de
hepatite B e a avaliação do aleitamento materno, para
orientação e apoio. A atenção à mulher e ao RN no
pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o
parto é fundamental para a saúde materna e neonatal.

27. A icterícia é uma das alterações mais frequentes
tanto em recém-nascidos a termo quanto em prematuros. A fototerapia é o tratamento mais utilizado
nestes casos, porém este tratamento pode ocasionar
algumas alterações no bebê, as quais devem ser prevenidas e detectadas precocemente pela equipe de
enfermagem.
Em relação aos cuidados de enfermagem do recém-nascido em fototerapia, é correto afirmar:
1. Deve-se ajustar a distância do aparelho de
fototerapia do berço ou da incubadora, que
deve ser de 30 a 50 cm do recém-nascido.
2. O profissional deve realizar a higienização
das mãos conforme orientação da Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar.
3. Proteger os olhos do recém-nascido com
venda apropriada, pois a intensidade da luz
pode lesionar a retina.
4. Manter o recém-nascido totalmente vestido,
uma vez que a incidência de luz diretamente
sobre sua pele pode provocar queimaduras
de primeiro grau.

Após sair da maternidade, toda mulher que deu à luz
deve ficar atenta para o aparecimento de sinais de
alerta no puerpério, tais como:
a. ( ) Presença de lóquios fisiológicos.
b. ( X ) Febre, infecção nos pontos da cesárea ou
da episiotomia, tonturas muito frequentes,
mamas empedradas e doloridas.
c. ( ) Sangramento vaginal, mesmo em pequena
quantidade, e saída espontânea de colostro
das mamas.
d. ( ) Temperatura axilar de 36°C, uma vez que a
temperatura considerada normal no puerpério é de aproximadamente 38,5°C.
e. ( ) Fezes escurecidas, mesmo quando em uso de
sulfato ferroso contínuo.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

28. A sonda nasoenteral é uma alternativa muito
utilizada em usuários idosos no domicílio para alimentação e hidratação e tem servido como via de administração de medicação.
Em relação aos cuidados de enfermagem durante a
administração de medicamentos via sonda nasoenteral, é correto afirmar:
a. ( X ) Após o procedimento, a sonda deve ser
lavada com água filtrada ou soro fisiológico
0,9% em seringa de 10 ou de 20 ml em bolus,
evitando sua obstrução.
b. ( ) A alimentação via sonda nasoenteral deve
ser mantida durante a administração do
medicamento, pois auxilia na absorção do
medicamento.
c. ( ) É desnecessário verificar se a sonda está bem
localizada e fixada antes da aplicação do
medicamento; este procedimento é recomendado apenas após a infusão da dieta.
d. ( ) Não há necessidade de lavar a sonda nasoentérica após a administração de medicamentos;
este procedimento é recomendado apenas
após a infusão da dieta.
e. ( ) A sonda nasoentérica deve ser utilizada
somente para a administração de medicamentos com apresentação líquida, como os
xaropes.

29. Segundo o dicionário da língua portuguesa,
limpeza é o ato de tirar sujidades. Logo, limpeza das
feridas é a remoção do tecido necrótico, da matéria
estranha, do excesso de exsudato, dos resíduos de
agentes tópicos e dos microrganismos existentes nas
feridas, objetivando a promoção e preservação do
tecido de granulação. A técnica de limpeza ideal para
a ferida é aquela que respeita o tecido de granulação,
preserva o potencial de recuperação, minimiza o risco
de trauma e/ou infecção.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao material
necessário para a realização do procedimento e à
técnica correta de curativos:
1. É necessário proceder a lavagem das mãos
antes e após a realização do procedimento.
2. É importante reunir e organizar todo o
material que será necessário para realizar o
curativo.
3. Deve-se colocar o paciente em posição confortável e explicar-lhe o que será feito.
4. Deve-se realizar o curativo em local que proporcione uma boa luminosidade e que preserve a intimidade do paciente.
5. O uso do Equipamento de Proteção Individual
é facultativo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Hospital Municipal Ruth cardoso

30. O término de uma terapia curativa para o câncer não significa o final de um tratamento ativo, mas
mudanças em focos de tratamento. A Organização
Mundial da Saúde enfatiza que o tratamento ativo e
o tratamento paliativo não são mutuamente excludentes e propõe que “muitos aspectos dos cuidados
paliativos devem ser aplicados mais cedo, no curso da
doença, em conjunto com o tratamento oncológico
ativo” e são aumentados gradualmente como um
componente dos cuidados do paciente do diagnóstico até a morte. A transição do cuidado ativo para o
cuidado com intenção paliativa é um processo contínuo e sua dinâmica difere para cada paciente.
Os princípios dos cuidados paliativos são:
1. Fornecer alívio para dor e outros sintomas
estressantes como astenia, anorexia, dispneia
e outras emergências oncológicas.
2. Reafirmar a vida e a morte como processos
naturais que atingem a todos os seres.
3. Apressar o processo de morte, evitando o
sofrimento do paciente e de seus familiares.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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