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Caderno
de Prova

maio

2

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

Técnico de Enfermagem

M04 Farmácia
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. A via intravenosa permite o efeito rápido do
medicamento, bem como a administração de grandes
volumes de líquido. Contudo, alguns acidentes nos
locais da punção venosa podem ocorrer.

13. A dispensação de medicamentos deve assegurar
que o medicamento seja entregue ao paciente certo, na
dose prescrita, na quantidade adequada e que sejam
fornecidas as informações suficientes para o uso correto.

Não é exemplo de acidente local decorrente de terapia intravenosa:

Sobre as características gerais sobre uma dispensação
de qualidade, analise as afirmativas abaixo:

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Flebite.
Esclerose.
Lipotimia.
Hematoma.
Tromboflebite.

1. O processo de dispensação compreende
etapas como o acolhimento do paciente, o
atendimento e recebimento de prescrição, a
validação da prescrição, a separação do medicamento, a checagem da receita com o medicamento a ser dispensado, as anotações necessárias ao processo de informação, a entrega do
medicamento e o registro do atendimento.
2. Toda prescrição deve atender aos aspectos
formais, legais e clínicos. Durante a verificação e avaliação dessa prescrição, se ocorrer
alguma disparidade ou irregularidade em
relação aos aspectos técnicos, legais ou administrativos, o prescritor deve ser contatado
para resolução do problema.
3. O processo de dispensação deve ser orientado pelo diálogo em que o profissional identifica as necessidades de informações sobre
a dispensação, especificamente para cada
paciente, de modo individualizado.
4. Existem formas farmacêuticas que exigem
conhecimentos específicos para o manejo
e a administração, por exemplo: colírios,
autoinjeções, inalações e outros. Frente a
uma prescrição desse tipo o farmacêutico ou
profissional responsável pela dispensação
não deve interferir nas orientações médicas
recebidas previamente pelo paciente para
não confundi-lo.

12. A administração de medicamentos é uma das
atribuições da enfermagem e requer muitos cuidados.
Um destes cuidados é a administração na dose certa.
A partir da prescrição médica o profissional de enfermagem prepara a medicação, porém muitas vezes não
encontra disponível exatamente a dose prescrita e
para se obter a mesma são necessários alguns cálculos
para se chegar exatamente à dose correta.
Atenção à seguinte situação: A prescrição médica
indica uma administração de 250 mg de azitromicina.
Estão disponíveis frascos de 500 mg em 5 ml.
Quanto deverá ser corretamente administrado conforme a prescrição médica?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

2,5 ml
2 ml
5 ml
20 ml
25 ml

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

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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14. A promoção do uso racional de medicamentos é um item importante da Política Nacional de
Medicamentos; é, também, um compromisso na atuação de todos gestores e profissionais de saúde.
Sobre uso racional de medicamentos, assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) A promoção do uso racional de medicamentos, por meio de ações que disciplinem a
prescrição, a dispensação e o consumo é um
eixo estratégico do Conselho Nacional de
Saúde para o fortalecimento da Assistência
Farmacêutica de qualidade.
b. ( X ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME) é um instrumento guia, elaborado
pelo Ministério da Saúde, para a seleção de
medicamentos e a organização da assistência
farmacêutica de forma igualitária, atendendo
aos princípios do Sistema Único de Saúde.
c. ( ) O Formulário Terapêutico Nacional contém
informações científicas, isentas e embasadas
em evidências sobre os medicamentos selecionados na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME) visando a subsidiar os
profissionais de saúde em prescrição, dispensação e uso dos medicamentos essenciais.
d. ( ) O Formulário Terapêutico Nacional contém
indicações terapêuticas, contraindicações, precauções, efeitos adversos, interações, esquemas e cuidados de administração, orientação
ao paciente, formas e apresentações disponíveis comercialmente incluídas na Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
e. ( ) Os protocolos clínicos promovem o uso racional de medicamentos e são importantes para
a gestão dos medicamentos no Sistema Único
de Saúde.

15. Trata-se de um Programa do governo brasileiro
cuja meta é assegurar medicamentos básicos e essenciais, a baixo custo, diminuindo o impacto causado
pelos gastos com medicamentos no orçamento familiar. Qual é esse programa?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Programa Farmácia Básica
Programa Farmácia Amiga
Programa Farmácia em Casa
Programa Farmácia Popular do Brasil
Programa de Saúde da Família

16. O álcool etílico, o álcool 70% e o álcool isopropílico são amplamente utilizados como desinfetantes
nos serviços de saúde.
Assinale a alternativa que não representa uma vantagem da utilização do álcool como desinfetante.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Baixo custo
Pouca toxidade
Alta atividade esporicida
É um agente cuja ação germicida é maior na
sua forma diluída
) Apresenta ação germicida sobre bactérias na
forma vegetativa

17. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou elétrica)
capazes de produzir calor excessivo que danifica os
tecidos corporais e acarreta a morte celular.
Em relação ao atendimento em unidade de emergência
ao paciente vítima de queimaturas, é correto afirmar:
a. (
b. (

) A área queimada não deve ser exposta.
) A cabeceira do leito de vítimas de queimaduras deve se manter elevada a 90°.
c. ( ) O acesso venoso central é a primeira escolha
para pacientes vítimas de queimaduras.
d. ( X ) Se houver acometimento da face, presença de
rouquidão, dispneia e/ou insuficiência respiratória deve-se suspeitar de lesão inalatória.
e. ( ) Em pacientes adultos com queimaduras em
área corporal superior a 50% deve-se instalar
sonda vesical de demora para controle de
diurese.

18. O acesso aos medicamentos depende de um
financiamento sustentado. (OMS, 2001). De onde provém o financiamento para a aquisição de medicamentos do elenco de referência nacional do componente
básico da Assistência Farmacêutica?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Somente da esfera estadual.
Da Comissão Intergestora Bipartite.
Da Comissão Intergestora Tripartite.
Apenas das esferas estadual e municipal.
Das esferas Federal, estadual e municipal.
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19. A administração de medicamentos por via
nasogástrica é indicada quando o paciente tem qualquer incapacidade para deglutir e requer cuidados
específicos.

21. Sobre a forma de apresentação de medicamentos,
identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ).
(

Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados
necessários.
a. ( X ) Administrar os medicamentos via sonda na
forma líquida. Os medicamentos sólidos
devem ser preparados e diluídos.
b. ( ) Não lavar a sonda após a administração dos
medicamentos.
c. ( ) Não é necessário abrir as cápsulas de medicamentos antes de colocá-las na sonda.
d. ( ) Manter a sonda aberta por 1 hora após a
administração de medicamentos.
e. ( ) Não é necessário elevar a cabeceira do leito
do paciente.

20. A via intramuscular é uma opção para a administração de medicamentos quando se pretende uma
absorção mais rápida em comparação às vias subcutânea e intradémica. São quatro locais básicos para
injeções intramusculares.
De maneira geral, ou seja, excluindo as possíveis indicações ou contraindicações específicas, qual a ordem
de preferência de aplicação?
a. ( ) 1a Região Deltoidiana;
2a Região Ventro Glútea;
3a Região da Face Antero Lateral da Coxa;
4a Região Dorso Glútea.
b. ( ) 1a Região Dorso Glútea;
2a Região Ventro Glútea;
3a Região da Face Antero Lateral da Coxa;
4a Região Deltoidiana.
c. ( ) 1a Região da Face Antero Lateral da Coxa;
2a Região Deltoidiana;
3a Região Ventro Glútea;
4a Região Dorso Glútea.
d. ( ) 1a Região Dorso Glútea;
2a Região da Face Antero Lateral da Coxa;
3a Região Ventro Glútea;
4a Região Deltoidiana.
e. ( X ) 1a Região Ventro Glútea;
2a Região da Face Antero Lateral da Coxa;
3a Região Dorso Glútea;
4a Região Deltoidiana.
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(

(

(
(

) Drágea é uma espécie de comprimido recoberto por um revestimento açucarado, com ou
sem corante; geralmente, é indicada quando
se deseja uma absorção em nível intestinal.
) Solução é a mistura de partículas de medicamentos sólidos dispersos em meio líquido; em
repouso, as partículas podem se depositar no
fundo do frasco.
) Tintura é o preparado alcoólico que contém o
princípio ativo de origem animal, vegetal ou
mineral.
) Aerossol é um medicamento sólido ou líquido,
encerrado em um recipiente pressurizado.
) Óvulos são medicamentos na forma sólida,
associados à gelatina, que se desfazem à temperatura corporal, sendo então absorvidos
pelo organismo; indicados para aplicação retal.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–F–V–V
V–F–V–V–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
F–F–F–V–V

22. Os sinais de gravidez são classificados como presuntivos, de probabilidade e de certeza.
Não é considerado sinal de probabilidade de gravidez:
a. ( X ) Atraso menstrual.
b. ( ) Paredes vaginais aumentadas.
c. ( ) Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do seu volume.
d. ( ) Positividade da fração beta do HCG no soro
materno a partir do oitavo ou nono dia após a
fertilização.
e. ( ) Aumento da vascularização das paredes vaginais (pode-se observar pulsação da artéria
vaginal nos fundos de sacos laterais).
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23. A criança deve ser alimentada exclusivamente ao
seio materno até os seis meses de idade. Nesse período não é necessário nenhum tipo de complementação, nem mesmo água. O leite materno é um alimento
completo que atende a todas as necessidades do
organismo da criança e a protege contra infecções. É
fundamental que os profissionais de saúde estimulem
o aleitamento materno, a partir de orientações efetivas,
capazes de auxiliar no sucesso da amamentação.
Em relação a essas orientações, assinale a alterativa
correta.
a. ( ) É importante frisar que mãe deve se inclinar
para frente para levar o seio ao filho.
b. ( X ) A apojadura (descida do leite) normalmente
ocorre entre o segundo e o quinto dias após
o nascimento do bebê e toda mãe deve ser
orientada sobre a necessidade de se ordenhar
as mamas para auxiliar o seu esvaziamento.
c. ( ) O bebê deve abocanhar apenas o mamilo.
Sua boca deve ficar totalmente aberta com os
lábios (superior e inferior) voltados para fora.
d. ( ) É importante deixar que a mãe imponha o
ritmo e a frequência da amamentação, evitando que o recém-nascido sugue o seio
quantas vezes e por quanto tempo desejar.
e. ( ) A mãe nunca deve oferecer um seio e depois
o outro sem limite de tempo. Este cuidado
previne o ingurgitamento mamário e o aparecimento de rachaduras ou fissuras.

24. A verificação regular do peso do recém-nascido é
de fundamental importância para a avaliação das perdas ou ganhos. Para o atendimento de enfermagem
em pediatria, o peso é essencial para calcular o volume
de alimentação, a quantidade de infusão venosa a ser
administrada ou ainda as dosagens de medicamentos.
Além da aferição do peso, existem outras medidas
antropométricas importantes para a avaliação e o
acompanhamento dos recém-nascidos, tais como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

A aferição da acuidade tátil.
A realização do teste do olhinho.
A realização do teste da orelhinha.
A realização do teste de triagem neonatal.
A verificação do comprimento/estatura e dos
perímetros cefálico, torácico e abdominal.

25. A margem de segurança refere-se aos limites
existentes entre a dose terapêutica e a dose tóxica.
Existem medicamentos que possuem uma margem de
segurança pequena, pois, mesmo em doses terapêuticas , podem, com relativa facilidade, apresentar sinais
de intoxicação. O termo dose refere-se à quantidade
de medicamento que deve ser ministrada ao usuário
a cada vez.
Assinale a alternativa incorreta sobre a dosagem de
medicamentos:
a. (

b.

c.
d.

e.

) Dose mínima é a menor quantidade de
um medicamento capaz de produzir efeito
terapêutico.
( ) Dose máxima é a dose maior, capaz de produzir efeito terapêutico sem, contudo, apresentar efeitos indesejáveis.
( ) Dose terapêutica é aquela capaz de produzir o
efeito desejado.
( X ) Dose tóxica é aquela necessária para manter
os níveis séricos de medicamento próximos
aos desejáveis nos tecidos, durante o curso
terapêutico.
( ) Dose de manutenção é aquela necessária para
manter os níveis desejáveis de medicamento
na corrente sanguínea e nos tecidos, durante
o tratamento.

26. Os imunobiológicos devem ser armazenados sob
refrigeração. Nos serviços de saúde, os refrigeradores
de uso doméstico são destinados à estocagem de
imunobiológicos em temperaturas positivas, devendo
para isto estarem regulados para funcionar em uma
faixa de temperatura.
As temperaturas mínima e máxima, consideradas ideais para o armazenamento de imunobiológicos nos
centros de saúde, são, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

+0,2°C e +0,8°C.
+0,5°C e +8°C.
+2°C e +8 °C.
+12°C e +18°C.
+20°C e +30°C.

Página 9

Hospital Municipal Ruth cardoso

27. A determinação da pressão arterial em crianças é
recomendada como parte integrante de sua avaliação
clínica.
Em relação à técnica correta de aferição da pressão
arterial em crianças, é correto afirmar:
1. A largura da bolsa de borracha do manguito
deve corresponder a 40% da circunferência
do braço.
2. O comprimento da bolsa de borracha do manguito deve envolver 80% a 100% da circunferência do braço.
3. A pressão diastólica deve ser determinada na
fase V de Korotkoff.

29. A Baciloscopia é um exame básico para diagnóstico bacteriológico da tuberculose, especialmente na
forma pulmonar, pois possibilita identificar os doentes
bacilíferos, permitindo a pronta atuação na interrupção da cadeia de transmissão. Este exame também é
utilizado para acompanhar a eficácia do tratamento
através da redução bacilar e negativação do Bacilo de
Koch no escarro em exames mensais.
Em relação à técnica adequada de coleta da baciloscopia, é correto afirmar:
1. O volume ideal da amostra está compreendido entre 5 e 10ml de escarro.
2. Amostra adequada de escarro é aquela que
provém da aspiração de secreções nasais por
meio de cânulas nasais.
3. O paciente deve ser orientado a não escovar
os dentes nem usar antisséptico oral antes da
coleta do exame.

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 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

28. A Tríplice Viral, preconizada pelo Programa
Nacional de Imunização, é uma vacina capaz de proteger o ser humano de três graves doenças. Todos os
três componentes desta vacina são altamente imunogênicos e eficazes, dando imunidade duradoura por
praticamente toda a vida. A proteção inicia-se cerca
de duas semanas após a vacinação e a soroconversão
é em torno de 95%.
Quais são as doenças preveníveis por meio da aplicação da vacina tríplice viral?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Sarampo, caxumba e rubéola
Difteria, tétano e coqueluche
Tétano, coqueluche e influenza
Varicela, hepatite A e hepatite B
Paralisia infantil, sarampo e catapora
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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 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

30. Os ácidos graxos essenciais (AGE) são óleos vegetais compostos por ácido linoleico, ácido caprílico,
ácido cáprico, vitamina A, E e lecitina de soja. São
frequentemente utilizados para a prevenção e o tratamento de feridas. Seu mecanismo de ação envolve
a promoção da quimiotaxia e angiogênese, além de
manter o meio úmido e acelerar o processo de granulação tecidual.
Para a utilização adequada dos ácidos graxos essenciais no tratamento de feridas, é necessário seguir as
recomendações de uso do produto, que implicam:
a. ( ) O AGE não deve ser utilizado em lesões abertas e infectadas.
b. ( X ) Lavar o leito da ferida com soro fisiológico
morno e, após, espalhar AGE no leito da ferida
ou embeber gazes estéreis de contato o suficiente para manter o leito da ferida úmido até
a próxima troca.
c. ( ) Trocar o curativo secundário a cada 72 horas,
promovendo maior tempo de contato entre o
leito da ferida e o produto.
d. ( ) O AGE não pode ser associado ao alginato de
cálcio ou carvão ativado, pelo risco de promover exsudação excessiva do leito da ferida.
e. ( ) A utilização de AGE sempre dispensa a
oclusão do leito da ferida com cobertura
secundária.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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