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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência
humana.

LÍNGUA PORTUGUESA
Pensando livremente sobre o livre arbítrio
Marcelo Gleiser

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares,
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a
Maria ou não?
A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas
neurociências estão mudando isso de forma radical,
questionando a própria existência de nossa liberdade de
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente,
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a
mente se dar conta disso.
Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas
inconscientemente, sem nosso controle explícito.
A situação é complicada por várias razões. Uma delas
é que não existe uma definição universalmente aceita
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas,
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que
leva a ela.
Por outro lado, é possível que algumas de nossas
decisões sejam tomadas a um nível profundo de
consciência que antecede o estado mental que associamos
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo,
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada
pelos filósofos.
Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...são ponderações longas...”, funciona como
predicativo.
Em “...tomo café com açúcar...” funciona como
complemento nominal.
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar
após o verbo.
Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica
acréscimo.
Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso
controle...”, expressa modo.

QUESTÃO 02
A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A)
bar – rei – ra.
(B)
pes – so – as.
(C)
ci – en – tes.
(D)
ne – u – ro – nal.
(E)
fi – ló – so – fos.
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada
funciona como
complemento nominal.
predicativo do sujeito.
predicativo do objeto.
adjunto adnominal.
objeto indireto.

QUESTÃO 04
Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
filósofos a expressão
(A)
alguém.
(B)
magnética.
(C)
decisões.
(D)
açúcar.
(E)
ilusão.
QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem
prejuízo sintático-semântico, por
apesar de.
como.
porquanto.
embora.
à medida que.
Cargo: Enfermeiro - Oncologista

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome
destacado retoma
decisões diferentes.
ponderações longas.
níveis diferentes.
escolha.
confusão.

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona
como adjunto adnominal.
(B)
Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome
indefinido.
(C)
Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa
tempo.
(D)
Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser
retirada a expressão sendo.
(E)
Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser
substituída por terá de.
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Observando o calendário de 2014, observamos que
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sábado.
Domingo.

QUESTÃO 12

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08
Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção
expressa
(A)
tempo.
(B)
consecução.
(C)
conclusão.
(D)
modo.
(E)
condição.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?
R$ 280,00.
R$ 250,00.
R$ 200,00.
R$ 180,00.
R$ 150,00.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi
classificado corretamente.
(A)
“...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B)
“...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C)
“Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D)
“...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E)
“...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um professor de matemática passou dois trabalhos
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos
que quisessem poderiam fazer os dois por uma
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?
10%.
20%.
30%.
40%.
50%.

QUESTÃO 14
Observe a sequência a seguir:

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona
como objeto indireto.
(B)
Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona
como objeto indireto.
(C)
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa
contraste.
(D)
Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa
dúvida.
(E)
Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa
modo.

35; 42; 49; 56;...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o sétimo termo desta sequência?
63.
65.
70.
75.
77.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de
matemática”?
Nenhum aluno gosta de matemática.
Existem alunos que gostam de matemática.
Existem alunos que não gostam de matemática.
Pelo menos um aluno gosta de matemática.
Apenas um aluno não gosta de matemática.
Cargo: Enfermeiro - Oncologista

(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao
Conselho de Administração
(A)
admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais
atos compreendidos na administração de pessoal,
de acordo com as normas e critérios previstos em
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta
atribuição no todo ou em parte.
(B)
fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH.
(C)
aprovar o regimento interno da EBSERH e suas
alterações supervenientes, que deverá conter, dentre
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente,
para fins de aprovação de operações.
(D)
deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social
da EBSERH.
(E)
autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH,
assinale a alternativa correta.
Não há necessidade de realização de concurso público.
A EBSERH somente fará contratação mediante concurso
público.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo sem determinação de
tempo.
A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar
mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados
às suas competências mediante contrato com as
instituições federais de ensino ou instituições
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011,
consideram-se instituições congêneres
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de
assistência à saúde.
as instituições privadas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de
apoio ao Conselho de Administração.
apoio ao Conselho Fiscal.
apoio à Diretoria Executiva.
controle social.
consulta.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de
Saúde são
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
assistência social.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
previdência social.
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22
De acordo com a Constituição Federal, constituem
objetivos da seguridade social, EXCETO
(A)
universalidade da cobertura e do atendimento.
(B)
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C)
equidade na forma de participação no custeio.
(D)
diferenciação dos benefícios e serviços em relação às
populações urbanas e às populações rurais.
(E)
diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ministério da Previdência Social.
Ministério da Saúde.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada
ao
Ministério da Defesa.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ministério da Educação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de saúde específicos para o atendimento da pessoa
que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial, denominam-se
(A)
Portas de Entrada.
(B)
Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C)
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D)
Atenção Primária.
(E)
Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 26

(A)

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como cobertura das ações
e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão
destinados
pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos sessenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetandose o restante aos Municípios.
pelo menos cinquenta por cento, aos Estados,
afetando-se o restante aos Municípios.

(B)
(C)
(D)
(E)

Homem, 54 anos, em tratamento quimioterápico
de leucemia, internado com neutropenia febril,
será submetido à hemotransfusão com 8 unidades
de concentrado de plaquetas. Dentre os cuidados
para conservação deste hemocomponente, devese
manter as bolsas no congelador, com temperatura
abaixo de 0oC até sua administração.
manter as bolsas na geladeira entre 2oC e 8oC até sua
administração.
manter as bolsas em constante agitação em
temperatura ambiente até sua administração.
administrar cada bolsa com velocidade de infusão de
2 a 4 horas.
administrar cada bolsa com fluxo livre de infusão, uma
seguida da outra.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 25
De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a
participação complementar, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
(B)
A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
(C)
As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema Único de
Saúde (SUS).
(D)
Os serviços contratados submeter-se-ão às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
(E)
Os proprietários, administradores e dirigentes
de entidades ou serviços contratados deverão
necessariamente exercer cargo de chefia ou função
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Menina, 11 anos, 30Kg de peso corporal, portadora
de leucemia, teve indicação médica de Filgrastim
5mcg/K via subcutânea. Na instituição, está
disponível frasco-ampola contendo solução de
Filgrastim 300mcg/1ml. Ao utilizar seringa de 100
unidades, quantas unidades da droga devem ser
aspiradas para administrar essa medicação?
50.
30.
5.
3.
0,5.

QUESTÃO 28

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mulher,
49
anos,
durante
sessão
de
quimioterapia ambulatorial, evoluiu com parada
cardiorrespiratória em atividade elétrica sem
pulso. Diante desse caso, é correto afirmar que
deve-se utilizar carga de 360J com desfibrilador
monofásico.
deve-se utilizar carga de 200J com desfibrilador
bifásico.
deve-se realizar apenas compressões rápidas (de
100bpm) e fortes (de 5cm de profundidade).
deve-se manter a relação compressão-ventilação de
30:2 até a colocação da via aérea avançada.
deve-se manter a relação compressão-ventilação de
15:2 até a colocação da via aérea avançada.

QUESTÃO 29
De acordo com o Decreto N°. 94.406/87 e Resolução
COFEN N°. 210/1998, é correto afirmar que
(A)
o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui
a administração de medicamentos por via oral e
parenteral, como a citarabina.
(B)
o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui
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(C)

(D)

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a administração de medicamentos por via oral e
parenteral, como o rituximabe.
o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui
a administração de medicamentos por via oral e
parenteral, como o metrotexato.
o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui
a administração de medicamentos por via oral e
parenteral, como a ciclofosfamida.
o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui
a administração de medicamentos por via oral e
parenteral, como a ondansetrona.

eutanásia ativa.
distanásia.
ortotanásia.
mistanásia.
morte assistida.

QUESTÃO 33
Poucos efeitos colaterais do tratamento de câncer
são mais temidos pelos pacientes do que as
náuseas e vômitos. Embora esse tipo de reação
possa resultar de uma cirurgia, opiáceos ou
radioterapia, as náuseas e vômitos induzidos pela
quimioterapia são potencialmente mais graves e
angustiantes. Desse modo, é correto afirmar que
(A)
Existem dois antieméticos antagonistas do receptor
5-HT3 da serotonina, sendo eles a dolasetrona e a
granisetrona.
(B)
O Aprepitanto é um agonista de receptor da NK1 que
tem seu efeito potencializado quando associado à
antagonista de receptor 5-HT3 e dexametasona.
(C)
O Dimenidrinato é uma benzamida substituída cuja
principal ação está relacionada ao bloqueio dos
receptores da dopamina-2 (D2) no sistema nervoso
central e no trato gastrointestinal.
(D)
A Food and Drug Administration (FDA), órgão
governamental dos Estados Unidos da América
responsável pelo controle dos alimentos, lançou alerta
sobre prolongamento de QTc e arritmias cardíacas
fatais em pacientes tratados com ondansetrona.
(E)
A bromoprida e a metoclopramida são os antieméticos
de escolha para pacientes com obstrução
gastrointestinal ocasionada por tumor colorretal.

QUESTÃO 30
De acordo com a Resolução COFEN N°. 210/1998,
é de competência do Enfermeiro em quimioterapia
antineoplásica, EXCETO
(A)
planejar, organizar, supervisionar, executar e
avaliar todas as atividades de Enfermagem, em
clientes submetidos ao tratamento quimioterápico
antineoplásico, categorizando-o como um serviço
de alta complexidade, alicerçados na metodologia
assistencial de Enfermagem.
(B)
preparar e ministrar quimioterápico antineoplásico,
conforme farmacocinética da droga e protocolo
terapêutico.
(C)
proporcionar condições para o aprimoramento dos
profissionais de Enfermagem atuantes na área,
através de cursos e estágios em instituições afins.
(D)
estabelecer
relações
técnico-científicas
com
as
unidades
afins,
desenvolvendo
estudos
investigacionais e de pesquisa.
(E)
formular e implementar manuais educativos aos
clientes e familiares, adequando-os a sua realidade
social.

QUESTÃO 34
Mulher, 52 anos, portadora de mieloma múltiplo
candidatos à consolidação com altas doses de
quimioterapia seguidas de transplante de célulastronco hematopoéticas, será submetida a implante
de Port-a-cath para administração de esquema
VAD como tratamento de primeira linha. Nesse
caso, é correto afirmar que
(A)
o catéter só poderá ser utilizado após 30 dias do
implante.
(B)
o catéter só poderá ser utilizado até no máximo 30
dias do implante.
(C)
não há justificativa para implante do catéter.
(D)
o implante se justifica porque cada ciclo é realizado
com intervalos menores do que 5 dias.
(E)
o implante do catéter se justifica porque o tempo de
infusão de um ciclo é superior a 8 horas.

QUESTÃO 31
De acordo com as medidas de prevenção de
infecção relacionada à assistência à saúde,
propostas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (2013), entre os cuidados para prevenção
de infecção de corrente sanguínea em pacientes
com catéter totalmente implantável não é
recomendado
(A)
puncionar o reservatório com agulha angulada tipo
Huber.
(B)
usar luvas de procedimento durante a punção do
reservatório.
(C)
realizar antissepsia com gluconato de clorexidina
alcoólica 0,5% antes da punção do reservatório.
(D)
manter a agulha por até 7 dias, protegida por cobertura
estéril.
(E)
evitar, sempre que possível, a coleta de sangue por
meio do reservatório.
QUESTÃO 32

A limitação do esforço terapêutico que prolonga a
vida de doentes terminais, sem chance de cura, é
designada como
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QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paciente oncológico com fragilidade venosa foi
submetido à punção de catéter central de inserção
periférica de veia basílica em fossa cubital,
guiada por ultrassom; devido ao tratamento
quimioterápico apresenta discrasia sanguínea.
Diante desse caso, recomenda-se curativo do sítio
de inserção:
aberto após 24 horas da punção.
fechado com penso hidrocelular adesivo.
fechado com membrana transparente semipermeável
estéril.
fechado com gaze estéril.
fechado com gaze estéril nas primeiras 24 horas e
após, membrana transparente semipermeável estéril.

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cuidados Paliativos consistem na atenção
promovida por uma equipe multidisciplinar, que
objetiva a melhoria da qualidade de vida do
paciente e seus familiares, diante de uma doença
que ameace a vida, por meio da prevenção e
alívio do sofrimento, por meio de identificação
precoce, avaliação impecável e tratamento de dor
e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos
e espirituais. Desse modo, assinale a alternativa
cuja conduta pode estar adequada ao controle do
sintoma.
Obstrução de vias aéreas com Zubrod PS2:
traqueostomia.
Anorexia: oferecimento de dieta hiperproteica e
hipercalórica.
Derrame pleural por diátese hemorrágica incorrigível:
toracocentese.
Hipercalcemia: restrição hídrica.
Dispneia com escala de coma de Glasgow de 15
pontos e hemoglobina de 10mg%: hemotransfusão
com concentrado de hemácias.

QUESTÃO 39
Homem, 81 anos, coronariopata grave com
contraindicação de cistectomia, classificado como
Zubrod PS1, apresenta segunda recidiva de tumor
superficial de bexiga de alto grau não invasivo,
sendo submetido a nova ressecção transuretral,
iniciará mitomicina 40mg diluída em 40ml de
água estéril, via intravesical. Diante desse caso,
assinale a alternativa que corresponde à maneira
mais adequada de o enfermeiro administrar essa
droga.
(A)
Realizar sondagem vesical de alívio, instilar o
quimioterápico, retirar a sonda e solicitar para que o
paciente retenha a urina por, no mínimo, 4 horas.
(B)
Realizar sondagem vesical de alívio, drenar a urina
da bexiga, instilar o quimioterápico, retirar a sonda e
solicitar para que o paciente retenha a urina por, no
mínimo, 2 horas.
(C)
Realizar sondagem vesical de demora, instilar o
quimioterápico, fechar a sonda, auxiliar o paciente
para que alterne de decúbito a cada 30 minutos,
drenar a urina após 2 horas da instilação da droga e
retirar a sonda.
(D)
Realizar sondagem vesical de demora, drenar a urina
da bexiga, instilar o quimioterápico, fechar a sonda,
orientar para que o paciente alterne de decúbito a cada
15 minutos, drenar a urina após 2 horas da instilação
da droga e retirar a sonda.
(E)
Realizar sondagem vesical de demora, drenar a urina
da bexiga, instilar o quimioterápico, fechar a sonda,
realizar mudança de decúbito do paciente a cada 15
minutos, drenar a urina após 2 horas da instilação da
droga e retirar a sonda.

QUESTÃO 37
O método de hipodermóclise subcutânea é uma
alternativa utilizada em pacientes idosos e sob
cuidados paliativos. No entanto, por causar
inflamação, é contraindicada para administração
de
(A)
Furosemida.
(B)
Metoclopramida.
(C)
Tramadol.
(D)
Haloperidol.
(E)
Diazepam.
QUESTÃO 38

(A)

peitoral, comprimindo as palmas das mãos uma
contra a outra adiante do tórax, ou comprimindo o
quadril com as mãos colocadas uma de cada lado.
para palpar as cadeias ganglionares axilares, a
paciente deverá estar sentada, o braço homolateral
relaxado e o antebraço repousando sobre o antebraço
homolateral do examinador.
para palpar as cadeias ganglionares supraclaviculares,
a paciente deve estar deitada, mantendo a cabeça
semifletida e com leve inclinação lateral direita.
para palpar as mamas, a paciente deve estar em
decúbito dorsal, com ambas as mãos colocadas sob a
cabeça.
para palpar as mamas, deve-se realizar movimentos
circulares com as polpas digitais do 2º, 3º e 4º dedos da
mão como se estivesse contornando as extremidades
de uma moeda, comprimindo a região da aréola e do
mamilo.

QUESTÃO 40

O exame clínico das mamas deve incluir a
inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação
das mamas e das cadeias ganglionares axilares
e supraclaviculares. Sobre a realização desse
procedimento, é correto afirmar que
para realizar a inspeção estática, o examinador deve
solicitar que a mulher eleve e abaixe os braços
lentamente, e realize contração da musculatura

(A)
(B)
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Mulher, 42 anos, com câncer de ovário metastático,
hemodinamicamente
estável,
Escala
de
Performance de Karnofsky 20%, está internada na
Clínica Médica. Diante desse caso, o diagnóstico
de enfermagem mais provável é
déficit de autocuidado.
náusea.
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(C)
(D)
(E)

risco de suicídio.
negação.
distúrbio da imagem corporal.

(E)

QUESTÃO 41
Homem, 38 anos, com diagnóstico de câncer
de cólon estádio clínico III, será submetido
à quimioterapia adjuvante com FLOX, como
tratamento de primeira linha. Diante desse caso, é
correto afirmar que
(A)
a quimioterapia será realizada após o tratamento
cirúrgico oncológico.
(B)
a quimioterapia será realizada para induzir a redução
do tumor para realização de tratamento cirúrgico
oncológico.
(C)
a quimioterapia será realizada sem outro tratamento
associado previamente ou posteriormente.
(D)
a quimioterapia será realizada concomitantemente à
radioterapia.
(E)
a quimioterapia é paliativa, pois o estadiamento clínico
indica presença de metástase.

cardiologista.
Sensação de ardor vaginal é um problema comum
desse esquema, que contraindica a administração da
dexametasona.

QUESTÃO 44

Ao considerar o esquema R-CHOP, no tratamento
de Linfoma não-Hodgkin, informe se é verdadeiro
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir, assinale a
alternativa com a sequência correta.
( )
( )
( )

( )

QUESTÃO 42
Mulher, 23 anos, com Linfoma de Hodgkin, será
submetida a tratamento quimioterápico com
esquema ABVD. Ao considerar as drogas utilizadas
neste esquema e a indicação de compressas
quentes em caso de extravasamento, é correto
afirmar que
(A)
são
administrados Asparaginase,
Bleomicina,
Vimblastina e Daunorrubicina; e a compressa quente
está indicada no extravasamento de Daunorrubicina.
(B)
são
administrados
Adriamicina,
Bromoprida,
Vinorelbine e Dactinomicina; e a compressa quente
está indicada no extravasamento de Vinorelbine.
(C)
são administrados Adriblastina, Busultan, Vincristina e
Doxorrubicina; e a compressa quente está indicada no
extravasamento de Doxorrubicina.
(D)
são administrados Doxorrubicina, Bleomicina,
Vimblastina e Dacarbazina; e a compressa quente
está indicada no extravasamento de Vimblastina.
(E)
são administrados Adriamicina, Bleomicina, Vincristina
e Dactinomicina; e a compressa quente está indicada
no extravasamento de Vincristina.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É recomendada a administração de
Paracetamol como pré-quimioterápico.
Usualmente, não há alopecia.
Pode ocorrer constipação pelo uso da
vincristina, sendo recomendada ingesta
hídrica e alimentos com alto teor de fibras.
A mucosa oral pode ficar ressecada
por causa do uso de rituximab, sendo
recomendado o uso de escova dental de
cerdas macias para evitar lesões.

F – V – V – V.
F – F – V – V.
V – F – V – V.
V – V – F – F.
V – F – F – F.

QUESTÃO 45
Uma das complicações da administração de
Irinotecano é a diarreia, que possui recomendações
de regime terapêutico farmacológico. Além disso, é
importante orientar o paciente quanto à adequação
da sua dieta, o que inclui o consumo de
(A)
camarão.
(B)
embutidos.
(C)
cenoura cozida.
(D)
feijão.
(E)
couve-flor.
QUESTÃO 46

QUESTÃO 43
Mulher com câncer de mama está sendo tratada
com esquema TAC. Sobre as complicações deste
esquema é correto afirmar que
(A)
Eritema, hipercromia e disestesia são efeitos colaterais
cutâneos comuns ao uso de paclitaxel e deve-se
encaminhar a paciente para o dermatologista.
(B)
A epífora é um problema comum com docetaxel e é
recomendável encaminhamento da paciente para o
oftalmologista.
(C)
Lâminas ungueais espessadas e amareladas
associadas a onicólise e a inflamação do leito ungueal
e tecido periungueal podem ocorrer com a infusão de
carboplatina, com necessidade de avulsão das unhas.
(D)
Cardiotoxicidade é um efeito comum da ciclofosfamida
e é recomendável acompanhamento da paciente pelo

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)
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Homem, 47 anos, com carcinoma de pequenas
células de pulmão, sem alterações nos exames
laboratoriais realizados para início de tratamento
com quimioterapia exclusiva com Cisplatina no
D1 e Etoposide de D1 a D3, a cada 21 dias. Diante
desse caso, o enfermeiro deve orientar quanto
à manutenção da ingesta hídrica habitual, pois não há
interferência de nenhuma das drogas sobre o sistema
renal.
à restrição da ingesta hídrica devido à disfunção renal
ocasionada pelo Etoposide.
ao estímulo da ingesta hídrica pela nefrotoxicidade
induzida pelo Etoposide.
à restrição da ingesta hídrica devido à disfunção renal
ocasionada pela Cisplatina.
ao estímulo da ingesta hídrica pela nefrotoxicidade
induzida pela Cisplatina.
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QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mulher, 44 anos, com contraindicação de
tratamento cirúrgico de câncer uterino in situ
multifocal sincrônico endocervical e vaginal,
será submetida à braquiterapia. Assinale a
alternativa que corresponde ao posicionamento
mais adequado para iniciar a realização desse
procedimento.
Sims.
Trendelenburg.
Litotomia.
Supina.
Fowler.

QUESTÃO 48
De acordo com a Resolução RDC Nº 220/2004, entre
as ações em caso de contaminação ambiental,
recomenda-se que
(A)
a área do derramamento, após identificação e restrição
de acesso, deve ser limitada com compressas
absorventes.
(B)
os pós devem ser recolhidos com vassoura e pá.
(C)
os líquidos devem ser recolhidos com aspirador
portátil.
(D)
a área deve ser limpa com peresal.
(E)
a área deve ser limpa com hipoclorito de sódio.
QUESTÃO 49
De acordo com a Resolução RDC Nº 220/2004,
sobre a conservação e transporte da terapia
antineoplásica, é correto afirmar que
(A)
toda terapia antineoplásica deve ser conservada e
transportada com temperatura entre 2oC e 8oC.
(B)
Toda terapia antineoplásica deve ser conservada e
transportada em temperatura ambiente.
(C)
O transporte da terapia antineoplásica deve ser feito
em caixa rígida transparente exclusiva.
(D)
O transporte da terapia antineoplásica deve ser feito
em caixa rígida com tampa lacrável.
(E)
O transporte da terapia antineoplásica deve ser feito
em recipiente isotérmico exclusivo, protegido de
intempéries e da incidência direta da luz solar.
QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Resolução RDC Nº 20/2006, todo
serviço de radioterapia deve dispor, em local de
fácil acesso de carro de emergência, dos seguintes
materiais e equipamentos, exceto
desfibrilador.
ventilador mecânico.
ventilador pulmonar manual com reservatório.
aspirador portátil.
ponto de oxigênio ou cilindro com carrinho.
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