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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com

o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou

a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de

respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

PROVA OBJETIVA

Acerca do traçado de um eletrocardiograma normal, julgue os itens
a seguir.

1 A onda P corresponde ao estímulo elétrico que, ao passar pelos
ventrículos, provoca contrações destes.

2 O intervalo PR é medido do início da onda P até o fim da
onda R, durando, tipicamente, entre 0,12 e 0,20 segundo.

3 O segmento ST corresponde ao tempo entre o fim da
despolarização ventricular e o começo da repolarização
ventricular, devendo ser visualizado na linha isoelétrica.

4 Se a distância entre duas ondas R consecutivas for de
15 quadrados menores e cada quadrado menor corresponder a
0,04 s, a frequência cardíaca será de 100 bpm.

5 O eixo vertical representa o volume de ejeção do ventrículo
direito.

No que se refere às arritmias supraventriculares e de condução,
julgue os itens seguintes.

6 No aumento constante do bloqueio atrioventricular de primeiro
grau, verifica-se um intervalo PR, excedendo 0,20 segundo, e
a manutenção da relação P:QRS em 1:1, o que indica retardo
do estímulo elétrico.

7 A fibrilação atrial é caracterizada por ondas P não
identificáveis e por frequência atrial que pode
alcançar 600 bpm.

A respeito dos conhecimentos da enfermagem oncológica, julgue os
itens subsecutivos.

8 As mais recentes diretrizes para a detecção precoce do câncer
de mama no Brasil não recomendam a realização de
mamografia em mulheres com menos de cinquenta anos de
idade para rastreamento de câncer de mama. 

9 A investigação clínica para diagnóstico de melanoma em um
nevo passa pela avaliação dos seguintes critérios de aparência:
formato, bordas, distribuição da pigmentação e diâmetro.

10 De acordo com as diretrizes para a detecção precoce do câncer
de mama no Brasil, enfermeiros não devem realizar o exame
das mamas de mulheres, cabendo apenas ao médico realizar tal
procedimento durante o exame físico geral.

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária n.º 15, de 15/3/2012, que dispõe
sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos
para saúde e dá outras providências, julgue os itens subsequentes.

11 Na esterilização de produtos para saúde, é vedado o uso de
estufas.

12 Um produto para saúde que entra em contato com a pele não
íntegra é definido como um produto não crítico.

13 O armazenamento de produtos para saúde só pode ser
realizado em área de circulação se isto ocorrer de forma
provisória e com autorização e controle do responsável pelo
centro de material e esterilização.

14 O centro de material e esterilização (CME) classe I deve
possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os
setores limpos, enquanto no CME classe II a separação entre
o setor sujo e os setores limpos deverá ser física.

Consideradas as diretrizes nacionais para a prevenção e controle de
epidemias de dengue do Ministério da Saúde, julgue os itens que se
seguem.

15 A definição de caso suspeito de dengue é a de paciente com
febre de duração máxima de três dias; com pelo menos dois
dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia, artralgia, dor
retro-orbitária, poliúria e exantema; e que tenha estado em
áreas de transmissão de dengue ou com presença de Aedes
aegypti nos últimos sete dias.

16 No período não epidêmico, as diretrizes devem servir à
organização e ao desenvolvimento de rotinas de prevenção e
controle da dengue.

17 A pessoa com suspeita de dengue deve receber soro de
hidratação enquanto espera por atendimento apenas se
apresentar sinais de alarme ou sinais de choque.

A respeito da terminologia e de produtos técnicos de enfermagem,
julgue os itens a seguir.

18 Degermação é a remoção de detritos e impurezas sobre a pele,
por meio de detergentes sintéticos e sabões, que removem
mecanicamente a flora transitória e residente.

19 O álcool e a cloro-hexidina são os agentes germicidas que
satisfazem as exigências para a aplicação em tecidos vivos, e
ambos não possuem ação residual.

20 Antissepsia é a destruição de microrganismos existentes nas
camadas superficiais ou profundas da pele mediante aplicação
de um agente germicida de baixa causticidade.

Acerca dos conhecimentos dos enfermeiros no processo
transfusional de hemocomponentes, julgue os itens seguintes.

21 Nenhum medicamento deve ser adicionado à bolsa de
hemocomponentes, nem ser infundido simultaneamente no
mesmo acesso venoso, devido a risco de hemólise.

22 O tempo de administração de qualquer hemocomponente não
deve exceder o prazo de duas horas, sendo o tempo médio
adequado para transfusão de hemácias em pacientes estáveis de
noventa minutos.

23 Antes de iniciar o processo, é importante realizar uma inspeção
visual do equipamento de transfusão, visto que a presença de
alguns elementos, como coágulos na bolsa de
hemocomponentes, pode ser indício de contaminação
bacteriana.

No que se refere aos conhecimentos específicos de enfermagem das
drogas vasoativas, julgue os itens subsecutivos.

24 A dobutamina é a droga utilizada para melhorar a função
ventricular e o desempenho cardíaco em pacientes com choque
cardiogênico, insuficiência cardíaca congestiva, sem interferir
no aumento de oxigênio pelo miocárdio.

25 As drogas vasoativas são comumente utilizadas em pacientes
graves, em estado de choque circulatório, com vistas ao
equilíbrio da oxigenação.

26 A noradrenalina não é indicada em manobras de reanimação
cardiopulmonar, mas é a principal droga de eleição no choque,
cuja finalidade é elevar a pressão arterial em pacientes
hipotensos, que não respondem à ressuscitação volêmica.
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De acordo com o calendário de vacinação do Distrito Federal,
julgue os itens subsequentes.

27 Deve-se administrar especificamente a primeira dose da vacina
tríplice viral (SCR) aos nove meses de idade e a 2.ª dose aos
quinze meses de idade.

28 A vacina contra poliomielite deve ser administrada conforme
o esquema sequencial VIP-VOP: a 1.ª e a 2.ª doses são
administradas com VIP no 2.º e no 4.º mês de idade, na
3.ª dose, aos seis meses de idade com VOP; e os reforços
devem ocorrer no 15.º mês de idade e aos seis anos de idade.

Acerca da diabetes melito, julgue os próximos itens.

29 A metformina é o medicamento de escolha para a maioria dos
pacientes com diabetes tipo 2, porque não leva à hipoglicemia,
sendo rara a cetoacidose.

30 De acordo com os valores da glicemia, pode ser administrada
insulina NPH ou regular, pelas vias SC, IM ou EV, conforme
recomendação médica.

31 O termo diabetes tipo 2 é utilizado para designar deficiência
relativa de insulina; a administração desse medicamento nesses
casos, quando efetuada, não visa evitar a cetoacidose, mas o
controle da hiperglicemia.

Conforme avaliação das medidas de precaução específicas, julgue
os itens que se seguem.

32 Em pacientes com coqueluche, rubéola e difteria, deve-se
adotar precauções para gotículas, devendo o paciente usar
máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do
quarto, não podendo ficar internado com outros pacientes com
a mesma patologia.

33 Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento
podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com
tuberculose, desde que adotadas precauções para aerossóis.

34 Em pacientes com infecção ou colonização por
microrganismos multirresistentes, com varicela ou
imunodeprimidos, deve-se adotar precaução de contato, com
a correta higienização das mãos, avental, luvas e quarto
privativo quando houver disponibilidade.

Com relação ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica, julgue
os itens seguintes. 

35 É recomendado o uso de aspirina profilática em indivíduos
com hipertensão arterial sistêmica e risco cardiovascular alto,
após controle ideal ou próximo do alvo da pressão arterial
(abaixo de 140 mmHg × 90 mmHg).

36 Independentemente do valor do índice de massa corporal
(IMC), a distribuição de gordura com localização
predominantemente no abdome está frequentemente associada
com resistência à insulina e elevação da pressão arterial.

As reações adversas decorrentes da quimioterapia relacionam-se
à não especificidade, ou seja, essas drogas não afetam
exclusivamente as células tumorais. Com relação a esse
assunto, julgue os itens de 37 a 40.

37 Bleomicina, Vincristina e Asparaginase são exemplos de
quimioterápicos que não afetam a função medular, uma vez
que a maioria dessas drogas são mielossupresoras em
mielotóxicas.

38 Em casos de toxicidade gastrointestinal, náuseas e vômitos têm
a mesma origem fisiopatológica e devem ser avaliados.

39 Hipermagnesemia, hipernatremia, hipocalemia e hiporuricemia
são alterterações metabólicas comuns decorrentes do uso de
agentes antineoplásicos.

40 A mucosite consiste na resposta inflamatória das membranas
mucosas à ação das drogas antiblásticas, denominando-se
estomatite, esofagite e proctite, quando acomete,
respectivamente, a cavidade oral, o esôfago e a região do reto.

Com relação ao diagnóstico e tratamento da tuberculose, julgue os
itens que se seguem.

41 A capacidade de eliminação virtual de todos os bacilos de uma
lesão no tratamento da tuberculose é denominada atividade
esterilizante, o que não impede a recidiva da tuberculose,
mesmo sendo realizada de maneira adequada. 

42 O tratamento das formas extrapulmonares e dos pacientes
coinfectados com HIV, independentemente da fase de evolução
da infecção viral, terá a duração de seis meses, exceto o da
tuberculose meningoencefálica.

43 A confiabilidade dos resultados da baciloscopia, da cultura
para micobactéria com identificação de espécie e do teste
rápido molecular para tuberculose depende da quantidade e da
qualidade da amostra de escarro.

Acerca dos cateteres para administração dos agentes
antineoplásicos, julgue os itens subsequentes.

44 A heparina deve ser utilizada após cada uso de antineoplásicos;
mensalmente, nos casos de ports venosos; e semanalmente, nos
arteriais.

45 Além da administração de quimioterápicos antineoplásicos, o
port venoso destina-se à infusão de soro, antibióticos, sangue
e seus componentes, nutrição parenteral, contraste ou qualquer
outro fluido endovenoso, e também pode ser usado para coleta
de amostra sanguínea para exames laboratoriais.

46 Após o uso do cateter intraperitoneal, existe a necessidade de
heparinização periódica a cada quinze dias, na concentração
de 5.000 unidades/mL do anticoagulante.

47 Os cateteres periféricos utilizados nos acessos vasculares
possuem limitações para os fármacos vesicantes sob infusão
contínua prolongada, como má qualidade da rede venosa
periférica e problemas emocionais ligados à punção, como o
pânico da picada. 

48 A agulha utilizada para a punção do cateter central de
implantação periférica deve ser do tipo Huber Point.

Acerca da hipodermóclise, referenciada também como via
subcutânea para administração de soluções e medicamentos, julgue
os itens subsequentes.

49 Entre os efeitos adversos mais comuns que ocorrem na referida
via, observam-se edema subcutâneo, grande quantidade de
casos de infecção local, hematomas, necroses e equimoses.

50 A hipodermóclise é uma via de acesso eficiente, de baixo custo
para pacientes que se encontram em cuidados paliativos, além
de proporcionar maior conforto sem risco de obstrução por
coágulo.
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