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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Acerca das funções dos sistemas do corpo humano, assinale a opção
correta.

A O sistema circulatório é responsável por distribuir oxigênio e
nutrientes para as células e proteger contra doenças, prevenir
hemorragia por meio da formação de coágulo e ajudar na
regulação da temperatura corporal; porém, não tem influência
na manutenção do equilíbrio acido-básico, nem no transporte
de dióxido de carbono e resíduos das células. 

B O sistema genital é responsável pela reprodução do ser
humano, pela produção de enzimas e pela libido.

C Produção de calor, postura corporal e participação e produção
de movimentos corporais são funções de sistema muscular.

D Regular a temperatura do corpo, receber estímulos como calor
e dor, auxiliando na produção de vitamina A, e proteger o
corpo são funções do sistema tegumentar.

E O sistema esquelético, que tem a função de proteger e sustentar
o corpo, bem como de auxiliar nos movimentos corporais, 
produz de novas células reprodutoras e armazena minerais. 

QUESTÃO 32

Acerca da composição dos grandes vasos sanguíneos do corpo
humano, assinale a opção correta.

A As veias são vasos sanguíneos responsáveis pelo transporte do
sangue do coração aos demais tecidos do organismo.

B Artérias são vasos sanguíneos calibrosos de paredes espessas
responsáveis pelo retorno do sangue ao coração.

C Arteríolas são artérias de grande calibre que distribuem sangue
aos capilares.

D Vênulas são veias de tamanho microscópico responsáveis pela
coleta de sangue dos capilares para drenar para as artérias.

E Os capilares são vasos microscópicos, localizados entre as
vênulas, onde ocorrem as trocas entre o sangue e as células dos
tecidos.

QUESTÃO 33

Os tecidos são elementos do organismo não constituídos em um
sistema autônomo, entendido como um agrupamento de células com
as mesmas propriedades. Acerca desse assunto, assinale a opção
correta. 

A As células nervosas não possuem núcleo e apresentam a mesma
forma nos sistemas do corpo.

B As células do tecido muscular são curtas e formam as fibras
nervosas.

C O tecido epitelial é o conjunto de células de revestimento que
são chamadas células epiteliais. Elas formam a pele, camada
mais superficial do corpo, protegendo e recombinando toda sua
superfície. 

D Determinadas células do tecido adiposo armazenam as reservas
proteicas do corpo.

E O periósteo é uma membrana grossa de tecido conjuntivo que
reveste a superfície do osso, na qual correm os vasos linfáticos,
importantes para a nutrição do osso.

QUESTÃO 34

Acerca dos cuidados na administração de medicamentos, assinale

a opção correta.

A A dose de manutenção é aquela necessária para obter outros

níveis do medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos

durante o tratamento.

B Dose máxima é a maior dose utilizada capaz de produzir efeito

terapêutico, causando, frequentemente, efeitos indesejáveis.

C O preparo do medicamento deve ser realizado apenas quando

se tiver certeza do medicamento prescrito, da dose e da via de

administração.

D Não há necessidade de esclarecer o paciente sobre o

medicamento que irá receber.

E A dose terapêutica é aquela que não é capaz de produzir o

efeito desejado.

QUESTÃO 35

Os seres vivos podem ser agrupados de acordo com suas

semelhanças morfológicas, formas de alimentação, de locomoção

de produção e de ciclo de vida. Os maiores grupos resultantes do

processo de evolução são os reinos. Acerca da classificação dos

seres vivos quanto ao reino a que pertencem, assinale a opção

correta.

A O reino Protista é constituído por seres formados também por

uma só célula, porém com material genético protegido por uma

membrana. Esses seres são denominados procariontes.

B Os fungos são considerados plantas porque fazem fotossíntese.

Eles não são considerados animais porque não são capazes de

se locomover à procura de alimentos.

C Os homens, os peixes, as aves, os animais domésticos, os

répteis, os insetos e muitos outros estão no reino Animália, que

reúne o maior e mais variado número de espécies na face da

terra.

D Os vírus pertencem ao reino Protista, por apresentarem uma

estrutura muito complexa.

E O reino Monera é formado por seres muito simples,

unicelulares, cuja única célula não apresenta uma membrana

envolvendo o material genético, ou seja, não possui um núcleo

delimitado ou diferenciado do restante das células, chamada de

célula eucariótica.
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QUESTÃO 36

Assinale a opção correta acerca de doenças transmitidas por
bactérias.

A O agente etiológico da sífilis, doença transmissível
sexualmente e por via congênita, é denominado Vibrio
cholerae.

B A hanseníase é causada por um bacilo chamado
Mycobacterium leprae, que afeta a pele e o sistema nervoso,
causando deformações e falta de sensibilidade.

C O agente etiológico da AIDS e da hepatite B é transmitido pelo
sangue contaminado.

D Uma das doenças mais importantes no Brasil é a doença de
Chagas, causada por uma bactéria flagelada chamada de
Trypanosoma cruzi.

E O tétano é causado por um bacilo chamado Clostridium
botulinum, que também forma esporos.

QUESTÃO 37

Acerca da biossegurança para os profissionais de saúde, assinale a
opção correta.

A Diversos microrganismos são transmitidos, na falta de
cuidados, aos profissionais de saúde, destacando-se o vírus da
imunodeficiência humana (HIV), o Clostridium tetani, os vírus
das hepatites B e C e o Plasmodium falciformium.

B O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) não evita
o risco de exposição a material biológico, como sangue e
fluidos corporais.

C As recomendações denominadas precauções-padrão devem ser
adotadas no atendimento a todo e qualquer paciente, incluem
a higienização das mãos, o uso do equipamento de proteção
individual, vacinação contra hepatite B e descarte adequado de
materiais perfurocortantes.

D Os acidentes com perfurocortantes no reencape da agulha ou
na sua manipulação são pouco frequentes para a equipe de
enfermagem.

E As doenças transmitidas por gotículas são mais difíceis de
prevenir com o uso de máscaras do que as que são transmitidas
por aerossóis.

QUESTÃO 38

A higienização das mãos é a medida mais importante, reconhecida
há muitos anos, na prevenção e no controle das infecções nos
serviços de saúde. Estudos recentes sobre o tema avaliam que a
adesão dos profissionais a essa pratica não é constante e ainda é
insuficiente na rotina dos serviços. Acerca da higienização das
mãos, assinale a opção correta.

A O uso de luvas substitui a higienização das mãos nos
procedimentos de enfermagem.

B A antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos tem
a finalidade de eliminar a microbiota transitória da pele e de
reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito
residual na pele do profissional.

C O uso de secadores elétricos é indicado no processo de
higienização das mãos por eles serem práticos e não
apresentarem dificuldades no seu acionamento, não havendo
possibilidade de carrearem microrganismos.

D Os dispensadores de sabão e antissépticos devem possuir
dispositivos que dificultem o seu esvaziamento e facilitem o
preenchimento.

E Os produtos antissépticos são associados a detergente e se
destinam à higienização das mãos e à desinfecção da pele.

QUESTÃO 39

Os artigos hospitalares devem ser submetidos aos processos de
limpeza, desinfecção ou esterilização, pois, independentemente do
processo a serem submetidos, todo artigo deverá ser considerado
como contaminado. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A Estetoscópio, termômetro e esfigmomanômetro são
considerados artigos não críticos.

B O uso do EPI não é imprescindível à pessoa que manuseia
artigos contaminados.

C Os artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente
são denominados artigos semicríticos e requerem limpeza ou
desinfecção de baixo ou médio nível.

D Artigos não críticos são destinados ao contato com a pele não
íntegra ou com mucosas íntegras e requerem desinfecção de
médio ou alto nível de esterilização.

E Os artigos semicríticos são destinados à penetração através da
pele e das mucosas nos tecidos subepiteliais e no sistema
vascular.

QUESTÃO 40

Atualmente, já e possível, por intermédio das vacinas, alcançar a
prevenção e a diminuição significativa de ocorrência de doenças
que, até pouco tempo, causavam adoecimento e morte de muitas
pessoas. Acerca das doenças que podem ser prevenidas mediante
vacinação, assinale a opção correta. 

A A hepatite B tem como agente infeccioso o vírus da hepatite B
e infecta apenas o homem, seu reservatório natural.

B A poliomielite é chamada paralisia infantil e provoca,
subitamente, deficiência visual, febre e flacidez muscular,
afetando, sobretudo, os membros superiores.

C O tratamento do tétano consiste em internação hospitalar em
enfermarias luminosas com circulação de muitos profissionais
de enfermagem.

D A transmissão da coqueluche ocorre pelo contato indireto
através dos artigos hospitalares usados nos pacientes.

E A adoção de condutas de vigilância epidemiológica não
é importante para a febre amarela porque apresenta
características exclusivas.

QUESTÃO 41

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS,
assinale a opção correta.

A A gonorreia é uma doença infecciosa causada por um vírus do
tipo espiroqueta, chamado Chlamyidia trachomatis.

B O diagnóstico do cancro mole é feito a partir da visualização
de roséolas e verrugas.

C A ocorrência de infecção pelo HPV (papilomavírus humano)
não aumenta os riscos de desenvolvimento de câncer do colo
uterino.

D A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum, que
pode atingir qualquer tecido ou órgão e tende a evoluir
cronicamente.

E O conjunto de anti-inflamatórios popularmente conhecido
como coquetel melhorou o prognóstico para doentes com
AIDS.
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QUESTÃO 42

Acerca dos principais tipos de transtorno mental, assinale a opção

correta. 

A No transtorno de ansiedade generalizada, o paciente apresenta,

normalmente, um fácil relacionamento.

B A pessoa com depressão apresenta tristeza comum, sem perda

da autoestima, normalmente reclama da falta de ânimo, de

cansaço fácil e de não sentir interesse por nada.

C O indivíduo com episódios de mania caracteriza-se por

apresentar um ritmo lento, falar pouco, sempre do mesmo

assunto, e dormir muito.

D O indivíduo com transtorno bipolar apresenta constância no

estado de humor.

E Demência é uma síndrome causada por alguma doença

cerebral, e acarreta perturbações de vários aspectos do

funcionamento mental.

QUESTÃO 43

Com relação à assistência ao paciente cirúrgico, de acordo com a

classificação das cirurgias por potencial de contaminação da incisão

cirúrgica, assinale a opção correta.

A As cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos

recentemente traumatizados e abertos, colonizados com flora

bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou

impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrido

falhas técnicas grosseiras na ausência de supuração local.

B Cirurgias infectadas são todas as intervenções cirúrgicas

realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de

processo infeccioso e de tecido necrótico.

C As cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora

bacteriana muito numerosa ou em tecido de fácil

descontaminação são denominadas potencialmente

contaminadas.

D Nas infecções pós-cirúrgicas, não deve ser levado em

consideração o número de microrganismos presentes no tecido

a ser operado.

E Cirurgias contaminadas são aquelas realizadas em tecidos

estéreis ou passíveis de descontaminação. Normalmente são

cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem

drenagem aberta.

QUESTÃO 44

Para atuar no psiquismo, os psicofármacos precisam vencer uma
série de barreiras até atingir o sistema nervoso central. A área em
que irão atuar está intimamente ligada aos efeitos que produzem,
sejam eles desejáveis ou não. Acerca da atuação e dos efeitos
adversos dos psicofármacos, assinale a opção correta.

A A fadiga, a sonolência, a lentidão e a confusão mental não são
efeitos colaterais apresentados durante o uso dos ansiolíticos. 

B Os antidepressivos são eficazes em muitas formas de
transtornos mentais, porém produzem euforia e pequena
melhora no humor dos pacientes.

C O uso de hipnóticos não agrava o quadro de pessoas que
sofrem de apneia do sono.

D As drogas ansiolíticas são capazes de aliviar os sintomas de
ansiedade, interferindo, excessivamente, em outras funções
cerebrais.

E Os neurolépticos ou antipsicóticos reúnem um grupo de
drogas com propriedades terapêuticas e farmacológicas
comuns, em especial no tratamento de transtornos psicóticos
como esquizofrenia.

QUESTÃO 45

Com relação à descrição dos tipos de choque, assinale a opção
correta. 

A Choque anafilático é um estado de choque circulatório que
resulta em reação alérgica leve, produzindo vasoconstrição
sistêmica e hipovolemia grave. 

B O choque resultante do volume intravascular aumentado em
decorrência da perda de líquidos é o choque hipovolêmico.

C Choque cardiogênico é aquele decorrente do comprometimento
ou da falência do epicárdio. 

D O choque resultante da perda do tônus parassimpático que
provoca hipovolemia relativa é denominado neurogênico. 

E Choque séptico é um estado resultante da infecção grave que
provoca hipovolemia relativa.

QUESTÃO 46

O diabetes melito é um grupo de doenças metabólicas
caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue
(hiperglicemia) decorrente dos defeitos na secreção e da ação da
insulina. Acerca da assistência de enfermagem ao paciente com
disfunções endócrinas, assinale a opção correta. 

A A insulina, uma proteína produzida pelo pâncreas, controla o
nível de glicose no sangue ao regular a produção do
armazenamento de glicose.

B O diabetes do tipo I é originalmente conhecido como diabetes
melito não insulinodependente.

C O diabetes do tipo II é originalmente conhecido como diabetes
melito insulinodependente.

D A cetoacidose diabética é um distúrbio metabólico nos
diabéticos do tipo II que resulta de uma deficiência de insulina.

E O exercício é extremamente importante no controle do diabetes
por causa de seus efeitos sobre a diminuição da glicemia e a
redução dos fatores de riscos cardiovasculares.
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QUESTÃO 47

Acerca da atuação do técnico de enfermagem na assistência ao
paciente com distúrbios digestivos, assinale a opção correta.

A Como comprometimento hepático grandes quantidades de
líquido rico em bilirrubina podem acumular-se na cavidade
peritoneal, como no caso da ascite.

B Medir e registrar o pulso, a respiração e a pressão arterial do
paciente são procedimentos de enfermagem realizados antes da
biópsia hepática.

C A biópsia hepática consiste na remoção de uma pequena
quantidade de tecido hepático, geralmente por meio de
endoscopia digestiva alta. 

D Quando a concentração de bilirrubina no sangue está
anormalmente elevada, todos os tecidos do corpo, inclusive as
escleras e a pele, tornam-se avermelhados ou azulados,
condição chamada de icterícia.

E A paracentese é a remoção de líquido (ascite) da cavidade
torácica por meio de uma pequena incisão cirúrgica ou punção
feita através da parede do tórax em condições estéreis.

QUESTÃO 48

Assinale a opção correta a respeito da assistência de enfermagem
aos pacientes com disfunções gastrointestinais submetidos aos
procedimentos endoscópicos.

A Náuseas, sufocação ou engasgo são sintomas experimentados
pelo paciente durante a endoscopia digestiva alta. 

B A inspeção visual direta do colo até o duodeno pode ser feita
com um colonoscópio fibróptico flexível, exame chamado
colonoscopia, que necessita de orientações importantes por
parte do técnico de enfermagem.

C A colonoscopia é feita enquanto o paciente está em decúbito
lateral direito, podendo essa posição ser modificada durante o
exame para facilitar o avanço do aparelho. 

D A laparoscopia pode ser usada para o diagnóstico da doença
gastrointestinal. Esse procedimento é realizado através de uma
pequena incisão na parede do tórax. 

E O paciente pode ser autorizado a dirigir duas horas após o
exame de endoscopia digestiva alta com sedação.

QUESTÃO 49

Acerca dos conceitos e critérios diagnósticos das infecções
hospitalares, assinale a opção correta. 

A Resultados de exames de laboratório e pesquisa de antígenos
não são critérios para diagnóstico das infecções hospitalares.

B Não são consideradas infecções hospitalares aquelas
manifestadas antes de setenta e duas horas da internação,
quando associadas a procedimentos.

C As infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota
superior a vinte e quatro horas são hospitalares.

D A infecção adquirida durante a admissão do paciente e que se
manifeste na internação ou após a alta, ainda que possa ser
relacionada com a internação, não caracteriza hospitalar.

E O diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar
informações oriundas de evidência clínica, derivada da
observação direta do paciente ou da análise do seu prontuário.

QUESTÃO 50

Acerca do sistema cardiovascular e da assistência ao paciente com
disfunções cardiovasculares, assinale a opção correta.

A No teste de esforço cardíaco, o paciente caminha em uma
esteira ou nada em uma piscina olímpica.

B A ecografia é um teste ultrassonográfico invasivo utilizado
para examinar o tamanho, o formato e o movimento das
estruturas cardíacas.

C Pressão arterial sistêmica é a pressão exercida sobre as paredes
das artérias durante a sístole e a diástole ventriculares.

D A hipotensão postural ocorre quando a pressão arterial cai de
maneira significativa depois que o paciente assume uma
postura deitado.

E O eletrocardiograma é um instrumento ultrapassado na
avaliação do sistema cardiovascular.

QUESTÃO 51

A estratégia de Saúde da Família deve desenvolver ações de acordo
com a fase do ciclo de vida das pessoas, elencando prioridades. A
respeito desse assunto, assinale a opção correta.

A O território, considerado espaço meramente geográfico,
estabelece a divisão entre o trabalho da equipe e o atendimento
da clientela.

B Em visita domiciliar, a abordagem do atendimento deve focar
na realização de curativos e prescrição médica para diabéticos
e hipertensos, pois são ações programáticas prioritárias na
implementação da atenção básica em nível nacional.

C A estratégia de Saúde da Família deve ser compreendida como
um espaço de construção de cidadania.

D Ações de saúde bucal estão previstas apenas para aplicação de
flúor em crianças e adolescentes.

E É competência exclusiva do dentista promover a educação em
saúde bucal.

QUESTÃO 52

Um dos desafios da estratégia Saúde da Família tem sido a
reorientação do modelo assistencial. A respeito desse tema, assinale
a opção correta.

A A prevenção do uso de drogas na gravidez independe de ações
preventivas, pois estudos demonstram que esta população
refugia-se em locais onde o programa Saúde da Família não
consegue atuar.

B O Programa de Agentes Comunitários de Saúde possui
autonomia para desempenhar ações de promoção da saúde em
todas as localidades em que está presente, não estabelecendo
interfaces com a estratégia Saúde da Família.

C As equipes de Saúde da Família atuam em uma região
previamente delimitada sem limite do número de famílias a
serem atendidas. Assim, essas equipes deverão cobrir o número
total de famílias presentes na área delimitada.

D Pacientes com diagnóstico de tuberculose que demandem
atendimento da saúde bucal deverão receber tratamento
conservador por meio de terapia medicamentosa nas urgências
odontológicas. O profissional que o atende deverá respeitar as
normas de biossegurança e o uso de EPIs.

E Ações educativas que visem à promoção de uma alimentação
saudável apresentam pouco ou nenhum impacto na saúde bucal
do idoso e da criança.
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Texto para as questões 53 e 54

Um paciente de trinta e dois anos de idade, residente em
um município do Espírito Santo, recebe atendimento da estratégia
Saúde da Família em virtude de uma lesão medular completa
decorrente de ferimento de arma de fogo há cerca de um ano.
Porém, o paciente vem apresentando resistência ao atendimento da
estratégia Saúde da Família para dar continuidade ao processo de
reabilitação e educação em saúde, pois considera o atendimento
hospitalar mais seguro e acolhedor. Com um quadro de
incontinência urinária e anal e início de uma úlcera por pressão em
região trocanteriana, o paciente recusou-se, nas cinco últimas visitas
que recebeu da equipe do programa Saúde da Família, a realizar o
autocateterismo vesical, preferindo trocar seu curativo da forma
como aprendeu no hospital. O paciente verbalizou não confiar na
equipe da estratégia Saúde da Família, pois sabe que a equipe tem
se queixado para sua mãe sobre seu comportamento e isso tem
intensificado os conflitos com sua família.

QUESTÃO 53

A partir dos elementos do caso descrito, assinale a opção correta.

A A situação em que o paciente vive pode ser conceituada como
oriunda de um acidente violento não intencional e evitável com
impacto físico ou emocional na vida da vítima que demanda
ações especiais.

B O paciente está correto em recusar a realização do
autocateterismo em decorrência de complicações graves, como,
por exemplo, infecções de repetição.

C Com relação às informações sobre o cateterismo, a equipe deve
utilizar estratégias em que fique claro para o paciente que a
realização do autocateterismo intermitente poderá ajudar a
normalizar a pressão interna da sua bexiga e reduzir o nível de
perdas urinárias.

D Visando reorientar a terapêutica do paciente, o código de ética
respalda os profissionais para repassar as queixas do paciente
para os familiares e amigos mais próximos, caso o paciente
apresente capacidade de discernimento.

E A lesão trocanteriana em apreço está na fase de ulceração e
decorre da lesão original ao trauma.

QUESTÃO 54

Ainda considerando o caso clínico apresentado, assinale a opção
correta.

A Considerando as queixas do paciente, os gestores municipais
deverão encaminhar o paciente para o programa Saúde da
Família do Estado.

B A atuação da equipe da estratégia Saúde da Família requer a
integração de diversos saberes, de modo a compartilhar
responsabilidades na relação terapêutica em processo de
desenvolvimento com o paciente ao longo do tempo, buscando
eficácia e resolutividade do cuidado em saúde. 

C Os conselheiros de saúde deverão ser comunicados sobre a
recusa de atendimento e deverão realizar uma visita domiciliar
na ausência do paciente.

D A equipe deve esclarecer para o paciente que, na fase em que
ele está, seu atendimento consistirá apenas na atenção básica,
considerando o seu processo de reabilitação.

E Os problemas apresentados na relação da estratégia Saúde da
Família com o paciente podem ser considerados de natureza
simples, uma vez que, no âmbito da atenção básica, o retorno
só deverá ser agendado se o mesmo demandar um
procedimento autorizado pela família.

QUESTÃO 55

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de doze milhões de

exames citopatológicos são realizados anualmente no âmbito do

Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca do exame citopatológico de 

Papanicolaou, assinale a opção correta.

A O início da realização do exame citopatológico deve dar-se aos

dezoito anos de idade.

B Após dois exames negativos, o agendamento de um novo

exame deverá prever intervalo bianual para sua realização.

C O exame de Papanicolaou é um procedimento de realização

periódica que visa o rastreamento do câncer do colo do útero

e de suas lesões precursoras.

D A vacinação contra HPV em adolescentes de nove a treze anos

de idade tem eficácia em 100% na prevenção do câncer de colo

do útero.

E Os exames citopatológicos devem ser realizados até o início da

menopausa.

QUESTÃO 56

A osteoporose é um acontecimento comum no climatério e cada vez

mais presente no contexto do envelhecimento populacional. Dessa

forma, os profissionais de saúde devem estar preparados para

prestar orientações nesse sentido. Com relação a esse assunto,

assinale a opção correta.

A A prática regular de exercícios físicos ou caminhada vigorosa

não deve ser incentivada como tratamento para as mulheres em

fase de climatério, pois há grandes chances de ocorrência de

quedas e fraturas na menopausa.

B A osteoporose tem prevalência apenas após a menopausa, não

havendo tratamento disponível, exceto para o controle da dor.

C A dor relacionada à osteoporose é um indicativo de que a

paciente é poliqueixosa.

D A reposição hormonal deve ser incentivada para todas as

mulheres em fase de climatério como o melhor tratamento da

atualidade e poderá ser esclarecida pela equipe de enfermagem

quanto aos seus benefícios.

E Observadas as especificidades de cada caso, a equipe de saúde

poderá orientar, para paciente em fase de climatério, uma dieta

variada e rica em vitamina D e cálcio, a exposição ao banho de

Sol diariamente por curtos períodos de tempo, a realização de

exercícios físicos adequados e a necessidade de algum

suplemento prescrito por médicos ou nutricionistas, quando for

o caso.
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QUESTÃO 57

Apesar de se manter ainda em níveis altos para o padrão mundial,
a mortalidade materno-infantil no Brasil tem sido reduzida nos
últimos anos. Entre os vários aspectos que contribuem para essa
redução, destacam-se a educação e a qualidade da assistência em
saúde. Acerca desse assunto e da saúde materno-infantil, assinale a
opção correta.

A A nutriz que deseja continuar a amamentação poderá fazer um
estoque de leite em seu domicílio, podendo guardá-lo em
temperatura ambiente conjuntamente com outros alimentos.

B Uma abordagem humanizada pressupõe respeitar em absoluto
as tradições que cada família recebe de seus antepassados. No
Brasil, é comum avós complementarem a alimentação dos
bebês com chás caseiros. Nessa situação, a melhor conduta do
profissional de saúde é apoiar e estimular a família a ministrar
chás adoçados ao recém-nascido.

C Com objetivo de evitar a interrupção precoce na produção do
leite, a doação de leite materno deve ser incentivada apenas
para mães nos primeiros quinze dias pós-parto.

D No início da amamentação, é comum a produção de leite
materno em excesso, entretanto a ordenha deverá ser realizada
exclusivamente por profissional capacitado, visando evitar o
ingurgitamento mamário.

E O Projeto Mãe Canguru contempla ações humanizadas no
cuidado neonatal, de modo a incentivar o contato direto da pele
do bebê com a pele da mãe, e ajuda na recuperação do bebê
prematuro.

QUESTÃO 58

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca
de 10% da população de qualquer país em tempo de paz é portadora
de algum tipo de deficiência, das quais: 5% é portadora de
deficiência mental; 2% de deficiência física; 1,5% de deficiência
auditiva; 0,5% de deficiência visual; e 1% de deficiência múltipla.

Política Nacional da Pessoa com Deficiência, Ministério da Saúde/Brasil,1992. 

Acerca desse tema, assinale a opção correta.

A O acompanhamento das crianças com deficiência inclui,
necessariamente, a observação e intervenções relacionadas ao
desenvolvimento de constipação crônica, incontinência
urinária, desenvolvimento de úlceras por pressão e queda dos
pés.

B As orientações relativas à higienização bucal de crianças com
algum grau de deficiência auditiva só poderão ser realizadas se
a mãe se dispuser a comunicar-se com a criança em seu
domicílio.

C Recomenda-se que a criança com deficiência em condição de
alimentar-se por via oral tenha acesso a refeições balanceadas
para suas necessidades e que sejam oferecidas porções em
intervalos regulares, respeitando-se o grau de aceitação dos
alimentos.

D A maioria das causas das deficiências é oriunda dos transtornos
congênitos e perinatais, razão por que a qualidade do pré-natal
não apresenta impacto nessa prevalência, uma vez que a
maioria das deficiências é fruto da carga genética hereditária.

E As crianças dependentes de cadeira de rodas não podem ser
atendidas nas unidades básicas de saúde, pois requerem
tratamento especializado de média e alta complexidade.

QUESTÃO 59

A educação continuada dos profissionais de saúde envolvidos,

pacientes e familiares de paciente diabéticos, bem como a

implementação de ações preventivas do pé diabético são

fundamentais para a redução dos riscos de amputação. Acerca desse

assunto, assinale a opção correta.

A A correção de deficiências visuais, particularmente a catarata

e a melhoria do ambiente doméstico (pisos escorregadios,

obstáculos de percurso, luminosidade insuficiente, ausência de

corrimãos, suporte ou barras em locais de banho, retirada de

tapetes soltos) devem ser incentivadas para minimizar a

possibilidade de quedas e lesões em pacientes diabéticos.

B A neuropatia influencia a involução das lesões no pé diabético,

uma vez que a dor recorrente é causada pela isquemia crônica.

C Atualmente, indica-se o uso de filme transparente para a

realização de curativos oclusivos em feridas infectadas com

moderada quantidade de exsudato.

D O pé neuroisquêmico é menos suscetível a ulcerações

traumáticas, infecção e gangrena.

E Algumas medidas simples podem evitar a ocorrência do pé

diabético, tais como o uso de calçados abertos, com solados

rígidos, que ofereçam firmeza na pisada. O material deverá ser

preferencialmente de plástico ou sintético e com uma ou duas

numerações a mais do que o número usual do paciente.

QUESTÃO 60

Acerca da presença de glicose elevada no sangue durante a

gravidez, que caracteriza a denominada diabetes gestacional,

assinale a opção correta.

A Em gestantes previamente diabéticas, o exercício físico é

recomendação obrigatória para a redução dos níveis

glicêmicos, mesmo que a paciente apresente picos

hipertensivos intermitentes.

B Na confirmação da diabetes gestacional, deve-se orientar a

gestante para a necessidade de manutenção de uma dieta

equilibrada, monitoramento da glicemia e acompanhamento do

desenvolvimento fetal.

C O uso de insulina para regularização dos níveis de glicose

sanguínea é absolutamente contraindicado em gestantes.

D No pós-parto, a criança deverá ser afastada imediatamente da

mãe para que haja confirmação da diabetes do tipo 1 na criança

e, nesse caso, estabelecer procedimento para a correção de

situações de hipoglicemia.

E A administração de glicose ao recém-nascido por via oral ou

intravenosa é sempre indicada na primeira hora do pós-parto.
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QUESTÃO 61

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa
garantir atendimento de qualidade às brasileiras pelo SUS, desde a
confirmação da gestação até os dois primeiros anos de vida do
bebê. Com relação a esse tema, assinale a opção correta.

A Nos estados ou municípios em que a Rede Cegonha esteja
adotada, as grávidas receberão auxílio para o deslocamento até
o local das consultas de pré-natal e para a maternidade no
momento do parto.

B A gestante deverá realizar seis consultas no primeiro trimestre
da gravidez, caso contrário, será desligada da Rede Cegonha.

C A gestante será vinculada compulsoriamente, desde o pré-natal,
à Casa da Gestante para realização do parto natural, evitando
a peregrinação de mulheres e recém-nascidos nos serviços de
saúde.

D O parto normal e domiciliar (natural) é incentivado, o que
implica que os hospitais não podem realizar indução hormonal
ou utilizar métodos de alívio da dor.

E O pai será incentivado a acompanhar a puérpera e seu filho
somente após o parto, ou seja, na unidade de internação
materna e neonatal, visando minimizar o risco de infecções
para mãe e recém-nascido. Na ausência do pai, a gestante
poderá indicar um acompanhante de sua preferência.

QUESTÃO 62

De acordo com os resultados da vigilância de fatores de
risco e proteção para doenças crônicas realizada por inquérito
telefônico em 27 cidades do Brasil, a frequência de diagnóstico
médico prévio de hipertensão arterial alcançou 22,7%, sendo maior
em mulheres (25,4%) do que em homens (19,5%), podendo
ultrapassar 50% após os cinquenta e cinco anos de idade. 

VIGITEL, Brasil, 2011 (com adaptações).

Acerca dos aspectos essenciais do cuidado de enfermagem para o
paciente hipertenso, assinale a opção correta.

A O acidente vascular cerebral é uma situação de emergência
cujo principal fator de risco é a hipertensão arterial. Nesse
caso, o principal cuidado de enfermagem é manter o paciente
em hipertermia com colcha térmica, pois a normotermia ou
hipotermia pode exacerbar a lesão neurológica.

B O automonitoramento residencial da pressão arterial de
pacientes hipertensos ou com suspeita de hipertensão está
expressamente contraindicado por conta do fator de risco
estresse.

C A correta medida da pressão arterial pressupõe um adequado
preparo do paciente. Deve-se assegurar que o paciente tenha
esvaziado a bexiga, não tenha praticado exercício físico há
menos de uma hora e não tenha ingerido bebidas estimulantes
ou fumado nos trinta minutos anteriores à realização do
procedimento. Em seguida, o paciente deverá ser posicionado
adequadamente e mantido em repouso por pelo menos
cinco minutos antes da realização do procedimento de medição
da pressão arterial.

D Na fase aguda de ocorrência de acidente vascular cerebral
associado à hipertensão grave, a redução da pressão arterial
deverá ocorrer abruptamente para prevenir maiores
complicações ou sequelas.

E O ibuprofeno, comprimido de 200 mg ou suspensão oral
20 mg/mL, é um dos anti-hipertensivos distribuídos na
farmácia popular ao paciente hipertenso que apresente
documento de identidade com foto e prescrição médica
devidamente preenchida.

QUESTÃO 63

Sob a supervisão do enfermeiro, a prática do técnico em

enfermagem em terapia intensiva em procedimentos de infusão de

soluções e manipulação de cateteres de longa permanência deverá

proporcionar a segurança dos pacientes internados, a eficácia da

terapia e prevenir a ocorrência da incompatibilidade ou perda da

estabilidade de medicamentos e soluções e outras complicações. 

De acordo com as orientações para a realização desses

procedimentos, o técnico em enfermagem deve

A evitar usar vias de infusão diferentes na vigência de associação

de medicamentos de compatibilidade desconhecida ou

duvidosa.

B infundir rapidamente o medicamento no paciente, objetivando

a melhor absorção deste e a permeabilidade da via de acesso

venoso.

C consultar o enfermeiro, o médico ou o farmacêutico sempre

que houver dúvidas em relação os efeitos indesejados ou

compatibilidade dos medicamentos prescritos.

D aprazar todos os medicamentos  contidos na prescrição médica

no mesmo horário de administração.

E diluir os vários medicamentos prescritos pelo médico na

mesma solução ou seringa, objetivando racionalizar o processo

de trabalho e evitar desperdícios de seringas, luvas ou outros

insumos necessários ao preparo.

QUESTÃO 64

Embolia gasosa corresponde à

A entrada de ar no sistema vascular, que pode ser causada pela

presença de ar ou desconexão do sistema de infusão.

B infusão inadvertida de fluídos e soluções não vesicantes ao

redor do tecido subcutâneo.

C inflamação da veia, que ocorre quando as células endoteliais da

parede do vaso em que está inserido o cateter se tornam

inflamadas e irregulares, proporcionando a aderência de

plaquetas e predispondo a veia a inflamação.

D infusão de drogas vesicantes ou irritantes do vaso sanguíneo

para o tecido circunvizinho, fato que ocasiona a destruição dos

tecidos de forma indolente e progressiva.

E formação de coleção localizada no espaço subcutâneo devido

a extravasamento sanguíneo.
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QUESTÃO 65

Durante um plantão no pronto-socorro de um hospital

geral, chegou à sala de emergência uma senhora de quarenta e

cinco anos de idade, apresentando transtorno mental agudo. Durante

o atendimento, o médico e a equipe de enfermagem constataram

que as alterações clínicas apresentadas pela paciente desencadearam

alterações de comportamento grave, a ponto de colocar em risco a

integridade física e moral dela e de terceiros.

Nesse quadro clínico, em que a equipe de saúde encontra-se em

uma situação de atendimento de risco, o técnico em enfermagem,

sob a supervisão do enfermeiro, deve 

A isolar a paciente em um consultório.

B evitar anotações de enfermagem no prontuário, limitando-se a

anotá-las no diário da unidade.

C providenciar a contenção imediata da paciente antes de

qualquer intervenção médica.

D retirar prioritariamente todas as roupas e pertences da paciente,

mesmo que ela esteja confusa, agressiva e acompanhada.

E promover a privacidade e reduzir a exposição moral e física da

paciente.

QUESTÃO 66

Unidade de terapia intensiva neonatal é uma unidade hospitalar

destinada à assistência a pacientes críticos ou graves

A selecionados por tipo de doença ou intervenção, como

cardiopatias, quadros neurológicos e cirúrgicos, entre outras.

B admitidos com idade entre zero e vinte e oito dias.

C idade máxima de vinte e nove dias.

D recém-nascidos e pediátricos em uma mesma sala.

E com idade igual ou superior a dezoito anos, podendo admitir

pacientes de quinze a dezessete anos de idade, se definido nas

normas da instituição.

QUESTÃO 67

Na realização das manobras de ressuscitação cardiopulmonar em
um paciente adulto internado em uma unidade de terapia intensiva
(UTI), a relação entre a qualidade de compressões e a quantidade
de ventilações deve ser de

A trinta para três.

B trinta para duas.

C duas para quinze.

D duas para trinta.

E quinze para duas.

QUESTÃO 68

Um homem com quarenta e dois anos de idade foi
submetido à craniotomia para clipagem de aneurisma cerebelar
esquerdo. Na UTI, logo após a cirurgia, os sinais vitais do paciente
estavam estáveis e ele se recuperava bem da anestesia geral. Então,
repentinamente, o paciente apresentou alteração do nível de
consciência, bradicardia, pressão sistólica aumentada, anisocoria e
padrão respiratório Cheyne-Stokes, necessitando de ventilação
mecânica. Diante da situação, foi instalada ventilação mecânica e
o paciente foi mantido em jejum com SNG aberta, sonda vesical e
cateter venoso central.

Considerando que as opções abaixo apresentam as intervenções que
poderiam ser prescritas pelo enfermeiro da UTI, assinale a opção
que corresponde à intervenção mais correta a ser indicada para o
paciente em questão.

A Realizar balanço hídrico rigorosamente.

B Fechar SNG, se o paciente apresentar desequilíbrio
hidroeletrolítico.

C Manter o paciente em decúbito lateral com flexão de quadril
superior a 90°.

D Proceder à aspiração endotraqueal ou nasal com
pré-oxigenação e ofertar oxigênio a 50%.

E Promover aspiração endotraqueal em horários fixos.

QUESTÃO 69

Uma pessoa de trinta e cinco anos foi admitida na sala de
emergência de um pronto-socorro após sofrer acidente
automobilístico que resultou em quadro hemorrágico devido a
múltiplas fraturas seguido de choque hipovolêmico.

Nesse quadro clínico, de acordo com as prescrições de enfermagem,
será necessário monitorar, de hora em hora,

A taquipneia, febre, poliúria, hipotensão e alteração do nível de
consciência.

B dispneia, hipertensão, bradicardia, disúria e alteração do nível
de consciência.

C sudorese, pele pálida e fria, hiperglicemia e diminuição do
débito cardíaco.

D alteração do nível de consciência, taquicardia, taquipneia,
hipotensão e pele pálida ou fria.

E hipertensão, sudorese, dispneia e diminuição do débito
cardíaco.
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QUESTÃO 70

A escala de Apgar, que é um método de avaliação sistemática do

recém-nascido logo após o parto e deve ser utilizado rotineiramente

para identificar os recém-nascidos que necessitem de reanimação e

cuidados especiais, é composta pelos seguintes quesitos: batimento

cardíaco, atividade reflexa,

A esforço respiratório, tônus muscular e cor da pele.

B respiração, pressão arterial e cor da pele.

C respiração, tônus muscular e temperatura corpórea.

D respiração, temperatura corpórea e tônus muscular.

E esforço respiratório, pressão arterial e cor da pele.

QUESTÃO 71

Um paciente de quarenta e cinco anos de idade,

recém-admitido em UTI, foi submetido a cirurgia cardíaca. Após

esse procedimento, ele permaneceu sedado, com ventilação

mecânica e dreno pleural. Durante a anotação de enfermagem e

verificação dos sinais vitais, o técnico em enfermagem observou

agitação e movimento dos membros superiores do paciente, que

logo foram associados com a presença de dor na beira do leito.

Nesse quadro clínico, outras observações que estariam também

associadas com a presença de dor no paciente seriam

A hipotensão arterial sistêmica e oligúria.

B alteração do débito do dreno pleural e pleurisia.

C apneia e bradicardia.

D expressão facial e sinais fisiológicos como taquicardia e

hipertensão arterial sistêmica.

E secreção purulenta no curativo e hipertermia.

QUESTÃO 72

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é dever da família,

da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e

opressão. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo

aponta algumas diretrizes e condutas na implementação da Atenção

Integral à Saúde do Adolescente. Acerca desse tema, assinale a

opção correta.

A O profissional de saúde que constatar que um adolescente sofre

ou foi vítima de violência sexual poderá notificar o caso

somente com autorização do responsável (pais ou responsável

legal) pelo adolescente, pois, assim, atenderá aos princípios do

segredo profissional e dos limites legais da idade do menor.

B O diafragma é um método contraceptivo de dupla proteção e

de maior preferência pelas adolescentes, pois apresenta

proteção contra a doença inflamatória pélvica oriunda do HPV

e é mais eficaz do que o dispositivo intrauterino.

C A dispensação de medicações não poderá ser realizada para

adolescentes que estejam desacompanhados de seus pais ou

responsáveis legais.

D O profissional de saúde que atende o adolescente deverá

incentivá-lo a expor seus conflitos familiares e orientar suas

condutas pelo bom senso.

E Algumas situações vulnerabilizam os adolescentes ao

desenvolvimento de problemas de saúde bucal, tais como a

anorexia ou a bulimia, a situações de violência e ao abuso de

drogas ilícitas.
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QUESTÃO 73

Em determinada unidade hospitalar em que se
encontravam de plantão no turno matutino três técnicos em
enfermagem, dois auxiliares de enfermagem do sexo masculino, um
agente administrativo de plantão, um médico clínico geral e dois
residentes (enfermagem e médico), o enfermeiro de plantão
comunicou que iria se atrasar por duas horas.

Considerando essa situação, assinale a opção correta quanto ao
exercício profissional da equipe de enfermagem.

A O técnico em enfermagem poderia delegar aos auxiliares de
enfermagem o transporte de uma paciente com dependência
total de cuidados de enfermagem que estivesse recebendo
drogas vasoativas por bomba de infusão em maca, desde que
dois auxiliares de transporte do serviço pudessem estar
presentes.

B O técnico em enfermagem poderia preparar o paciente para
consultas e exames, realizando o preenchimento da ficha de
atendimento, a verificação de sinais vitais, o peso e altura, bem
como comunicar alterações e aspectos significativos do
cuidado aos médicos ou enfermeiros responsáveis pelo serviço.

C A equipe de enfermagem não poderia executar ações ou
contribuir com a equipe multiprofissional na ausência da
supervisão do enfermeiro de plantão da unidade.

D O auxiliar de enfermagem estaria autorizado a administrar
quimioterapia a pedido do residente médico em decorrência do
atraso do enfermeiro de plantão.

E Por comunicação telefônica, o enfermeiro de plantão deveria
autorizar um dos técnicos em enfermagem a orientar e colher
amostras para colpocitologia oncótica pelo método de
Papanicolaou, caso as pacientes agendadas para o turno
matutino para esse exame reclamassem quanto ao atraso do
atendimento.

QUESTÃO 74

Apesar do acesso universal ao pré-natal, a redução da prevalência
da sífilis ainda é um desafio no contexto brasileiro. A respeito desse
tema, assinale a opção correta.

A As relações sexuais anais e orais não constituem fator de risco
para a transmissão de sífilis durante a gravidez.

B O agente causador da sífilis é o Trypanosoma cruzi.
C Cegueira, surdez, deficiência mental e malformações no feto

podem ocorrer devido à transmissão horizontal da sífilis
durante a gravidez.

D Os fármacos disponíveis para o tratamento da sífilis deverão
ser prescritos para o casal (ou parceiros envolvidos);
entretanto, a gestante só poderá realizar o tratamento após o
nascimento da criança, devido ao risco de a penicilina
ocasionar malformações, cegueira e outras teratogenias.

E No âmbito da Rede Cegonha, os profissionais da atenção
básica poderão realizar os testes para a triagem rápida da sífilis
em gestantes e parceiros, visando diminuir a prevalência da
doença nessa população. Para que isso ocorra, entretanto, o
município terá de optar pela adesão a essa estratégia junto ao
Ministério da Saúde e as equipes de atenção básica terão de ser
devidamente capacitadas para essa triagem.

QUESTÃO 75

Condiloma acuminado, também conhecido como verruga genital,

é uma doença sexualmente transmissível. Acerca desse assunto,

assinale a opção correta.

A Em uma primeira fase de manifestação do condiloma

acuminado, ocorre a presença do cancro duro, reconhecido

como uma lesão rosada, endurecida e pouco dolorida.

B A principal forma de transmissão do condiloma acuminado é

sexual, não havendo risco de transmissão ao bebê durante o

parto.

C Atualmente, existe vacina para a prevenção do condiloma

acuminado, entretanto a duração exata da imunidade conferida

por ela ainda não foi determinada.

D As principais queixas de pacientes portadores de condiloma

acuminado que buscam o serviço médico são o aparecimento

de pústulas doloridas e prurido imediatamente após o contágio.

E Devido à desordem causada pelo HPV, todas as mulheres

portadoras de condiloma acuminado terão câncer cervical em

virtude da resistência das cepas existentes e capacidade de

diferenciação no tecido epitelial do útero.

QUESTÃO 76

Especialistas consideram que uma parcela significativa de pessoas

infectadas pelo vírus HIV conviva com ele sem nunca ter realizado

testagem, desconhecendo, portanto, que seja portadora da doença.

Acerca desse assunto e de aspectos relacionados à contaminação

HIV/AIDS, assinale a opção correta.

A Nas relações sexuais protegidas, o risco de se infectar pelo

HIV é ainda bastante elevado.

B Apesar da tecnologia disponível no mundo, a testagem para

HIV/AIDS no Brasil ainda se apresenta onerosa para a

população, sendo disponibilizada gratuitamente a testagem

rápida apenas para crianças, idosos e gestantes.

C A janela imunológica pode durar de trinta a cento e vinte dias.

Assim, quando um usuário procurar o serviço hospitalar, é

importante informá-lo que ele poderá infectar outras pessoas

se estiver ou suspeitar estar nessa condição, reforçando-lhe a

recomendação quanto às relações sexuais com o uso de

preservativo e o não compartilhamento de seringas.

D Filhos de pais HIV soropositivos não poderão ser vacinados

contra a tuberculose e hepatite B, a fim de evitar exposições

desnecessárias a um sistema imunológico em condição especial

de desenvolvimento.

E Enquanto não houver vacina contra o HIV, recomenda-se o uso

da profilaxia pré-exposição sexual como prevenção da

contaminação do HIV. Esse é um método seguro, desde que

seja utilizado em dose única e sob prescrição médica.
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QUESTÃO 77

A raiva manifesta-se por quadro de uma encefalite aguda, que leva

as vítimas ao óbito em praticamente 100% dos casos, constituindo

um problema de saúde pública. Acerca dessa doença, assinale a

opção correta.

A Na suspeita de um caso de raiva, a equipe deverá notificar o

Ministério da Saúde, que providenciará o repasse de recursos

para a coleta de líquor e raspagem das células da córnea em até

setenta e duas horas.

B O soro antirrábico e a vacina antirrábica deverão ser

imediatamente administrados diante de um caso de suspeita

clínica-epidemiológica de raiva humana, de modo a prevenir

a ocorrência de encefalite e outras complicações neurológicas.

C O Ministério da Saúde recomenda que todo caso suspeito

deverá ser acompanhado no serviço de referência ambulatorial

do estado ou município em que se localiza. O encaminhamento

do paciente para atendimento de média e alta complexidade

deverá ocorrer apenas se houver queixas de salivação

progressiva, taquipneia e redução do nível de consciência.

D Morcegos e cães têm sido os principais responsáveis pela

transmissão da raiva no Brasil.

E A raiva é uma doença que acomete animais invertebrados por

meio do protozoário Toxoplasma gondii, encontrado

particularmente na América Latina.

QUESTÃO 78

A respeito da tuberculose, assinale a opção correta.

A A vacinação BCG na infância é eficiente no combate à

tuberculose; entretanto, a baixa adesão da população a esse

procedimento e o aumento do número de crianças com HIV

positivo, que têm contraindicação absoluta de tomar a vacina,

são os fatores responsáveis pelo incremento de casos em

crianças, adolescentes e adultos saudáveis.

B Entre as estratégias de controle da tuberculose, a busca ativa

em indivíduos sintomáticos respiratórios é prevista apenas no

nível da atenção básica. A busca ocorre por meio da

identificação dos casos suspeitos na visita trimestral da

população adscrita para cada equipe.

C O sintoma mais comum dessa doença em sua forma pulmonar

é a hemoptise.

D O teste anti-HIV deverá ser obrigatório para o paciente com

diagnóstico confirmado de tuberculose.

E Entre as diversas competências previstas para o controle da

tuberculose no nível da atenção básica, encontram-se as ações

relativas ao controle diário de faltosos, podendo-se utilizar de

estratégias como a visita domiciliar e o contato telefônico ou

pelo correio, para evitar o abandono do tratamento.

QUESTÃO 79

Acerca da hanseníase, assinale a opção correta.

A Em gestantes, o esquema de tratamento em ambulatório ou

unidade básica de saúde preconiza o acompanhamento mensal

nas consultas de pré-natal, a visita domiciliar quando houver

suspeita de descontinuidade do tratamento e a certificação de

que a cartela de PQT contém tiacetazona em vez de

rifampicina.

B O bacilo morto do agente etiológico da hanseníase ainda possui

capacidade de infectar outras pessoas, de modo que o paciente

deve ser orientado a não interromper o tratamento antes de

resultados laboratoriais que comprovem a diminuição do

número de bacilos ativos em até 80%.

C O tratamento preconizado pela OMS para hanseníase é a

poliquimioterapia associada a rifampicina, pirazinamida e

rifapentina. Os ajustes da dose devem ser feitos conforme peso

e a altura do paciente, devendo-se ainda considerar a tipologia

da doença, sendo imprescindível a orientação ao paciente no

momento da entrega da cartela de PQT.

D O bacilo Calymmatobacterium granulomatis, responsável pela

transmissão da doença, tem alto poder de infectividade.

E É comum se associar o tamanho das lesões e a perda de tecido

ocasionados pela hanseníase à ausência de dor. Entretanto, os

profissionais deverão atentar para o fato de que existem

diferentes manifestações e tipos da doença, que podem

associar-se tanto à presença de dor quanto à perda de

sensibilidade (sensitiva, motora e autonômica).

QUESTÃO 80

Considerando os fundamentos e preceitos do Código de Ética dos

Profissionais de Enfermagem, assinale a opção correta.

A As situações que causem danos patrimoniais ou financeiros são

consideradas gravíssimas, devendo aplicar-se ao funcionário

que as cometer a pena máxima, que consiste na multa.

B Na assistência direta ao paciente, é pouco provável que haja

crimes de contravenção penal que possam infringir postulados

éticos e legais, pois a equipe de enfermagem dificilmente tem

acesso irrestrito a recursos materiais do serviços público que

possam ser suprimidos.

C Se houver indícios de que a equipe de enfermagem está

insatisfeita, o código permite a suspensão plena de penas ao

técnico ou enfermeiro de plantão que tenha recebido

rotineiramente gorjetas por familiares que desejem uma

atenção preferencial desse perfil profissional.

D O segredo profissional poderá justificar a recusa do

comparecimento do profissional de enfermagem para

testemunhar quando requerido pela autoridade.

E Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou

qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais é uma

proibição expressa pelo código de ética.
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