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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 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 .

Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a

correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que

todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras

e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere

também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e

equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 O Ministério da Saúde trabalha junto aos gestores

e instituições na definição do papel dos hospitais de ensino

em relação ao perfil assistencial, no desenvolvimento de

4 pesquisas e tecnologias para a área de saúde, na formação

de profissionais e na qualificação do processo de gestão.

Desde o lançamento do programa, há cerca de um ano, 49

7 instituições já fizeram o contrato no novo modelo proposto.

Ao aderirem, os hospitais assumem o compromisso

de cumprir, além das metas de produção tradicionais, metas

10 de qualidade da assistência, ensino e gestão hospitalar,

entendendo que o hospital de ensino é um local de atenção

à saúde de referência para a formação de profissionais de

13 saúde. Além disso, é destinado ao desenvolvimento

tecnológico em uma perspectiva de inserção e integração

em rede dos serviços de saúde, obedecendo a critérios de

16 necessidade da população.

Internet: <http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias>.

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

1 Na linha 1, o emprego da preposição em “aos gestores”

justifica-se pela regência do termo verbal, “trabalha”.

2 O emprego da vírgula após “assistencial” (R.3) e após

“saúde” (R.4) tem a mesma justificativa: isolar, em uma

enumeração, elementos de mesma função gramatical.

3 Estaria gramaticalmente correta a substituição de “há cerca

de” (R.6) por a cerca de. 

4 A substituição de “entendendo” (R.11) por pois entendem

mantém a correção gramatical do período.

5 A expressão “é destinado” (R.13) refere-se a “o hospital de

ensino” (R.11).

1 A relação entre gestor e prestador de serviço muda

e é fortalecida com o Programa de Reestruturação dos

Hospitais de Ensino. Os dois passam a formular as metas

4 que deverão ser cumpridas pelos hospitais em conjunto,

observando a realidade da rede de saúde local. Essas metas

também deverão indicar o compromisso do hospital com

7 quatro áreas prioritárias, ou seja, em relação à assistência

(considerando-se a necessidade real da população), à

formação e educação permanente, à área de pesquisa e de

10 avaliação tecnológica e ao aprimoramento da gestão.

Idem, ibidem (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subseqüentes.

6 Pelos sentidos do texto, a expressão “Os dois” (R.3) refere-se

a “gestor” e a “prestador de serviço”, ambos na linha 1.

7 Na linha 3, como o sujeito da oração tem noção plural,

estaria gramaticalmente correta a flexão do verbo no plural:

formularem.

8 A expressão “observando a” (R.5) pode, sem prejuízo para a

correção gramatical, ser substituída por com observância à.

9 A expressão “em conjunto” (R.4) poderia corretamente estar

entre vírgulas.

10 O emprego de preposição em “à assistência” (R.7),

“à formação” (R.8-9), “à área” (R.9) e “ao aprimoramento”

(R.10) justif ic a -se  pela  regência do  vocábulo

“compromisso” (R.6).

1 Até 260 mil mortes anuais referentes a doenças

crônicas, como diabetes e hipertensão, poderiam ser evitadas

com uma dieta equilibrada, é o que revela o Guia Alimentar

4 para a População Brasileira, lançado pelo Ministério da

Saúde. A publicação contém as primeiras diretrizes

alimentares oficiais do Brasil. As deficiências nutricionais

7 e as doenças infecciosas são problemas tratados como

prioridades de saúde pública no país. 

Os dados disponíveis nesse trabalho também

10 permitem visualizar para qual direção segue a dieta da

população. Um dos dados curiosos é a evidência de que o

país vem deixando gradativamente o prato popular do arroz

13 e feijão. A tendência do consumo dos cereais está em queda

desde 1974, caindo 31% até 2003. O regime alimentar vem

sendo substituído por refeições que não atendem à demanda

16 nutricional do corpo. O consumo de refrigerantes, por

exemplo, aumentou em 400%. As refeições prontas e

misturas industrializadas aumentaram sua participação em

19 82% no período, indicando uma mudança no comportamento

alimentar.

Idem, ibidem.

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.

11 Estaria gramaticalmente correta e de acordo com os

sentidos do texto a seguinte redação para o trecho

“As deficiências (...) infecciosas são” (R. 6-7): Tanto as

deficiências nutricionais quanto as doenças infecciosas

são.

12 O emprego de que, em substituição a “qual” (R.10), prejudica

a correção gramatical do período.

13 Pelos sentidos do texto, a dieta da população está se

modificando para uma forma que contribui para serem

evitadas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

14 Estão sendo empregadas como expressões sinônimas:

“dieta” (R.10), “regime alimentar” (R.14) e “comportamento

alimentar” (R.19-20).

15 Estaria gramaticalmente incorreta a substituição de “caindo”

(R.14) por tendo caído.
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Os trechos abaixo constituem um texto. Julgue-os quanto à correção

gramatical.

16 Os casos de dengue caíram 79%, passando de 794 mil (em 2002) para

158.800 (entre janeiro e agosto de 2005).

17 Essa significativa redução, resulta do reforço das ações preventivas

adotadas pelo governo federal em parceria com estados e municípios.

18 Mesmo com o bom resultado, o Brasil não pode relaxar. As ações do

Ministério da Saúde para o combate à dengue tem uma campanha com

o slogan: “Faça a sua parte para um Brasil sem dengue”.

19 Para a campanha educativa e de mobilização, o slogan é: “Para

combater a dengue, você e a água não podem ficar parados”. Uma das

preocupações do Ministério é tentar se antecipar aos problemas que

possam surgir.

20 A dengue causa apreensão, sobretudo por que em todas as regiões do

país a temperatura está bastante elevada e, com a chegada das chuvas,

estará montado o cenário ideal para a proliferação do Aedes aegypti.

Itens adaptados. Internet: <http://portal.saude.gov.br/saude>.

Considere que a janela do Internet Explorer 6 (IE6) acima ilustrada esteja

em execução em um computador PC. Considere ainda que esse

computador tenha acesso à Internet por meio de uma conexão ADSL, que

permitiu obter a página web mostrada na área de páginas da janela do IE6.

Com relação a essa situação, julgue os itens a seguir.

21 É possível que o sistema operacional do referido computador seja o

Windows XP, porém, caso o sistema operacional fosse o Linux, o

acesso ADSL à Internet por meio do IE6 seria mais seguro, com

menos riscos de contaminação por vírus de computador e de ataque

pelos hackers, devido a mecanismos de proteção intrínsecos ao Linux

não encontrados no Windows, tais como o uso de sistemas firewall.

22 Sabendo que o ponteiro do mouse encontra-se

sobre o hyperlink , é correto concluir que,

ao se clicar esse hyperlink, será acessado

documento no formato PDF que trafega na Internet

de forma criptografada.

23 É possível que, ao se clicar ,

sejam obtidas informações acerca de páginas do

sítio cujo URL é http://www.hub.unb.br que foram

acessadas na sessão de uso corrente.

Julgue os itens subseqüentes, acerca do Word 2002,

considerando a figura acima, que ilustra parte da lista de

opções do menu  da janela desse aplicativo, que

contém um documento em elaboração.

24 Caso se deseje armazenar o documento em edição

em arquivos compactados do tipo zip ou rar, é

possível fazê-lo por meio de funcionalidades

disponibilizadas na janela executada ao se clicar

.

25 Por meio da opção , pode-se definir

o tamanho do papel, bem como as quatro margens

para a página do documento em elaboração.

26 No submenu , encontra-se opção que

permite enviar o documento em edição como um

arquivo anexado para um destinatário de e-mail.
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A figura acima mostra uma janela do Windows XP, na qual encontram-se ícones associados a determinados arquivos armazenados

na pasta indicada no campo . Com relação a essa janela e ao Windows XP, julgue os itens seguintes.

27 Ao se clicar o menu , é acessado um menu que contém diversas opções, entre as quais a opção Detalhes, que pode ser usada

para fazer que sejam exibidas informações sobre os ícones relacionados aos arquivos, tais como o tamanho e o tipo do arquivo.

28 Para excluir o arquivo associado ao ícone , da pasta na qual está armazenado, enviando-o para a Lixeira do

Windows XP, é suficiente clicar o referido ícone e, em seguida, pressionar simultaneamente as teclas §  e E .

29 Ao se clicar o ícone  e, em seguida, clicar o botão , o arquivo associado a esse ícone será movido para a

pasta Meus documentos.

A figura ao lado mostra uma janela do Excel 2002,

com uma planilha, ainda em processo de

preparação, contendo uma lista de compras. Com

relação a essa planilha e ao Excel 2002, julgue os

itens subseqüentes.

30 Considerando que a célula B2 esteja formatada

para apresentação dos valores em reais, para

aplicar essa mesma formatação para as células

B3 e B4, é suficiente realizar a seguinte

seqüência de ações: clicar a célula B2; clicar

; posicionar o ponteiro do mouse no

centro da célula B3; pressionar e manter

pressionado o botão esquerdo do mouse;

mover o mouse de forma a posicionar o seu

ponteiro para o centro da célula B4, liberando,

então, o botão esquerdo do mouse.

31 Para calcular o preço total das oito maçãs, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a célula D3, digitar B3xC3

e, em seguida, teclar « .

32 Considerando que nenhuma célula esteja formatada como negrito, para se aplicar negrito aos conteúdos de todas as células da

primeira linha, é suficiente clicar o cabeçalho da linha 1 —    — e, em seguida, clicar .

Nos dias atuais, diversos cuidados devem ser tomados por usuários de computadores para evitar danos à integridade de programas

e de dados e evitar apropriação indevida de dados confidenciais. Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes.

33 O uso de sistema firewall permite que sejam definidas restrições na troca de informações entre uma rede doméstica de

computadores e a Internet.

34 Os programas antivírus atuais são bastante abrangentes em sua ação, não necessitando de updates periódicos, como os programas

antivírus mais antigos.

35 A vantagem de se transferir arquivos de um computador para outro por meio de disquete, em vez de transmiti-los pela Internet,

é que, na transferência por meio de disquete, não é possível a transmissão de vírus de um computador para outro.
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Sem fazer uso de quaisquer palavras a não ser a referência aos

nomes de dois países, a charge acima sugere a reflexão em torno

de vários temas que povoam a cena contemporânea no mundo.

A partir das imagens produzidas pelo artista e considerando

aspectos marcantes do tempo presente, julgue os itens que se

seguem.

36 Ao se referir ao Brasil, a charge focaliza uma cena bastante

comum nos grandes centros urbanos do país, qual seja, o

considerável número de pessoas, crianças, inclusive, que

buscam na rua alguma forma de garantir seu sustento.

37 O malabarismo apontado na charge geralmente ocorre nos

intervalos em que os sinais de trânsito se abrem e se fecham

à circulação dos veículos, configurando uma nova

modalidade de trabalho formal que se expande pelo país.

38 O grande número de crianças nas ruas reflete um drama

maior que o Brasil ainda não conseguiu vencer. Trata-se da

falta de vagas na rede pública de ensino fundamental, a

despeito das conquistas obtidas na área educacional.

39 No que se refere à França, a charge faz óbvia referência à

recente onda de distúrbios que, a partir da capital Paris,

atinge centenas de cidades pelo país afora, caracterizando-se,

entre outros atos de violência, pela queima de elevado

número de veículos.

40 A revolta da periferia parisiense, como foi logo denominada

a onda de atos de vandalismo na França, pelos meios de

comunicação, traz em si dupla significação. Literalmente,

reporta-se à localização geográfica das manifestações — os

subúrbios. Simbolicamente, lembra o caráter de exclusão

social que envolve seus integrantes.

41 Os distúrbios iniciados em Paris exigiram do governo

francês dose adicional de prudência e moderação como

estratégia para impedir que se alastrassem, razão pela qual

não foi tomada medida legal que pudesse ser caracterizada

como de exceção ou de franca emergência.

42 As autoridades francesas identificaram como jovens

imigrantes, ou filhos de imigrantes, os principais

participantes dos atos violentos que ganharam repercussão

mundial. Desse modo, desemprego e discriminação

funcionaram, em larga  med ida , como  fa tores

desencadeadores da onda de revolta e destruição.

43 A rapidez da reação da União Européia é reconhecida como

razão determinante para que atos de violência como os

ocorridos na França se circunscrevessem ao país. Assim,

também em face da inexistência de maiores tensões entre

nacionais e estrangeiros em outros países da Europa

Ocidental, a crise foi contida nos limites territoriais

franceses.

44 Época houve em que a presença de imigrantes oriundos de

regiões pobres era bem-vinda na Europa Ocidental, a

exemplo do acolhimento a trabalhadores egressos de antigas

colônias, para os quais eram reservadas tarefas laborais

consideradas inferiores, poupando-se a população local de

executá-las.

45 As transformações operadas no sistema econômico, a partir

das últimas décadas do século passado, foram assinaladas,

entre outras inovações, pela utilização intensiva de novas

tecnologias. Nesse cenário, o mundo do trabalho sofreu forte

impacto, a começar pelo descompasso entre oferta de

emprego e crescente demanda por uma ocupação

profissional.

46 Embora escolhido como alvo das manifestações de rua na

França, como lembra a charge ilustrada, o automóvel deixou

de ser aquele símbolo de status que a sociedade industrial

estabelecera em princípios do século XX. Hoje, ele não

passa de meio de locomoção acessível à maioria das pessoas

nas regiões às quais o moderno capitalismo chegou.

47 Nas duas situações retratadas na charge, fica realçada a

permanência, nos dias atuais, das concepções que deram

forma ao estado de bem-estar social do pós-Segunda Guerra,

ainda que um pouco mitigadas com o passar do tempo.

48 Na América Latina, as teses neoliberais foram adotadas, em

larga medida, ao longo da década passada. Justificadas como

indispensáveis à inserção competitiva desses países na

economia global, medidas de enxugamento do Estado, como

a reforma previdenciária, foram adotadas.

49 Brasil, Argentina e Peru são exemplos de países latino-

americanos que se recusaram a seguir as orientações do novo

liberalismo emanadas do Consenso de Washington, motivo

mais que suficiente para que os governos de Fernando

Henrique Cardoso, Carlos Menem e Alberto Fujimori

sofressem pesadas represálias de organismos multilaterais,

como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

50 Uma grande dificuldade para se compreender a crise que

envolve a França, na qual a charge mostrada se inspira,

deriva do fato de que esse país não foi potência imperialista,

função que, no continente europeu, ficou reservada

essencialmente à Grã-Bretanha, país pioneiro da Revolução

Industrial.

Folha de S.Paulo, 9/11/2005, p. A2.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens seguintes, quanto à saúde do trabalhador no

contexto da enfermagem.

51 As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho

(DORT) e as lesões de esforços repetitivos (LER) são
doenças que geram conseqüências sociais e econômicas

importantes. A diferença entre elas é que a primeira
restringe-se às articulações dos dedos da mão, punhos e

cotovelos. 

52 Os benefícios da ginástica laboral incluem a diminuição das

dores osteomusculares e a maior disposição para o trabalho.

53 Quando um trabalhador apresenta melhora das crises de

asma durante os finais de semana, férias ou feriados
prolongados, há o chamado nexo temporal.

54 Os solventes são compostos orgânicos que provocam danos
aos sistemas nervosos central e periférico. Quando inalados

em grande quantidade podem levar a um estado de coma e
até à morte.

55 Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem ser
fornecidos gratuitamente pela empresa e têm caráter de uso

obrigatório por parte dos empregados.

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, declaração

escrita do comportamento apropriado desses profissionais, e a lei
do exercício profissional definem regras, normas e condutas com

vistas à regulamentação e organização da convivência
profissional e social. Acerca desse tema, julgue os itens que se

seguem.

56 O enfermeiro que emite opiniões negativas infundadas a

respeito de um paciente comete ato de difamação,
caracterizado como delito intencional.

57 Considere a seguinte situação hipotética.

A acompanhante de um paciente internado em um hospital

informou a um enfermeiro da equipe da manhã que havia se
tornado comum a omissão da troca da roupa de cama

molhada durante os períodos noturnos, que a equipe desse
período respondia com lentidão às suas chamadas e tratava

o paciente de maneira rude. A acompanhante pediu ao
enfermeiro que não relatasse o ocorrido aos superiores, por

medo de sofrer represálias.

Nessa situação, visando à incolumidade do paciente, o

enfermeiro agiria corretamente se orientasse a acompanhante
a evitar fazer chamadas no período noturno para não

importunar a equipe e oferecesse a ela roupas de cama extras
para que ela mesma pudesse fazer as trocas necessárias.

58 Considere a seguinte situação hipotética.

Um paciente que aceitou fazer parte de uma pesquisa

científica para avaliação de um novo medicamento decide
desistir de sua participação. 

Nessa situação, o enfermeiro deve informar o paciente da
impossibilidade da desistência, visto que os interesses da

ciência devem sobrepor-se a qualquer outro interesse.

59 Em nenhuma circunstância o enfermeiro deve revelar

assunto sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua
atividade profissional.

60 O profissional de enfermagem deve assegurar ao paciente

uma assistência de enfermagem responsável, livre de danos

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.

Uma senhora de 81 anos de idade, apresentando vômitos

pós-prandiais, tonturas, náuseas, sonolência e dor lombar bilateral

leve deu entrada em um pronto-socorro com queixas de vômitos

há dois dias. É diabética há 8 anos e hipertensa há 15 anos, e faz

uso diário de hipoglicemiante oral e diurético. O exame físico

realizado pelo enfermeiro indica paciente em bom estado geral,

hipocorada (1/4), hidratada, acianótica, eupnéica, afebril, lúcida

e anictérica. A avaliação pulmonar revelou expansibilidade

diminuída, especialmente em terço inferior de ambos os pulmões,

murmúrio vesicular levemente rude e ausência de ruídos

adventícios. A avaliação do aparelho cardiovascular indicou

precórdio calmo, ritmo cardíaco regular com extra-sístoles

ocasionais, bulhas normofonéticas em 3 tempos; pulso radial

levemente endurecido, atípico e simétrico; ausência de turgência

jugular a 30º, sem refluxo hepatojugular; abdome globoso,

flácido, com cicatriz paramediana direita, indolor, percussão

timpânica da parede abdominal anterior, fígado palpável a 1 cm

da margem costal direita, com borda firme e lisa, baço

impalpável, timpanismo difuso, ruídos hidroaéreos normoativos.

Os sinais vitais da paciente, que apresenta 65 kg de peso, e altura

de 1,54 m, foram: temperatura axilar de 35,8 ºC; 60 batimentos

por minuto; 24 movimentos respiratórios por minuto; pressão

arterial de 130 mmHg × 70 mmHg, em pé, e

160 mmHg × 80 mmHg, deitada;

Diante da situação hipotética apresentada, julgue os itens

seguintes.

61 A avaliação da pele e mucosas da paciente a partir da

inspeção permitiu que se identificassem aspectos da

coloração e umidade, descritos como hipocorada, hidratada,

anictérica e acianótica.

62 Os dados antropométricos da paciente indicam índice de

massa corporal elevado, que corresponde à obesidade

classe I.

63 Na avaliação pulmonar estão descritos achados que são

obtidos somente por meio da ausculta e da percussão.

64 A partir da avaliação do grau de estase jugular, conclui-se

que, no caso da paciente há insuficiência ventricular direita.

65 O exame do abdome revela hepatoesplenomegalia e ascite.

Os manuais de enfermagem são instrumentos que reúnem, de

forma organizada, as normas, as rotinas e os procedimentos que

darão subsídios às ações de enfermagem. Acerca desse tema,

julgue os próximos itens.

66 Em um manual poderão constar instrumentos como o

regulamento da organização de saúde, o regimento da

unidade de enfermagem, as normas, as rotinas e os

procedimentos de enfermagem.
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67 Embora seja ato normativo, o regulamento diferencia-se do

regimento, visto que aquele tem caráter flexível e contém

diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de

enfermagem.

68 A elaboração de um manual envolve as etapas de

diagnóstico, determinação de assuntos, estruturação e

confecção dos instrumentos, implantação e avaliação.

69 O fluxograma representa graficamente um tipo de rotina em

que as ações a serem realizadas são identificadas por meio

de símbolos em uma legenda.

70 No item relativo aos procedimentos, é descrito detalhada e

seqüencialmente, o modo de como a atividade deve ser

realizada.

No controle de infecções, os profissionais de saúde adotam

medidas fundamentais na tentativa de impedir a disseminação de

doenças infecciosas. Acerca desse tema, julgue os itens que se

seguem.

71 As precauções-padrão devem ser utilizadas no cuidado ao

paciente, independentemente de seu estado infeccioso.

72 A lavagem inadequada das mãos possibilita que os

microrganismos transitórios tornem-se residentes, o que

aumenta o potencial de infecções para o profissional e para

outros indivíduos. 

73 No cuidado a uma criança internada, com sarampo, devem

ser instituídas todas as medidas de precauções-padrão, além

das medidas por contato, como uso do avental, luvas,

máscaras e gorros.

74 A antibioticoprofilaxia para prevenção de infecção no sítio

cirúrgico deve ser iniciada, pelo menos, 24 horas antes da

cirurgia e mantida por 7 a 10 dias, independentemente do

tipo de cirurgia a ser realizada.

75 As nutrições enterais devem ser obrigatoriamente estéreis.

Julgue os itens subseqüentes, que versam sobre liderança e

relacionamento interpessoal na enfermagem.

76 O estabelecimento de relações interpessoais positivas é tão

importante quanto o desenvolvimento de habilidades

técnicas ou de pensamento crítico. 

77 No estilo de liderança situacional, o exercício da liderança

se apóia essencialmente nas características de personalidade

do líder.

78 Líder autocrático é aquele que deseja a manutenção do poder

ou a permanência do grupo que ele representa.

79 Para a construção de relações interpessoais sólidas, não

bastam as habilidades de comunicação. É fundamental

também a forma como o enfermeiro age, ou seja, seu

comportamento.

80 No modelo contingencial de liderança, há a representação de

dois eixos, em que se comparam a produção e o interesse por

pessoas.

Uma mulher, com 23 anos de idade, encontra-se

internada na enfermaria de clínica médica de um hospital, há

dez dias, com lúpus eritematoso sistêmico (LES). Refere ter

recebido o diagnóstico de LES há 11 anos, quando ficou

internada por cerca de 30 dias. Após o desaparecimento de

sintomas de artralgia, há 5 anos, decidiu suspender, por conta

própria, a medicação e os exercícios. Chegou ao hospital

apresentando queixa de inchaço e de urina com coloração

chá-mate há três semanas. Na admissão, apresentava edema

generalizado, mais intenso em membros inferiores e pálpebras,

oligúria, ganho de peso (8 kg em 3 semanas), hiporexia, astenia,

hipotensão postural, náuseas e vômitos. Evoluiu com melhora

discreta do edema e diminuição da proteinúria. Desenvolveu

trombose venosa periférica em decorrência de punções venosas

sucessivas no membro superior direito, onde apresenta

hematomas e hiperemia. Queixou-se, também de sono

prejudicado — segundo ela, não conseguira dormir, pois outra

paciente da mesma enfermaria passara a noite acordada, gemente,

e, por causa do excesso de ruídos na enfermaria e da

luminosidade, dormira apenas 2 horas. A paciente referiu ainda

fezes ressecadas e indisposição geral. Seus sinais vitais são:

temperatura axilar de 37,8 ºC; pulso radial de 88 batimentos por

minuto; freqüência respiratória de 18 movimentos respiratórios

por minuto; e pressão arterial em membro superior esquerdo de

124 mmHg × 86 mmHg. Seu peso atual é igual a 79,5 kg (peso

ideal de 60 kg). Mantém quadro de edema e oligúria.

Julgue os itens a seguir, considerando a situação hipotética

apresentada e os diagnósticos de enfermagem da NANDA (North

American Nursing Diagnosis Association). 

81 O diagnóstico de enfermagem prioritário é o de LES,

evidenciado pelo comprometimento renal/vascular, incluindo

a oligúria e o edema. 

82 Volume excessivo de líquidos e retenção urinária são

diagnósticos de enfermagem reais, caracterizados pelo

edema e oligúria, respectivamente. 

83 Na situação hipotética apresentada, a luminosidade e o

excesso de ruídos na enfermaria são características

definidoras do diagnóstico padrão de sono perturbado.

84 Os diagnósticos de risco são integridade tissular prejudicada

e hipertermia, com, respectivamente, os seguintes fatores de

risco: tecido subcutâneo lesado pela presença de hematomas

e aumento da temperatura corporal acima dos parâmetros

normais.

85 O diagnóstico nutrição desequilibrada, mais do que as

necessidades corporais, deve ser melhor investigado, pois,

por estar na categoria dos diagnósticos de enfermagem

possíveis, não existem sinais expressivos que lhe possam dar

sustentação.
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Os serviços de saúde são responsáveis pelo correto

gerenciamento de todos os resíduos por eles gerados, atendendo

às normas e exigências legais, desde o momento de sua geração

até a sua destinação final. Acerca desse tema, julgue os itens

subseqüentes.

86 Segregação é a separação dos resíduos no momento e no

local onde foram gerados, devendo ser colocados em

recipientes próprios.

87 As agulhas utilizadas em quimioterapia devem ser colocadas

em recipientes resistentes, rígidos, com tampa, e podem ser

reaproveitadas após passarem por um processo de

esterilização com óxido de etileno.

88 O funcionário que realiza a coleta e o transporte interno de

materiais deverá utilizar equipamento de proteção individual

(EPI) adequado e coletar os resíduos da fonte geradora em

intervalos regulares e previamente definidos.

89 Em geral, antes do descarte, os resíduos dos serviços de

saúde devem receber tratamento preliminar a fim de reduzir-

se a carga microbiana. Os resíduos de banco de sangue

dispensam tal tratamento. 

90 As lixeiras devem ser esvaziadas despejando-se seu

conteúdo em outro recipiente para o transporte. O saco deve

ser transferido aberto para que se possa observar o tipo de

material que está sendo desprezado.

Julgue os itens seguintes, que versam sobre o planejamento da

assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico.

91 Na fase de coleta de dados, no pré-operatório, é importante

a identificação dos conhecimentos e expectativas do paciente

quanto à cirurgia a fim de permitir seu preparo emocional e

o planejamento relativo aos seus aprendizados necessários.

92 Ao receber o paciente na sala de recuperação, o enfermeiro

deve informar-se quanto aos anestésicos utilizados, às

infusões intravenosas e aos derivados de sangue que foram

administrados durante a cirurgia bem como estabelecer o

grau de consciência e avaliar o equilíbrio hidroeletrolítico.

93 Ao elaborar o diagnóstico de enfermagem recuperação

cirúrgica retardada, da NANDA, o enfermeiro considerará o

número de dias de pós-operatório necessários para iniciar e

desempenhar atividades que mantêm a vida, o bem-estar e a

saúde.

94 As prescrições de enfermagem mais comuns no pós-

operatório incluem aquelas relativas à verificação freqüente

dos sinais vitais, controle de líquidos e infusões,

administração de medicamentos para dor conforme

prescrição médica e posicionamento adequado do paciente

no leito. 

95 Na avaliação dos resultados esperados, relacionados à

cicatrização normal da ferida cirúrgica, o enfermeiro deve

observar as condições da ferida, como a ausência de sinais

de inflamação e a aproximação das bordas.

Uma senhora, de 46 anos de idade, internada para

tratamento do diabetes melito tem a seguinte prescrição médica:

insulina NPH subcutânea, 36 unidades às 7 h e 14 unidades às

21 h; insulina regular, 2 unidades às 7 h; se necessário (SOS),

administrar 4 ampolas de glicose a 25% intravenosa (quando a

glicemia capilar for inferior a 60 mg/dL); heparina subcutânea,

0,25 mL de 12 em 12 horas; ciprofloxacina, 400 mg intravenosa,

em 1 hora, uma vez ao dia.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens

a seguir.

96 Nesse caso, a administração intravenosa de glicose

hipertônica justifica-se pela necessidade de reposição

nutricional. Nas soluções parenterais, a glicose é excelente

fonte de calorias.

97 É correto administrar uma única injeção às 7 h misturando-se

as duas insulinas nas doses devidamente prescritas,

atentando-se para aspirar primeiro o conteúdo do frasco da

insulina NPH e depois o da regular.

98 O local mais adequado para aplicação da heparina é a região

interna do antebraço.

99 Para administração da ciprofloxacina, considere estarem

disponíveis frascos de 200 mg em 10 mL e o fator de

gotejamento do equipo correspondente a 20. O gotejamento

a ser mantido para atender à prescrição deverá ser de,

aproximadamente, 67 gotas por minuto.

100 Considerando que as ampolas de glicose a 25% têm 10 mL

cada, caso seja necessário administrar essa medicação, a

paciente estará recebendo 10 g de glicose.

RASCUNHO
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Julgue os itens seguintes, que versam sobre a assistência de

enfermagem ao paciente com crise hipertensiva.

101 A emergência hipertensiva representa o aumento súbito da

pressão arterial, acompanhado de sinais e sintomas

indicativos de dano importante em órgãos-alvo e risco de

morte.

102 Os sintomas mais comuns incluem cefaléia, vômitos,

palpitações e síncope postural.

103 Tão logo sejam confirmados os valores da hipertensão

arterial, o enfermeiro deve administrar o nitroprussiato de

sódio intravenoso e manter sob gotejamento rápido.

104 As medidas a serem tomadas incluem a verificação dos

sinais vitais com controle rigoroso da pressão arterial,

administração de medicamentos prescritos que melhoram o

trabalho cardíaco e diminuem a pós-carga, monitoramento

dos eletrólitos séricos e suporte emocional à família e ao

paciente. 

105 O resultado terapêutico esperado é a queda imediata e rápida

da pressão arterial para que não haja comprometimento de

órgãos importantes como o cérebro e o coração.

A vigilância epidemiológica representa uma das formas mais

clássicas de aplicação prática da epidemiologia. Acerca desse

assunto, julgue os itens subseqüentes.

106 Atualmente considera-se vigilância epidemiológica como um

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir

riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de

bens e da prestação de serviços de interesse à saúde.

107 São exemplos de funções da vigilância epidemiológica: a

coleta de dados; a recomendação das medidas de controle

apropriadas e a promoção de ações de controle indicadas.

108 A notificação compulsória das doenças é considerada a

principal fonte de informações para a vigilância

epidemiológica.

109 De maneira geral, as informações provenientes da população

e da imprensa não devem ser consideradas fontes de dados

para fins de vigilância epidemiológica. Somente devem ser

consideradas para esse fim quando confirmados os casos

informados. 

110 Em vigilância epidemiológica, o termo notificação negativa

é utilizado quando um caso suspeito de determinada doença

ou agravo é descartado após a realização de exames

laboratoriais específicos.

Os antineoplásicos, que apresentam características de não-

especificidade, causam efeitos colaterais ou toxidades por não

afetarem exclusivamente as células tumorais. Acerca desse

assunto, julgue os itens que se seguem.

111 NADIR é o tempo transcorrido entre a aplicação de

quimioterápicos e o aparecimento do menor valor de

contagem hematológica. 

112 A avaliação rigorosa e sistemática do paciente, em busca de

qualquer sinal de infecção, é um dos cuidados de

enfermagem a ser tomado no tratamento da leucopenia como

complicação da terapêutica medicamentosa. 

113 Deve-se intensificar a procura de sinais e sintomas de

sangramento, especialmente durante os esquemas de indução

de remissão nas leucemias, devido aos quadros de

trombocitose decorrentes do tratamento com citostáticos. 

114 A toxicidade gastrintestinal pode ser minimizada com o uso

da terapêutica antiemética, que atua no controle

neuroquímico do vômito por meio do bloqueio de receptores

de histamina, dopamina, acetilcolina, serotonina e opiáceos.

115 A alopecia decorrente do uso dos antineoplásicos é sempre

irreversível, pois há dano ao folículo piloso, que é atrofiado,

o que impede que haja novo crescimento de cabelo.

Pedro tem 65 anos de idade e, há três meses, após

apresentar quadro de dores intensas, obteve a confirmação de

quadro de mieloma múltiplo. Iniciou quimioterapia há duas

semanas. Na primeira semana de tratamento, houve

extravasamento do quimioterápico intravenoso com infiltração

importante na região anterior do antebraço, o que ocasionou

formação de vesículas e destruição tecidual. O paciente encontra-

se deprimido e fala pouco. Relata dor no local da ferida, anorexia,

fadiga e vômitos. Queixa-se de dores ósseas intensas e de não

conseguir dormir devido às dores e à preocupação com a doença.

Refere ainda mudanças no padrão urinário. 

Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

116 Mieloma múltiplo, doença maligna dos linfócitos e

histiócitos, inicia-se nos nódulos linfáticos, podendo atingir

baço, trato gastrointestinal, fígado ou medula óssea.

117 Os quimioterápicos de aplicação intravenosa devem sempre

ser administrados não-diluídos, por meio de seringa, em

velocidade acelerada, a fim de se evitarem danos ao

endotélio e de se obterem níveis elevados da droga na

corrente sanguínea. 

118 Com base nessa descrição, conclui-se que o medicamento

infundido que provocou necrose tecidual no antebraço de

Pedro classifica-se como um quimioterápico irritante. 

119 As alterações no padrão urinário podem estar associadas à

doença ou ao tratamento; portanto, é necessária a avaliação

constante do funcionamento renal, a fim de que possam ser

detectados precocemente sinais e sintomas de insuficiência

renal.

120 De acordo com a taxonomia da NANDA, os diagnósticos de

enfermagem integridade da pele prejudicada e dor aguda

podem ser apontados como diagnósticos reais.
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