
ENFERMEIRO
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 
e a ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e 
nem copiar o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas 
será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data 
prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 60 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 
somente uma correta.

3 -  Confira se seus dados, o curso escolhido, indicados no cartão de 
respostas, está correto. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada 
a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o curso e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta.  

AGENDA 

l 23/02/2014, Provas Objetivas e Entrega de 
Títulos (candidatos de Nível Superior). 

l 24/02/2014, Divulgação dos Gabaritos Preliminares 
e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.

l 25/02/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

l 26/02 e 27/02/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos quanto as questões das Provas 
Objetivas. 

l 17/03/2014, Divulgação dos Gabaritos Definitivos 
Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas 
Objetivas.

l 17/03 a 21/03/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos contra as Notas Preliminares das 
Provas Objetivas.

l 25/03/2014, Divulgação do Resultado dos 
Recursos Administrativos contra as Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 25/03/2014, Resultado Definitivo das Notas 
das Provas Objetivas.

l 01/04/2014, Resultado das Notas Preliminares 
da Avaliação de Títulos.

l 02/04 a 03/04/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos contra as Notas Preliminares da 
Avaliação de Títulos.

l 06/04/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

l 07/04/2014, Resultado Final do Processo Seletivo.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: fsaude2014@biorio.org.br

CÓDIGO: EMO05 
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO
ESTUDO DEMONSTROU PELA PRIMEIRA VEZ 
QUE BEBER ÁGUA EMAGRECE –Uol Saúde

Uma equipe de cientistas alemães demonstrou pela 
primeira vez que, como assegura a tradição popular, beber 
água emagrece.
Uma pesquisa clínica da universidade Charité de Berlim 
publicada nesta quinta-feira (29) na revista American 
Journal of Clinical Nutrition assegura que a ingestão de 
água reforça os efeitos de uma dieta de emagrecimento.
“Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado beber 
muita água, até agora não havia nenhuma recomendação 
com base científica”, disse o responsável da equipe de 
pesquisa, Rebecca Muckelbauer.
A partir da análise de cerca de 5.000 referências de 
diferentes bancos de dados de artigos científicos, os 
especialistas puderam comprovar que beber água 
efetivamente acelera os processos de emagrecimento 
quando se está fazendo uma dieta.
O estudo destaca a conclusão de uma série de dados 
sobre o sucesso de uma dieta em um grupo de idosos que 
aumentaram seu consumo médio de água.
As pessoas estudadas que aumentaram em um litro ao 
dia seu consumo de água emagreceram entre um e dois 
quilogramas a mais que o grupo de controle, que manteve 
sem alteração a quantidade de líquido que bebia.
O efeito de emagrecimento da água em combinação com 
uma dieta pode acontecer, segundo os cientistas, à simples 
sensação física de saciedade com a ingestão do líquido e à 
aceleração do metabolismo.

QUESTÃO 1 
O título do texto nos informa, implicitamente, que:

(A) outros estudos, com o mesmo objetivo, já haviam sido 
feitos, mas não haviam chegado a essa conclusão.

(B) a tese de que beber água emagrece já era defendida por 
muitos, mas isso era afirmado pelos médicos, sem a 
pesquisa de laboratórios farmacêuticos.

(C) o emagrecimento está ligado principalmente à ingestão de 
grande quantidade de água, fato só agora comprovado 
pela ciência.

(D) a ciência comprovou, por meio de pesquisas, que o 
consumo de água auxilia no emagrecimento, fato que 
ainda não havia sido confirmado.

(E) algumas pesquisas anteriores, embora sem credibilidade, já 
haviam demonstrado que beber água emagrece.

QUESTÃO 2
O título do texto – estudo demonstrou pela primeira vez 
que beber água emagrece – pode ser reescrito de várias 
formas; Avalie se as formas de reescrever essa mesma 
frase seguem corretamente as regras de pontuação:

I -  Pela primeira vez, estudo demonstrou que beber água 
emagrece.

II -  Estudo, pela primeira vez, demonstrou que beber água 
emagrece.

III -  Estudo demonstrou, pela primeira vez, que beber água 
emagrece.

IV - Estudo demonstrou que beber água emagrece, pela 
primeira vez.

Estão corretas as formas:

(A) I-II-III-IV
(B) I-II-III, apenas
(C) I-III-IV, apenas 
(D) II-III-IV, apenas
(E) II-III, apenas

QUESTÃO 3
“Uma equipe de cientistas alemães demonstrou pela primeira 
vez que, como assegura a tradição popular, beber água 
emagrece”.

O conectivo abaixo que substitui adequadamente o “como” 
nesse segmento do texto é:

(A) tal qual
(B) assim como
(C) conforme
(D) à medida que
(E) desde que

QUESTÃO 4 
“Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado beber 
muita água, até agora não havia nenhuma recomendação com 
base científica”; a forma abaixo de reescrever-se esse segmento 
do texto que respeita a correlação de tempos verbais é:

(A) Embora na dietas ser normalmente recomendado que 
se bebesse muita água, até agora não havia nenhuma 
recomendação com base científica.

(B) Mesmo que nas dietas seja normalmente recomendado 
que se beba muita água, até agora não havia nenhuma 
recomendação com base científica.

(C) Ainda que nas dietas ser recomendado normalmente beber 
muita água, até agora não há nenhuma recomendação 
com base científica.

(D) Conquanto nas dietas fosse normalmente recomendado 
beber muita água, até agora não havia nenhuma 
recomendação com base científica.

(E) Apesar de nas dietas ser normalmente recomendado 
beber muita água, até agora não tem havido nenhuma 
recomendação com base científica.
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QUESTÃO 5 
O segmento do texto em que a troca de posição dos termos 
sublinhados modifica o sentido do texto é:

(A) “A partir da análise de cerca de 5.000 referências de 
diferentes bancos de dados de artigos científicos”.

(B) “...os especialistas puderam comprovar que beber água 
efetivamente acelera os processos de emagrecimento”.

(C) “Uma equipe de cientistas alemães demonstrou 
pela primeira vez que beber água emagrece”.

(D) “...como assegura a tradição popular, beber água emagrece”.
(E) “Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado 

beber muita água...”

QUESTÃO 6
O termo sublinhado que funciona como agente (adjunto 
adnominal) e não como paciente (complemento nominal) do 
termo anterior é:

(A) ingestão de água
(B) pesquisa da Universidade Charité
(C) consumo médio de água
(D) análise de cerca de 5000 referências
(E) aceleração do metabolismo

QUESTÃO 7
“O estudo destaca a conclusão de uma série de dados sobre o 
sucesso de uma dieta em um grupo de idosos que aumentaram 
seu consumo médio de água”.

Assinale a alternativa em que o comentário realizado sobre um 
componente desse segmento do texto é correto:

(A) a expressão “uma série de” indica um conjunto de 
elementos organizados do menos para o mais importante.

(B) o conectivo “sobre” indica uma noção de “lugar”.
(C) o pronome relativo “que” tem “dieta” por antecedente.
(D) o vocábulo “conclusão” indica um pensamento 

obrigatoriamente correto.
(E) o vocábulo “idosos” representa uma designação 

politicamente correta de “velhos”.

QUESTÃO 8
Segundo o texto, a ingestão de água emagrece:

(A) desde que acompanhada de controle médico.
(B) sobretudo em pacientes da terceira idade.
(C) já que traz a sensação de saciedade.
(D) caso não esteja acompanhada de uma dieta.
(E) apesar de já haver uma pesquisa que o comprova.

QUESTÃO 9
“A partir da análise de cerca de 5.000 referências...”; assinale a 
alternativa que indica corretamente o significado da expressão 
sublinhada:

(A) quantidade rigorosamente precisa
(B) quantidade aproximada para menos
(C) quantidade aproximada para mais
(D) quantidade aproximada para mais ou menos
(E) quantidade intencionalmente exagerada.

QUESTÃO 10
Considerando que o texto aborda uma pesquisa científica, 
indique a etapa dessa pesquisa que NÃO foi corretamente 
identificada:

(A) hipótese: beber água emagrece
(B) metodologia: comparar grupos de idosos que aumentaram 

seu consumo médio de água com outros que não o fizeram.
(C) método empregado: dedutivo, pois partem de um caso 

geral para casos particulares.
(D) análise: os estudos mostraram maior emagrecimento no 

grupo de idosos que aumentaram seu consumo médio de 
água.

(E) conclusão: os idosos perdem mais peso quando aumentam 
seu consumo médio de água e estão fazendo dieta.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Observe a sequência a seguir:

                 4    9    13   22   35   57  ...

O próximo termo é o:

(A) 82
(B) 92
(C) 102
(D) 112
(E) 122

QUESTÃO 12
Se não é verdade que Raimundo conhece a França ou a Itália 
então é verdade que Raimundo

(A) pode conhecer a França mas não conhecer a Itália
(B) pode conhecer a Itália mas não conhecer a França
(C) conhece a França mas não conhece a Itália ou conhece a 

Itália mas não conhece a França
(D) pode conhecer a França e a Itália
(E) não conhece nem a França nem a Itália
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QUESTÃO 13
A coleção de bolas de gude de Marcos é 50% maior que a de 
seu amigo João. Se Marcos e João reunirem todas as suas bolas 
de gude, então o total de bolas de gude reunidas é com certeza 
um múltiplo de:

(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 7
(E) 10

QUESTÃO 14
A média das idades de 14 amigos é 21. Se uma pessoa de 33 
anos de idade se reunir ao grupo, a idade média desse grupo 
de 15 pessoas será igual a:

(A) 21,4
(B) 21,5
(C) 21,6
(D) 21,8
(E) 21,9

QUESTÃO 15
Três engenheiros e três enfermeiros trabalham num grande 
hospital. Será formado um grupo de estudos, composto por 
dois engenheiros e dois enfermeiros, para propor melhorias no 
conforto ambiental de todos os usuários. O número de grupos 
diferentes que podem ser formados é igual a:

(A) 9
(B) 10
(C) 12
(D) 16
(E) 20

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 16
Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, são objetivos do 
Sistema Único de Saúde:

I -  A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde.

II -  A formulação de política de saúde destinada a promover, 
nos campos econômico e social, a observância do disposto 
no § 1º do art. 2º desta lei.

III -  A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com 
a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas.

IV - O fomento, no âmbito do ensino superior de graduação e de 
pós-graduação, de práticas político-pedagógicas capazes de 
transformar a concepção dos profissionais da área de saúde 
em relação aos cuidados em saúde.

Estão corretos os objetivos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17
Avalie se as ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS) obedecem, dentre outros aos seguintes 
princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência.

II - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral.

III - utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática.

IV - participação da comunidade.

Estão corretos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18
Em relação à assistência terapêutica e à incorporação de 
tecnologia em saúde, de acordo com a lei 80808/90, NÃO é 
correto afirmar que:

(A) A assistência terapêutica integral inclui a dispensação de 
medicamentos e produtos de interesse para a saúde(próteses, 
órteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos), cuja 
prescrição esteja em conformidade com as diretrizes 
terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou 
o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em 
conformidade com o disposto no na própria lei 8080/90.

(B) A assistência terapêutica integral inclui a oferta de 
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, 
ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde 
- SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado.

(C) Protocolo clínico e diretriz terapêutica é um documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo 
à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, 
a serem seguidos pelos gestores do SUS.  

(D) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas não 
devem estabelecer os medicamentos ou produtos 
necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou 
do agravo à saúde de que tratam. 

(E) Os medicamentos ou produtos da assistência terapêutica 
e da incorporação de tecnologia são aqueles avaliados 
quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-
efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença 
ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. 
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QUESTÃO 19
De acordo com a Lei 8142/90, o Sistema Único de Saúde - SUS 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 
(A) a Conferência de Saúde e  o Conselho de Saúde. 
(B) o Comitê Gestor e a Secretaria Executiva.
(C) o Conselho Administrativo e o Comitê Gestor.
(D) o Congresso de Saúde e o Conselho de Saúde.
(E) o Congresso de Saúde e a Conferência Permanente.  

QUESTÃO 20

Um dos fundamentos da Atenção Básica é “Ter território 
_____ sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, 
a programação _____ e o desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais com impacto na situação, 
nos condicionantes e nos determinantes da saúde das 
coletividades que constituem aquele território, sempre 
em consonância com o princípio da _____”.

(PNAB, 2012, Anexo 1)

As lacunas ficam corretamente preenchidas por:

(A) associado / centralizado / impessoalidade.
(B) adstrito / descentralizada / equidade.
(C) limitado / centralizada / paridade.
(D) adstrito / centralizada / hierarquização.
(E) limitado / hierarquizada e centralizada / equidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
A sequencia de eventos na qual ocorre a divisão celular das 
células normais ou cancerosas denomina-se:

(A) mitose
(B) apoptose
(C) ciclo celular
(D) displasia
(E) interfase

QUESTÃO 22
A anfotericina B é um agente fungistático amplamente utilizado 
no tratamento das infecções fúngicas sistêmicas durante o 
TCTH. Dentre seus efeitos colaterais o desequilíbrio eletrolítico 
com maior probabilidade de ocorrer é a: 

(A) hiponatremia
(B) hipernatremia
(C) hipocalemia
(D) hipercalemia
(E) hipocalcemia

QUESTÃO 23
De acordo com a estrutura química e a similaridade de ação, 
os seguintes antineoplásicos  estão classificados corretamente:

(A) agentes antimetabólicos- Ciclofosfamida
(B) antibióticos antitumorais- Metotrexato
(C) plantas alcaloides- Mecloretamina
(D) agentes alquilantes- Ifosfamida
(E) agentes múltiplos- Citarabina

QUESTÃO 24
Durante o processo de citorredução na fase de condicionamento 
para o transplante de medula óssea  podem ocorrer alterações 
metabólicas decorrentes da destruição celular maciça, 
geralmente após o início da quimioterapia. A essa emergência 
oncológica dá-se o nome de Síndrome da Lise Tumoral.  Dentre 
os medicamentos a seguir, assinale o que é utilizado com a 
finalidade de minimizar os riscos dessa síndrome: 
 
(A) polivitaminas do complexo B
(B) ácido ursodesoxicólico
(C) sulfametoxazol + trimetoprima
(D) nimesulida
(E) alopurinol

QUESTÃO 25
Extensos dados epidemiológicos mostram que pacientes 
submetidos a transplantes de células-tronco hematopoéticas 
alogênicos devem permanecer em quartos individualizados. 
Nesse sentido, é correto afirmar que: 

(A) A pressão no interior dos quartos deve ser positiva em 
relação ao corredor.

(B) Os Filtros HEPA removem 89% das partículas maiores que  
0,3 µm de diâmetro.

(C) LAF são menos eficientes do que a filtração por filtro HEPA.
(D) Há recomendação de se optar por quartos com fluxo 

laminar para pacientes submetidos a TCTH.
(E) Não há necessidade de instalação de filtros, pois a 

individualidade dos quartos é suficiente.

QUESTÃO 26
O sucesso do transplante alogênico depende em grande parte 
da compatibilidade entre doador e receptor. O melhor doador 
é aquele que possui antígenos que se assemelham aos do 
paciente. O transplante haploidêntico é aquele que possui a 
seguinte quantidade de antígenos HLA idênticos: 

(A) seis 
(B) três  
(C) quatro
(D) dois
(E) cinco
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QUESTÃO 27
Quando não há doador na própria família, começa a busca 
por um doador cadastrado no Registro Brasileiro de Doadores 
Voluntários de Medula Óssea(REDOME). Para se cadastrar no 
REDOME é necessário ter idade entre:

(A) 16 e 67 anos
(B) 18 e 65 anos
(C) 18 e 55 anos
(D) 16 e 65 anos
(E) 18 e 50 anos

QUESTÃO 28
Para a coleta de medula óssea do doador são realizadas 
múltiplas punções, preferencialmente: 

(A) na crista ilíaca anterior.
(B) no fêmur.
(C) na crista ilíaca posterior.
(D) nas vértebras.
(E) no esterno. 

QUESTÃO 29
Ainda em relação à coleta de medula óssea do doador, a agulha 
utilizada para as punções é a: 

(A) de Huber
(B) FT186
(C) de Jamshidi
(D) Trocarte
(E) FT188

QUESTÃO 30
Quando encontradas em uma biópsia, as células de Reed-
Sternberg são diagnóstico da seguinte patologia:  

(A) leucemia linfoide aguda
(B) mieloma múltiplo
(C) linfoma não-Hodgkin
(D) neuroblastoma
(E) linfoma de Hodgkin

QUESTÃO 31
A Sindrome Mielodisplásica (SMD) é um distúrbio heterogêneo 
de células-tronco caracterizado por hematopoiese inefetiva, 
resultando em citopenias. A SMD tem chance significativa de 
evoluir para: 

(A) leucemia mieloide aguda
(B) anemia  aplástica severa
(C) leucemia linfoide aguda
(D) leucemia mieloide crônica
(E) anemia de Fanconi

QUESTÃO 32
Após o transplante alogênico, uma intervenção clínica 
protocolada é a administração de um imunossupressor 
chamado metotrexato (MTX) para a prevenção da doença 
enxerto contra o hospedeiro. Normalmente, são dias de 
administração do MTX, EXCETO: 

(A) +1
(B) +6
(C) +5
(D) +11
(E) +3

QUESTÃO 33
A insuficiência renal em pacientes com mieloma múltiplo 
é multifatorial. As causas dessa insuficiência incluem as 
seguintes, EXCETO: 

(A) hipercalcemia
(B) hiperuricemia
(C) uso de contrastes intravenosos
(D) hiperidratação
(E) acúmulo de proteínas Bence-Jones

QUESTÃO 34
Os membros da família são a fonte mais comum de células-troco 
para o transplante alogênico. Com base na genética, a chance de 
um irmão (com os mesmos pais biológicos) ter um HLA (antígeno 
do leucócito humano)  idêntico ao do paciente é de:

(A) 50%
(B) 10%
(C) 75%
(D) 80%
(E) 25%

QUESTÃO 35
A hematopoese inicia-se ao redor do 19º dia de vida 
intrauterina. O principal órgão hematopoético até  a 24ª 
semana de gestação é o:

(A) fígado
(B) baço
(C) saco vitelino
(D) tubo neural
(E) coração

QUESTÃO 36
O uso de altas doses de quimioterapia ou de radioterapia 
com o objetivo de erradicar a doença de base do paciente e 
provocar uma imunossupressão grave chama-se: 

(A) mobilização
(B) condicionamento
(C) transplante
(D) imunoterapia
(E) aférese
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QUESTÃO 37
Para a coleta de sangue de cordão umbilical e placentário, 
recomenda-se pinçar e seccionar o cordão umbilical a cerca da 
seguinte distância do recém nascido:

(A) 3 cm
(B) 8 cm
(C) 5 cm
(D) 4 cm
(E) 6 cm

QUESTÃO 38
Após a coleta do sangue de cordão umbilical e placentário, as 
mães devem ser acompanhadas durante a seguinte quantidade 
de meses para constatações de eventuais problemas, como 
infecções e doenças congênitas:  

(A) 12 meses
(B) 3 meses
(C) 18 meses
(D) 6 meses
(E) 2 meses

QUESTÃO 39
No transplante de medula, o evento adverso agudo 
gastrintestinal mais comum é: 

(A) diarreia
(B) náusea
(C) vômito
(D) nucosite
(E) constipação intestinal

QUESTÃO 40
São considerados agentes imunossupressores, EXCETO:

(A) micofenolato mofetil
(B) ciclosporina
(C) tacrolimus
(D) globulina antitimocitária
(E) ácido ursodesoxicólico

QUESTÃO 41
A maior causa de morbidade e mortalidade relacionadas ao 
transplante de medula óssea é a complicação: 

(A) cardíaca
(B)  renal
(C) pulmonar
(D) neurológica
(E) hepática

QUESTÃO 42
A principal droga no tratamento de pneumonia por 
citomegalovírus é: 

(A) Ganciclovir
(B) Sulfametoxazol + Trimetropin
(C) Aciclovir
(D) Meropenem
(E) Fluconazol

QUESTÃO 43
Em caso de incompatibilidade ABO maior entre doador e 
receptor, antes da infusão da medula óssea procede-se à  
remoção de: 

(A) plasma
(B) albumina
(C) hemácias
(D) imunoglobulina
(E) plaqueta

QUESTÃO 44
Recomenda-se a aplicação de colírio de corticosteroide durante 
e após o tratamento com altas dosagens de: 

(A) carmustina
(B) citarabina
(C) cladribina
(D) ciclofosfamida
(E) clorambucil

QUESTÃO 45
O Melfalan é um agente alquilante amplamente utilizado em 
protocolos de transplante de medula óssea. Sua estabilidade 
após a diluição é de apenas:

(A) 60 minutos
(B) 80 minutos
(C) 120 minutos
(D) 90 minutos
(E) 100 minutos

QUESTÃO 46
Dentre os medicamentos abaixo, o que pode apresentar como 
efeito colateral a indução  do crescimento gengival é a(o): 

(A) anfotericina B
(B) fluconazol
(C) voriconazol
(D) metronidazol
(E) ciclosporina
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QUESTÃO 47
O dimetil-sulfóxido (DMSO) é um agente crioprotetor que atua 
minimizando a formação intracelular de gelo e a desidratação 
celular que ocorre durante o congelamento. São reações de 
hipersensibilidade ao DMSO, EXCETO:

(A) calafrios
(B) febre
(C) tosse
(D) hipertensão
(E) dispneia

QUESTÃO 48
A doença hematológica que está associada a uma translocação 
cromossômica específica, que resulta no cromossomo 
conhecido como Filadélfia é a(o): 

(A) leucemia mieloide crônica
(B) leucemia linfocítica aguda
(C) anemia  aplástica severa
(D) linfoma de Hodgkin
(E) mieloma múltiplo 

QUESTÃO 49
Para pacientes submetidos ao transplante alogênico, preconiza-
se a imunização para caxumba, sarampo e rubeola: 

(A) logo após a alta hospitalar 
(B) 1 mês após a alta hospitalar
(C) 12 meses após o transplante
(D) 24 meses ou mais após o transplante
(E) 3 meses após o transplante

QUESTÃO 50
São critérios para alta hospitalar pós-transplante, EXCETO:  

(A) náuseas e vômitos controlados.
(B) ingestão oral entre 25% a 50% da linha básica requerida.
(C) necessidade de, no máximo, 2.500 mL de fluido parenteral 

por dia.
(D) suporte familiar.
(E) hematócrito maior que 20%.

QUESTÃO 51
O cateter que tem sido indicado com frequência em transplante 
de medula óssea é o: 

(A) central não-tunelizado
(B) central  tunelizado
(C) totalmente implantado
(D) periférico
(E) central de inserção periférica

QUESTÃO 52
O tempo transcorrido entre a aplicação da droga e a ocorrência 
do menor valor de contagem hematológica, denomina-se:  

(A) mielossupressão
(B) ablação
(C) nadir
(D) aplasia
(E) neutropenia

QUESTÃO 53
O sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP) é rico em 
células-tronco hematopoéticas. A concentração dessas células 
em uma amostra de células de cordão é aproximadamente 
equivalente àquela encontrada em medula óssea de adulto. 
Um dos fatores limitantes na escolha de células de cordão é o 
peso do receptor, que deve ter, para uma unidade de cordão, 
no máximo:

(A) 30 Kg
(B) 40 Kg
(C) 45 Kg
(D) 35 Kg
(E) 50 Kg

QUESTÃO 54
A mucosite constitui-se em uma reação inflamatória, em 
geral intensa, que envolve a cavidade oral, faringe, laringe 
e todo o trato gastrintestinal. A gravidade dependerá do 
diagnóstico da patologia de base; regimes e doses utilizadas 
no condicionamento; estados nutricionais, condições prévias 
da cavidade oral; tipo de transplante e presença de DECH.  
Segundo a classificação geral da mucosite, o grau que apresenta 
como sintomatologia ulcerações, dor intensa com necessidade 
de analgesia sistêmica é o: 

(A) II
(B) III
(C) I
(D) IV
(E) V

QUESTÃO 55
Quando um enfermeiro especialista em oncologia administra 
um quimioterápico sem verificar a prescrição médica do 
paciente incorre em:

(A) imperícia
(B) diligência
(C) imprudência
(D) dolo
(E) negligência
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QUESTÃO 56
Em pacientes transplantados com suspeita de infecção, a 
enfermagem deve estar atenta para evitar:

(A) diagnóstico microbiológico.
(B) rápida intervenção terapêutica.
(C) aumento da imunossupressão.
(D) tomografia com contraste para investigação de foco 

abdominal.
(E) Realização de exames de rx

QUESTÃO 57
São causas da monocitose na infância, EXCETO:

(A) leucemia monocitica
(B) doença de Hodgkin
(C) recuperação de agranulocitose e melhora de infecção 

crônica de malária
(D) doença de depósito (Gaucher)
(E) pós-esplenectomia

QUESTÃO 58
Em relação à Resolução RDC Nº 7/2010, que dispõe sobre os 
requisitos mínimos para o funcionamento de Unidades de 
Terapia Intensiva, avalie as afirmativas abaixo.

I.  É permitido ao profissional assumir responsabilidade 
técnica ou coordenação em, no máximo, duas UTIs.

II.  Enfermeiros assistenciais: no mínimo um para cada dez 
leitos ou fração, em cada turno.

III.  Técnicos de enfermagem: no mínimo um para cada  dois  
leitos em cada turno, além de um técnico de enfermagem 
por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno.

IV.  Todos os profissionais da UTI devem estar imunizados 
apenas contra tétano e hepatite B.

V.  Todo paciente grave deve ser transportado com o 
acompanhamento contínuo, no mínimo, de um médico 
e de um técnico de enfermagem, ambos com habilidade 
comprovada para o atendimento de urgência e emergência.

Estão corretas somente as afirmativas:

(A) II, III e IV 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) II, III e V 
(E) I, IV e V 

QUESTÃO 59
Segundo o artigo 6° da resolução COFEN n° 358, de 15 de 
outubro de 2009, a execução do Processo de Enfermagem 
deve ser registrada formalmente. Avalie se as anotações de 
enfermagem a serem registradas envolvem:

I.  As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face 
aos diagnósticos de enfermagem identificados.

II.  Um resumo dos dados coletados de maneira fidedigna 
sobre a pessoa, a família ou toda e quaisquer informação 
relevante que se refira ao processo saúde-doença.

III.  Os diagnósticos de enfermagem após avaliação 
sistematizada.

IV.  Os resultados alcançados pelas ações ou intervenções de 
enfermagem propostas

Estão corretas as afirmativas:

(A) I, II, III e IV.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II e IV, apenas.
(E) I e III, apenas

QUESTÃO 60
A equipe multiprofissional deverá esclarecer os pacientes 
e familiares, durante o período de internação, acerca dos 
Direitos do Paciente. Essa temática faz parte das estratégias do 
Ministério da Saúde voltadas para segurança do paciente. Em 
relação ao assunto, avalie as afirmativas abaixo:

I.  O paciente tem direito a consentir ou recusar 
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele 
realizados e deve consentir de forma livre, voluntária e 
esclarecida com informações adequadas.

II.  O paciente tem direito à visita de amigos e familiares. As 
visitas devem ser disciplinadas em horários compatíveis, 
desde que não comprometam as atividades médico/
sanitárias.

III.  O paciente tem direito a acompanhante, se desejar, tanto 
nas consultas, como nas internações hospitalares.

IV.  O paciente tem direito de ser resguardado de seus 
segredos, através do sigilo profissional, sendo que os 
segredos do paciente correspondem a tudo aquilo que, 
mesmo desconhecido pelo próprio paciente, possa o 
profissional de saúde ter acesso e compreender através de 
informações obtidas no histórico, exame físico, laboratorial 
e radiológico.

V.  O paciente tem direito a manter sua privacidade para 
satisfazer suas necessidades fisiológicas, quer quando 
atendido no leito ou no ambiente onde está internado, 
quer quando esteja aguardando atendimento.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
(B) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(C) as afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
(D) somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
(E) somente as afirmativas II e V estão corretas.




