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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, julgue os itens subsequentes.

41 É dever do profissional de enfermagem cooperar com a
paciente para a prática da interrupção voluntária de gestação,
nos casos em que a legislação autorize o aborto. 

42 O acesso às informações relacionadas à pessoa, sua família e
sua coletividade é necessário ao exercício profissional da
enfermagem.

43 Devem ser registradas no prontuário do paciente apenas as
informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar,
de forma objetiva, cronológica, legível e sem rasuras.

44 É prerrogativa do profissional de enfermagem recusar-se,
mesmo em situação de emergência, a executar prescrição
médica na qual não constem assinatura e número de registro
profissional do prescritor. 

45 Na prestação da assistência em enfermagem, o profissional
deve buscar proporcionar qualidade de vida à pessoa e a sua
família, inclusive no processo de luto, em caso de morte.

46 É facultada ao profissional de enfermagem a decisão de
participar de prática destinada a antecipar a morte de paciente
em fase terminal, a chamada eutanásia.

47 É proibido disponibilizar o acesso a informações e documentos
a terceiros que não estejam diretamente envolvidos na
prestação da assistência de saúde ao paciente.

Com base na Lei n.º 7.498/1986 e no Decreto n.º 94.406/1987, que
dispõem sobre o exercício da enfermagem, julgue os itens a seguir.

48 Ao técnico de enfermagem cabe o exercício de atividades de
nível médio, entre elas a orientação e o acompanhamento do
trabalho de enfermagem em grau auxiliar.

49 Cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro na
prevenção e no controle sistemático de infecção hospitalar.

Com referência à atuação da equipe de enfermagem em centro
cirúrgico, julgue os itens que se seguem.

50 Constitui material cirúrgico todo o conjunto de objetos,
instrumentos e equipamentos que sejam utilizados para a
execução de determinado procedimento cirúrgico e que entrem
em contato direto ou indireto com a região operada.

51 É função do técnico de enfermagem auxiliar no
posicionamento cirúrgico correto do paciente. 

52 O objetivo do manejo de enfermagem para o paciente em
unidade de recuperação pós-anestésica restringe-se,
basicamente, à avaliação da função renal.

53 A sala de recuperação pós-anestésica deve ser equipada com
leitos para o atendimento dos pacientes no pós-operatório até
que eles estejam em condições de receber alta hospitalar.

54 Áreas semirrestritas correspondem àquelas que têm limites
definidos para a circulação de pessoal e de equipamentos, e
que são destinadas ao uso privativo do pessoal vestido com a
indumentária cirúrgica completa, com rígido controle de
trânsito e de assepsia. 

55 Na preparação do paciente antes da cirurgia, deve-se auxiliá-lo
a colocar meias de compressão elástica, quando indicado, pois
elas são importantes na prevenção de trombose venosa
profunda.

56 O expurgo é o local destinado à eliminação de matéria
orgânica proveniente das salas de cirurgia, como secreções e
excreções do paciente.

Julgue os itens a seguir, referentes a infecção hospitalar. 

57 O programa de controle de infecção hospitalar compreende um
conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao
máximo possível a incidência de infecções hospitalares.

58 Apesar de altamente relevante, a existência de comissão de
controle de infecção hospitalar em serviços de saúde é
facultativa. 

59 Em ambiente hospitalar, o uso de solução alcoólica para a
higienização das mãos (álcool em gel) pode substituir o uso de
lavatórios ou pias com água corrente em dias de racionamento
no fornecimento de água público. 

60 A fonte endógena, como a microbiota presente na flora da boca
e na pele do paciente, é fator associado à etiologia de infecções
hospitalares.

61 Durante a higienização das mãos, é importante que o visitante
mantenha adornos como anéis e alianças nos dedos, para
garantir que tanto a pele quanto os acessórios estarão livres de
contaminantes após o contato com a água ou com o álcool. 

Acerca da atuação de medicamentos no organismo humano, julgue
os itens seguintes.

62 O acetaminofeno, ou paracetamol, e a dipirona são analgésicos
puros capazes de aliviar dor de intensidade leve a moderada e
febre, pois eles afetam a produção de substâncias conhecidas
como prostaglandinas.

63 Antieméticos são fármacos que atuam nos rins, aumentando o
volume e o grau do fluxo urinário e promovendo a eliminação
de eletrólitos como o sódio e o potássio.

64 Medicamentos anti-histamínicos têm a função de reduzir ou
eliminar os efeitos da histamina, que é um mediador químico
secretado pelo corpo especialmente nos casos de reação
alérgica. 

Acerca do uso de curativos na enfermagem, julgue os itens a seguir.

65 Curativos favorecem a rápida epitelização, a diminuição da dor
e a aceleração da destruição de tecidos necrosados.

66 As coberturas de alginatos são um tipo de curativo indicado
para feridas com pouca exsudação; por isso, seu uso pode
prolongar-se por até sete dias.

Acerca dos cuidados na administração de medicamentos, julgue os
próximos itens. 

67 O preparo do medicamento deve ser realizado apenas quando
houver certeza quanto ao medicamento prescrito, à dose e à via
de administração. 

68 É dispensável esclarecer ao paciente o medicamento que lhe
será administrado.

69 A absorção de determinados medicamentos é mais rápida pela
via subcutânea que pela via intramuscular.

70 O efeito medicamentoso da droga administrada por via
endovenosa é imediato; por isso, esta é uma via de escolha em
casos de emergência.
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Mariana, com setenta e seis anos de idade, apresenta, em
atendimento hospitalar de emergência, forte dor precordial,
em aperto, contínua, com irradiação para o pescoço, e leve
tontura — segundo a paciente, há cerca de 30 min. Ela tem história
de hipertensão arterial crônica e vem sendo acompanhada
regularmente por seu cardiologista. No exame, Mariana encontra-se
dispneica, agitada, com PA de 190 mmHg × 130 mmHg e oximetria
de pulso em 92%.

Acerca desse caso clínico, julgue os itens a seguir.

71 No serviço de emergência, Mariana deverá ser mantida em
posição de Trendelenburg e ser tranquilizada.

72 Segundo o Protocolo de Manchester, Mariana deverá ser
classificada na triagem inicial como paciente em risco — cor
laranja —, devendo ser reavaliada pela enfermagem a cada
10 min até que receba atendimento médico.

73 Deverá ser instalado na paciente acesso venoso periférico e
ser-lhe oferecida oxigenoterapia.

74 O quadro apresentado por Mariana pode ser corretamente
classificado como uma urgência hipertensiva.

Lúcia, técnica de enfermagem, foi chamada pelo
acompanhante de André, um paciente com sessenta e três anos de
idade, internado havia dois dias por conta de uma pneumonia. Ao
chegar ao quarto de André, Lúcia percebeu que ele parecia não
respirar.

Com respeito a esse caso clínico, julgue os próximos itens.

75 Lúcia deverá checar, imediatamente, a responsividade de
André, comprimindo um dos dedos dele para verificar se ele
responde ao estímulo doloroso.

76 Se André não for responsivo, Lúcia deverá verificar a
respiração e o pulso carotídeo do paciente, simultaneamente. 

77 Se for comprovada parada cardiorrespiratória, Lúcia deverá
iniciar reanimação cardiopulmonar, com ciclos de quinze
compressões eficientes — deprimindo o tórax em cerca de
3 cm, com completo retorno — e cinco insuflações eficientes,
de 5 s cada uma, e com elevação visível do tórax.

Jane, com cinquenta e dois anos de idade, compareceu a
um posto de vacinação juntamente com seus netos — Pedro, com
quatro anos de idade, e João, com nove meses de vida. Jane não se
lembra de quando foi vacinada pela última vez, mas acredita que
tenha sido há mais de vinte anos, e também não sabe contra quais
doenças foi vacinada, porque não possui cartão de vacinação.
As crianças tomaram, em seu devido tempo, todas as vacinas
preconizadas pela Política Nacional de Imunização, como
demonstrado em seus respectivos cartões de vacinação. Nenhum
deles tem contraindicação para ser vacinado.

Com relação a essa a situação hipotética, julgue os seguintes itens.

78 Jane deverá receber dose única de vacina contra hepatite B,
dose única de vacina contra febre amarela, a primeira dose da
tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e uma dose da
vacina dupla — adulto (dT: difteria e tétano).

79 Pedro deverá receber o segundo reforço da dTP (difteria,
coqueluche e tétano) e da VOP (oral contra poliomielite) e
dose única da vacina contra varicela.

80 João deverá tomar apenas dose única da vacina contra a febre
amarela.

Acerca do controle das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs),
cujas incidências têm tornado esse controle uma prioridade para os
órgãos de vigilância epidemiológica brasileiros, julgue os itens
subsequentes.

81 No Brasil, são de notificação compulsória a sífilis congênita,
a sífilis em gestante e a sífilis adquirida.

82 Quando forem indicados para a confirmação diagnóstica de
DST, os exames laboratoriais deverão ser agendados para
sete dias após a primeira consulta, com o objetivo de
minimizar as chances de resultados falsos-negativos
decorrentes de possíveis janelas imunológicas.

83 Ao oferecer preservativos masculinos, o técnico de
enfermagem deve orientar o paciente a utilizar lubrificantes
oleosos, como vaselina, que reduzem o atrito, protegendo a
integridade do látex.

84 A conjuntivite do recém-nascido causada pela clamídia tende
a ser mais severa que a causada pela Neisseria gonohrroeae e
de início mais precoce.

85 Na rotina de assistência pré-natal, deve ser pesquisada a
infecção pelo HIV na primeira consulta e no terceiro trimestre
de gestação.

Julgue os próximos itens, relativos ao controle e acompanhamento
de pessoas com diabetes melito (DM) ou com intolerância a glicose.

86 Uma mulher com quarenta e oito anos de idade, que
compareça a ambulatório de clínica médica, sem queixas
específicas, para fazer check-up de rotina, com PA de
120 mmHg × 78 mmHg, IMC = 28, e com história familiar de
DM, dislipidemia, síndrome de ovários policísticos e
sedentarismo, deverá ser encaminhada para consulta de
rastreamento de DM e solicitação de exame de glicemia.

87 O Ministério da Saúde recomenda que a consulta de
rastreamento para população-alvo de DM seja realizada pelo
enfermeiro ou técnico de enfermagem da unidade básica de
saúde, devendo os casos suspeitos ser encaminhados ao
médico, em momento posterior, para confirmação ou não do
diagnóstico.

88 Na rotina do Sistema Único de Saúde, recomenda-se que o
manejo clínico do uso de insulina pela pessoa com DM do
tipo 2 que necessite de múltiplas doses diárias seja
prioritariamente realizado no ambulatório de especialidades.

Paula, com vinte e seis anos de idade, compareceu a
unidade básica de saúde com queixa de amenorreia havia cerca de
vinte dias, mas não tinha certeza da data da última menstruação.
Nessa oportunidade, ela informou ter vida sexual ativa, fazer uso de
anticoncepcional oral de forma irregular e nunca ter engravidado.

Acerca desse caso clínico, julgue os itens que se seguem.

89 Nesse caso, é indicado o teste rápido de gravidez.

90 Os testes rápidos para HIV e sífilis deverão ser oferecidos a
Paula.

91 Paula deverá receber, com antecedência, informações sobre a
maternidade, o parto e o direito de escolher um acompanhante,
necessariamente mulher, para esse momento. 
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Tendo em vista que o Conselho Federal de Enfermagem publicou

recentemente o novo Código de Ética dos Profissionais de

Enfermagem por meio da Resolução COFEN n.º 564/2017, julgue

os itens a seguir à luz das prescrições dessa nova norma.

92 No caso de prontuários eletrônicos, o profissional de

enfermagem deve apor assinatura certificada, conforme

legislação vigente.

93 Nos casos de violência doméstica contra criança, adolescente,

idoso ou mulher, o profissional de enfermagem deverá

informar os órgãos de responsabilização criminal, mesmo sem

autorização do paciente ou de seu representante legal.

94 É dever do técnico de enfermagem manter sigilo sobre fato de

que tenha tido conhecimento em razão da atividade

profissional, exceto se o fato for de conhecimento público.

Acerca da prevenção de acidentes de trabalho em serviços de saúde,

julgue os próximos itens.

95 No que concerne aos riscos ocupacionais, os microrganismos

geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os

parasitas, as toxinas e os príons são classificados como agentes

biológicos.

96 O programa de prevenção de riscos ambientais deve ser

reavaliado a cada dois anos ou quando houver mudança nas

condições de trabalho que possa alterar a exposição aos riscos

ocupacionais.

97 Os locais onde exista a possibilidade de exposição a agentes

biológicos devem possuir lavatório exclusivo para higiene das

mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha

descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato

manual.

Recentemente, foi detectado aumento significativo de

casos de LER/DORT em um setor de determinado hospital, em

comparação com os dez anos anteriores. Por conta disso, a direção

desse hospital contratou um especialista para avaliar as condições

ergonômicas de trabalho nesse setor e propor melhorias.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

98 Com o objetivo de reduzir o adoecimento dos trabalhadores, a

intervenção ergonômica deverá procurar a melhor forma de

adaptar os trabalhadores do referido setor do hospital às

condições do trabalho ali desenvolvido. 

99 Caso sejam utilizados os instrumentos e as técnicas da análise

ergonômica do trabalho, deverão ser considerados as

regulações, as restrições e os limites implícitos ou explícitos

impostos pelos próprios trabalhadores desse setor.

100 Se, na avaliação especializada das condições de trabalho no

setor em questão, forem identificados riscos ergonômicos,

estes deverão ser simbolizados no mapa de riscos em azul.

Espaço livre


