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PROVA TÉCNICA

A respeito de vacinas que constituem o Programa Nacional

de Imunizações (PNI) no Brasil, julgue os itens a seguir.

31 A vacina quadrivalente papilomavírus humano (HPV

recombinante) deve ser administrada exclusivamente por via

subcutânea, no esquema estendido zero, seis e sessenta meses,

podendo o paciente que a tome apresentar reações como dor no

local da aplicação, edema e eritema de intensidade moderada. 

32 Uma única dose da vacina contra a febre amarela, produzida

com vírus vivo atenuado, pode conferir eficácia entre 90%

a 98% e proteção por toda a vida.

Acerca das modalidades assistenciais, julgue os itens subsequentes.

33 A modalidade de assistência de atendimento e internação

domiciliares inclui procedimentos médicos, de enfermagem,

fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, para

o cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

34 Define-se regime de hospital-dia como assistência

intermediária entre a internação e o atendimento

ambulatorial, para a realização de procedimentos clínicos,

cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que requeiram

a permanência do paciente na unidade por um período

máximo de vinte e quatro horas.

Com relação às unidades de atenção à saúde mental, julgue os itens

seguintes.

35 O centro de atenção psicossocial (CAPS) na modalidade II

é o que atende crianças e adolescentes somente entre dez

e dezessete anos de idade, portadores de transtornos

mentais graves e persistentes, inclusive decorrentes do uso

de substâncias psicoativas, em cidades e(ou) regiões com

pelo menos cem mil habitantes.

36 Uma das diretrizes de serviço hospitalar de referência para

a atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental

e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e

outras drogas é a integração à rede de atenção psicossocial,

para garantia da continuidade do cuidado.

Sabendo que a presença de incapacidades é o principal preditor

de mortalidade, hospitalização e institucionalização em idosos,

julgue os itens a seguir, a respeito da assistência de enfermagem

em gerontologia.

37 No planejamento de enfermagem, devem-se determinar

os resultados que se desejam alcançar e as ações ou

intervenções que deverão ser realizadas face às respostas

da assistência prestada ao idoso, identificadas na etapa

do diagnóstico de enfermagem.

38 A avaliação das atividades da vida diária é a primeira fase

da avaliação cognitiva do idoso.

A respeito da assistência de enfermagem ao paciente oncológico,

julgue os itens subsecutivos.

39 Flebite e urticária são efeitos colaterais comuns da

quimioterapia sistêmica.

40 Na terapia nutricional enteral em pacientes oncológicos,

cabe ao profissional enfermeiro orientar os familiares e(ou)

cuidadores quanto aos procedimentos relativos à higiene

da ponta da sonda — com algodão embebido em álcool —

a ser adotados antes de cada administração de dieta.

41 Não há contraindicação de contato entre pacientes oncológicos

em processo de quimioterapia e pessoas portadoras de doenças

transmissíveis.

Acerca de procedimentos de enfermagem relacionados aos sinais

vitais, julgue os itens a seguir.

42 Com relação à frequência cardíaca, a ausência de pulso

pode indicar uma oclusão arterial.

43 A verificação da temperatura corpórea superficial'periférica

por via oral é contraindicada em pacientes que tenham

realizado cirurgias na região ou que apresentem dificuldade

de respirar.

Com relação às recomendações de práticas seguras em cirurgia,

julgue os itens que se seguem. 

44 Uma mensuração inicial da concentração de gás carbônico

expirado (capnografia) deve ser usada para confirmar o

posicionamento correto de tubo oral e também a adequação

dos agentes voláteis inspirados.

45 A demarcação da lateralidade deve ser feita no sítio operatório

ou próximo a ele — sítios não operatórios não devem

ser demarcados.

Hipertensão arterial (HA) é uma condição multifatorial

caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos

$140 mmHg e(ou) 90 mmHg. No Brasil, a HA atinge 32,5%

(36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos,

contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes

por doença cardiovascular (DCV). Com relação a esse assunto,

julgue os itens a seguir.

46 O mecanismo mais comum da HA no idoso é o enrijecimento

da parede arterial dos grandes vasos, que pode levar

ao aumento predominante da pressão arterial sistólica,

com manutenção ou queda da pressão arterial diastólica.

47 A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA)

consiste no registro direto da pressão arterial durante

doze horas, enquanto o paciente realiza suas atividades

habituais durante os períodos de vigília e sono.
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Com relação a doenças diarreicas e respiratórias prevalentes

em recém-nascidos e crianças, julgue os itens a seguir.

48 Doenças diarreicas no primeiro ano de vida são comumente

associadas a mamadeiras mal higienizadas e à ocorrência

de contaminações de alimentos complementares.

49 A frequência respiratória considerada normal para crianças

de doze meses a cinco anos de idade é entre trinta e sessenta

movimentos por minuto.

50 A diarreia por rotavírus é prevenida por vacina aplicada

aos doze meses de idade e aos quinze meses de idade.

51 O consumo excessivo de sucos por crianças com faixa etária

entre dois anos de idade e seis anos de idade se correlaciona

com diarreia crônica e baixo crescimento.

52 A deficiência quantitativa e qualitativa do surfactante alveolar

é a principal causa da síndrome do desconforto respiratório.

53 Enquanto a proteção oferecida pelo leite materno contra mortes

por infecções respiratórias diminui com a idade, a proteção

desse alimento contra mortes por diarreia se mantém constante

nos primeiros dois anos de vida.

Considerando as orientações nacionais para atenção à mulher

no climatério e menopausa, julgue os itens que se seguem.

54 Recomenda-se a realização de mamografia bienalmente

para mulheres a partir dos quarenta anos de idade.

55 Os sintomas de menopausa costumam ser mais severos

em fumantes.

56 Entre os maiores fatores de risco para osteoporose está

a menopausa tardia.

Considerando-se as orientações nacionais de suporte básico de vida,

julgue os próximos itens.

57 Quando o paciente com trauma cranioencefálico apresenta

oito pontos ou menos na escala de Glasgow, considera-se

grave o trauma.

58 Situações pré-hospitalares envolvendo violência, abuso

de drogas ou intoxicações devem ser avaliadas pelo

método ACENA.

59 É obrigatória a aplicação da escala de Cincinnati após

manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Julgue os itens subsequentes, considerando as normas brasileiras

de acreditação de serviços de saúde.

60 Um fundamento atual da gestão em saúde é a gestão por

processos, definida como forma de entender a organização

como um sistema integrado, de áreas interdependentes.

61 A avaliação de uma organização prestadora de serviços de

saúde pode levar a um dos seguintes resultados: acreditado

com excelência; acreditado pleno; acreditado; não acreditado.

Com relação às orientações nacionais para gestações de alto risco,
julgue os itens subsecutivos.

62 O descolamento prematuro de placenta em grau 1 compromete
a vitalidade do feto.

63 Casos de abortamento infectado são mais associados
a ocorrências espontâneas, decorrentes da falta de
higienização regular.

64 Casos de crescimento intrauterino restrito grave, diagnosticado
no segundo trimestre de gravidez, sugerem possibilidades
de cromossomopatia ou de infecção congênita.

A respeito de doenças relacionadas às atividades laborais, julgue
os itens a seguir.

65 Em se tratando de funcionários que exercem atividades
de limpeza, lavanderia e cozinha, considera-se a candidíase
uma doença laboral se caracterizada, por meio da história
ocupacional dessas pessoas e da inspeção no ambiente
de trabalho, a exposição laboral.

66 Dada a natureza de indústrias de laticínios, abatedouros,
açougues, frigoríficos, laboratórios e clínicas veterinárias,
os trabalhadores que exercem suas funções nesses locais
estão expostos ao risco de contrair brucelose.

67 A neoplasia maligna de bexiga, de etiologia multicausal,
com alta malignidade e, em geral, com prognóstico de
letalidade de três meses a seis meses, pode estar relacionada
às atividades laborais.

Com relação ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde,
julgue os itens subsequentes.

68 A responsabilidade dos estabelecimentos de saúde que geram
resíduos encerra-se assim que são contratadas empresas
terceirizadas para realizar os serviços de limpeza, coleta,
tratamento, disposição final e comercialização de materiais
reciclados.

69 Os resíduos sólidos dos serviços de saúde são classificados e
separados em cinco grupos de acordo com suas características
e tipo de risco, o que determina as formas como serão
armazenados, coletados, transportados e entregues ao
destino final.

70 A autoclave e o incinerador são equipamentos utilizados
para a desinfecção de resíduos sólidos dos serviços de saúde
do grupo B, de modo que eles possam ser posteriormente
encaminhados ao circuito normal de coleta dos resíduos
sólidos urbanos.

Quanto à metodologia científica empregada nas pesquisas em
saúde e enfermagem, julgue os itens subsecutivos.

71 A média é uma medida da tendência central afetada pela
presença de valores discrepantes (outlines) e afasta-se do
centro de uma distribuição distorcida, enquanto a mediana
é a pontuação do meio da sequência estudada.

72 Os estudos transversais são utilizados na pesquisa de doenças
estáveis e terapias que demonstrem efeitos em curto prazo.

73 O pouco tempo gasto com o trabalho de campo e a
descontração no ambiente onde são realizadas as coletas
de dados, frequentemente sem estresse, são vantagens da
observação participante em uma pesquisa com seres humanos.
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Com relação à esterilização, desinfecção e aos materiais utilizados

em estabelecimentos de saúde, julgue os itens a seguir.

74 A desinfecção inicial de instrumentos cirúrgicos metálicos

deve ser feita com solução de hipoclorito de sódio, betadine

ou álcool.

75 Inaladores, máscaras de nebulização, ambu e cânulas de

Guedel são artigos classificados como críticos do ponto de

vista de contaminação, pois apresentam alto risco de infecção.

76 Antes da esterilização ou desinfecção de materiais de elevado

grau de contaminação para a saúde, deve-se colocar luvas,

enxaguar os materiais com água corrente fria, depois lavá-los

com água morna e sabão, utilizando-se escova de cerdas

apropriadas, e, em seguida, enxaguá-los e secá-los.

Considerando que determinado paciente de dezoito anos de idade

tenha sido internado em uma unidade oncológica com

diagnóstico de leucemia e esteja sendo submetido à quimioterapia

antineoplásica (QA), o que deixa seu sistema imunológico frágil,

julgue os itens subsequentes acerca das práticas de biossegurança

aplicadas ao processo de cuidar e das medidas de precaução

para a segurança individual e coletiva.

77 É facultativo ao profissional que estiver preparando a QA

dentro da área restrita o uso de equipamentos de proteção

individual como máscara e óculos.

78 Os familiares poderão visitar esse paciente se estiverem

portando luvas cirúrgicas e poderão levar-lhe alimentos

se estes estiverem devidamente higienizados.

79 A preparação da QA deve ser feita em sala restrita, em cabine

de segurança biológica classe II, tipo B2, com exaustão

externa, para garantir a proteção pessoal e ambiental.

80 Durante a administração da QA, é obrigatório o uso,

pelos profissionais de saúde, de óculos e de equipamento

para proteção das vias respiratórias, para a segurança tanto

do profissional quanto do paciente.

Espaço livre


