Prova de Conhecimentos Específicos
Questões de 21 a 35
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questão

Questão

21

Sobre tipos de tumores cerebrais primários, é correto afirmar:

Sobre a humanização do paciente para o cuidado e prevenção
do câncer, é correto afirmar:

01) Os gliomas são o tipo mais comum de tumor
intracerebral.
02) Os meningiomas são os tumores do oitavo nervo
craniano, responsável pela audição e equilíbrio.
03) Os neuromas acústicos são tumores encapsulados
benignos comuns das células aracnoides.
04) Os adenomas hipofisários são encontrados no interior do
cérebro ou na superfície deste.
05) Os angiomas causam sintomas, em consequência de
uma pressão sobre estruturas adjacentes, ou de
alterações hormonais.

01) A humanização na saúde significa a valorização da
qualidade técnica e ética do cuidado, aliada ao
reconhecimento dos direitos do(a) usuário(a), de sua
subjetividade e referências culturais, garantindo respeito
restrito às questões referentes à saúde respaldada pela
sua possibilidade de arcar com suas necessidades
econômicas e sociais.
02) A assistência humanizada depende de um espaço ou um
local, hora ou um profissional específico para fazê-lo,
implica especificidade de saberes, necessidades,
possibilidades, angústias e invenções, que somente a
verticalidade das ações pode corresponder.
03) A assistência humanizada precisa ser dotada de atitudes
proativas estimulando a adesão pelo paciente, desde as
ações preventivas até o tratamento da doença.
04) Deve-se aproveitar um momento especifico durante a
assistência ao paciente oncológico para orientação e
prevenção em relação às questões referentes à doença,
sem ter que estender a outros pacientes com afecções
distintas.
05) Os valores que norteiam a humanização do cuidado ao
paciente oncológico são a autonomia e o protagonismo
do profissional de saúde, a responsabilidade do paciente
pela aquisição da doença e a relação com o paciente
voltado diretamente para a cura do câncer.
Questão

Questão

( ) Avaliar o reflexo de engasgo e a capacidade de deglutição.
( ) Fazer o monitoramento neurológico, incluindo a PIC.
( ) Verificar a função motora na dependência de o paciente
apresentar déficits motores específicos.
( ) Supervisionar e auxiliar no autocuidado e monitoramento
contínuo relacionado a lesões.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

22

01) enfatizar o tratamento hospitalar em detrimento do
tratamento domiciliar.
02) facilitar a hospitalização, para garantir menor tempo de
tratamento.
03) contribuir para aumentar a realização de exames
complementares quando os resultados mudam a terapia.
04) incentivar o uso de terapias ineficazes e potencialmente
danosas aos usuários.
05) preparar os cuidadores para a realização, em ambiente
domiciliar, de cuidados antes restritos às instituições.

26

Quando um paciente possui um implante radioativo, a
enfermeira, os outros profissionais de saúde e os cuidadores,
assim como o paciente, precisam se proteger dos efeitos da
radiação, tomando os seguintes cuidados:
01) Estabelecer, junto à equipe, o tempo que é possível ficar
no quarto do paciente com segurança, de acordo com o
tipo de câncer e a idade do paciente.
02) Utilizar o equipamento de proteção e precauções,
implementando as ações que serão empreendidas
quando o implante se desloca.
03) Evitar justificativa para o paciente sobre as precauções
usadas, pois esse tipo de atitude pode deixá-lo ansioso.
04) Usar cremes e pomadas à base de óleos a cada contato
com o paciente, para protegê-lo de queimaduras.
05) Verificar se há qualquer tipo de dispositivo ou metal no
leito do paciente e, caso haja, retire-o imediatamente e,
somente depois, notifique ao departamento de radiação.

23

Nesse sentido, o crescimento celular descontrolado que não
segue a demanda fisiológica é conhecido como
hiperplasia.
metaplasia.
anaplasia.
neoplasia.
displasia.
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Questão

Existem padrões proliferativos celulares que precisam ser
diferenciados para o cuidado ao paciente oncológico.

01)
02)
03)
04)
05)

25

Entre os cuidados de enfermagem na assistência ao paciente
oncológico com tumor cerebral, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.

Os cuidados paliativos consistem na atenção promovida por
uma equipe multidisciplinar que visam

Questão

24
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Questão

Questão

27

Os enfermeiros devem conhecer as emergências oncológicas
e identificar os seus principais sinais e sintomas.

A enfermeira, em acordo com a equipe oncológica, deve
informar ao paciente os possíveis efeitos colaterais da
quimioterapia, que são

Assim, os sinais e sintomas que caracterizam a hipercalcemia
são

01) possível ocorrência de náuseas, vômitos que podem
persistir por 24 ou 48 após a administração.
02) produção aumentada das células sanguíneas.
03) aumento da fertilidade em mulheres e homens, na
mesma proporção.
04) neuropatias periféricas, perda de reflexos e íleo paralítico
podem acontecer e são irreversíveis.
05) toxicidade cardíaca cumulativa reversível no uso de
antibióticos antitumorais, principalmente quando alcança
2
a dosagem total de 550mg/m .
Questão

31

01)
02)
03)
04)
05)

anúria.
polidipsia.
hiperreflexia.
nível de responsividade aumentado.
nivel sérico de cálcio superior a 5mg/dL.

Questão

32

Paciente apresenta emergência oncológica diagnosticada
como coagulopatia de consumo.
A conduta de enfermagem frente a essa situação deve ser

28

A conduta da enfermagem, frente a paciente com câncer tendo
o risco de infecção relacionada à resposta imunológica
alterada, deve ser

01) medir e documentar o balanço hídrico.

01) verificar os sinais vitais a cada 12 horas.
02) relatar temperatura = 40ºC, quando associado a calafrios
e delírios.
03) administrar sempre medicações pela via intramuscular.
04) passar sondas e cateteres, para auxiliar na detecção
precoce de infecções.
05) inspecionar os sítios que podem servir de porta de entrada
para patógenos.

03) colocar esparadrapos sobre a pele que possui solução
de continuidade, para prevenir contaminação.

Questão

02) trocar os cateteres venosos diariamente para evitar risco
de infecção.

04) fornecer lâminas de barbear, em vez de barbeadores
elétricos, para evitar risco de sangramento.
05) maximizar as atividades físicas para prevenir riscos de
lesões e distúrbios de mobilidade e locomoção.
Questão

29

Conforme as normas para o descarte de resíduos
quimioterápicos, as luvas devem ser trocadas

Nas condutas de enfermagem frente ao paciente com dor
oncológica, é importante associar a fonte de dor no câncer com
as descrições relatadas pelo paciente.

01) a cada hora de manipulação e imediatamente após
acidentes, desprezando-as em lixo químico.

a

Com base nessa informação, enumere a 2 coluna de acordo
a
com a 1 .
I.
II.
III.
IV.
V.

( )
Metástase óssea
( )
Compressão nervosa
Obstrução linfática ou venosa ( )
( )
Obstrução orgânica
( )
Isquemia

02) de 2 em 2 horas de manipulação e imediatamente após
acidentes, desprezando-as em lixo comum.

Constritiva.
Latejante.
Em queimação.
Puntiforme.
Opressiva.

03) a cada hora de manipulação e imediatamente após
acidentes com extravasamento, desprezando-as em lixo
orgânico.
04) a cada meia hora de manipulação e imediatamente após
acidentes que tenha sangramento, desprezando-as em
lixo hospitalar.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) I, II, V, IV, III
02) IV, I, III, V, II
03) II, IV, V, III, I
Questão

05) a cada manipulação junto ao paciente com reações
adversas e imediatamente após acidentes, desprezando-as
em lixo radiativo.

04) IV, I, II, V, III
05) V, IV, III, II, I

Questão

30

01) presença de retorno venoso lento, a partir do cateter
intravenoso.

analgésicos opioides fracos, usados para dor branda.
acetaminofen, usado para dor moderada.
analgésicos opioides, empregados para dor moderada.
corticosteroides, antieméticos e antidepressivos.
medicamentos adjuvantes, que não devem ser utilizados,
pois impedem que entrem em interação com os
analgésicos, interferindo em sua ação.
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34

São indicações de extravasamento, durante a administração
de agentes vesicantes,

Com base na Organização Mundial de saúde, a enfermeira
deve ter sua conduta para tratar a dor do câncer, que inclui a
administração de medicamentos adjuvantes, como
01)
02)
03)
04)
05)

33

02) resistência ao fluxo do líquido intravenoso.
03) edema, rubor e calor que aparece generalizado em MMII
e MMSS.
04) cefaleia, dor no corpo e pele com temperatura elevada.
05) perda do agente vesicante através do dispositivo ou
cateter usado para a quimioterapia.
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Questão

35

Sobre a influência genética, na aquisição do câncer, é correto afirmar:
01)
02)
03)
04)

O câncer de mama e de ovário não é considerado hereditário.
Aproximadamente 1% dos cânceres dos adultos demonstra uma predisposição familial.
A Síndrome de Cowden é um exemplo de câncer influenciado pela genética.
Os padrões cromossomiais normais e o câncer foram associados a cromossomas extras, muito pouco cromossomas ou
a cromossomas translocados.
05) O aparecimento de câncer em um parente, câncer nos familiares, com mais de 50 anos de idade e o mesmo tipo de câncer
em mais de um membro da família são alguns dos marcos característicos das famílias com síndromes de câncer hereditário.

* * * * * *
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