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

04) Os fungos não causam infecções em pacientes
oncológicos porque esses são imunossuprimidos.
05) A Cândida albicans é um exemplo de bactéria causadora
de infecção nos pacientes com câncer.

21
“De todos os pacientes com câncer progressivo,
estima-se que, pelo menos, 80% experimentam
dor”. (SAUNDERS; BOOTH, 2003)

Questão

Sobre a dor oncológica, é correto afirmar:

Com relação à assistência de Enfermagem ao paciente
oncológico, pode-se afirmar, exceto:

01) Todo tipo de câncer provoca dor.
02) Todo paciente oncológico apresenta apenas dor aguda.
03) O paciente em tratamento oncológico em geral não se
queixa de dor.
04) Como em outras situações que envolvem dor, a
experiência da dor do câncer é influenciada por fatores
físicos e psicossociais.
05) Quimioterapia e radioterapia não influenciam a ocorrência
de dor.
Questão

01) Faz parte das atividades da enfermagem o apoio
psicológico a esse paciente.
02) A enfermagem deve orientar o paciente a mudar seu estilo
de vida e fazer repouso total durante seu tratamento contra
o câncer.
03) A higiene das mãos e a higiene em geral são necessárias
para reduzir a exposição à bactéria potencialmente
perigosas a esse tipo de paciente.
04) A equipe de enfermagem deve estar atenta à ingesta
alimentar desse paciente, pois, em geral, ingere menos
calorias que a quantidade necessária para o organismo.
05) Os cuidados com a pele devem ser reforçados, pois
esses pacientes, em geral, apresentam alteração da
integridade cutâneo mucosa, principalmente aqueles
restritos ao leito.

22

Sobre a dor oncológica, pode-se afirmar:
01) A dor no câncer indica que o tumor está crescendo.
02) Antidepressivos não são drogas utilizadas para aumentar
a tolerância à dor.
03) A fadiga, a ansiedade, medo da morte não influenciam
na intensidade da dor.
04) O tratamento da dor em oncologia baseia-se apenas na
combinação de drogas analgésicas.
05) O sucesso do controle da dor no câncer pode estar numa
combinação de drogas, principalmente de analgésicos,
ansiolíticos e antidepressivos.
Questão

Questão

01) Por serem drogas indispensáveis ao paciente
oncológico, em caso de extravasamento do
quimioterápico, deve-se deixar concluir a administração
da droga, para só então retirar o acesso venoso.
02) Edema, dor ou rubor local pode indicar extravasamento
durante a administração do quimioterápico.
03) Deve-se administrar compressa morna no local da
infiltração do quimioterápico.
04) A ausência do retorno venoso indica que o acesso venoso
está bem posicionado.
05) Apenas o enfermeiro pode administrar substâncias
vesicantes.

23

Acerca dessas etapas, pode-se afirmar, exceto:
01) Os analgésicos não opioides são administrados para dor
branda.
02) Os analgésicos opioides fortes não podem ser
administrados por conta do risco de efeitos colaterais.
03) A codeína é um exemplo de analgésico opioide fraco.
04) O tipo de analgésico administrado é baseado no nível de
dor do paciente.
05) A quantidade e o tipo de droga podem ser aumentados
até que o controle da dor seja alcançado.

Questão

01) As duas formas de administrar quimioterápico são a oral
e a venosa.
02) A quantidade de quimioterápico a ser administrada ao
paciente depende do tamanho do tumor.

Sobre a infecção no paciente oncológico, é correto afirmar:

Obras Sociais Irmã Dulce - Processo Seletivo - 2014.2 - TÉCNICO EM
ENFERMAGEM - UNIDADE DE ONCOLOGIA

27

Sobre os quimioterápicos, pode-se afirmar:

24

01) A equipe de enfermagem deve estar sempre atenta aos
possíveis de sinais de infecção, já que esta é uma das
principais complicações do paciente oncológico.
02) A febre não é um sinal importante de infecção no paciente
oncológico.
03) Paciente em uso de quimioterapia não deve usar
antibiótico.

26

Acerca da assistência de enfermagem, durante o tratamento
quimioterápico, é correto afirmar:

“De acordo com a organização Mundial da saúde,
a dor oncológica deve ser tratada em três etapas”.
(HOUGH; PORTENOY, 2004)

Questão

25

03) Os pacientes submetidos à quimioterapia são aqueles
nos quais não é possível tratar o tumor cirurgicamente.
04) Por serem agentes vesicantes, os quimioterápicos não
devem ser administrados em crianças com câncer.
05) Por serem agentes vesicantes, os quimioterápicos,
quando extravasam, podem causar necrose tissular.
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Questão

04) Estimular a atividade física desse paciente é uma das
ações de enfermagem.
05) As punções venosas podem ser feitas sem preocupação,
pois esses pacientes não sangram com facilidade.

28

Ainda sobre o uso de quimioterápicos e a assistência de
enfermagem, pode-se afirmar, exceto:
01) O cuidado na escolha das veias periféricas, a punção
habilidosa e o cuidado durante a administração do
quimioterápico são essenciais.
02) Edema, dor ou rubor local pode indicar extravasamento.
03) A injeção de solução neutralizante pode reduzir a lesão
tissular que o quimioterápico provoca no tecido
subcutâneo, quando extravasa.
04) Os cateteres de longa permanência não são indicados
por conta do risco de infecção e trombose.
05) Compressas com gelo devem ser administradas
imediatamente a suspensão da administração do
quimioterápico no local onde ocorreu o extravasamento.
Questão

Questão

33

Os quimioterápicos antineoplásicos podem apresentar uma
série de efeitos colaterais durante sua administração.
A alternativa que apresenta apenas os efeitos colaterais
relacionados ao trato gastrointestinal é a
01)
02)
03)
04)
05)

29

Náuseas e cefaleia.
Náuseas e vômitos.
Náuseas e pruridos.
Hipotensão e vômitos.
Queda de cabelo e fadiga.

Questão

34

A síndrome da veia cava superior (SVCS) é uma emergência
oncológica caracterizada por

Sobre radioterapia e assistência de enfermagem adequada,
pode-se afirmar, exceto:

01)
02)
03)
04)
05)

01) É função da enfermagem a observação rigorosa de pele
e mucosas expostas à radioterapia antes e depois da
exposição com objetivo de avaliar possíveis lesões ou
complicações.
02) O paciente deve ser orientado a evitar o uso de pomadas,
loções ou talcos sobre a área exposta à radiação.
03) O paciente que realizar radioterapia na região oral não
deve escovar os dentes por conta do risco de
sangramento.
04) A toxicidade da radioterapia é localizada na região a ser
irradiada.
05) As principais alterações da mucosa oral relacionadas à
radioterapia são estomatite e xerostomia.

distúrbios auditivos.
edema apenas nos braços.
estar associada ao tumor de pulmão.
cefaleia e dor abdominal intensa.
dispneia súbita e edema nas pernas.

Questão

30

Sobre os cuidados de enfermagem ao paciente vítima da
síndrome da veia cava superior (SVCS), pode-se afirmar:
01) Não há necessidade de avaliar estado neurológico desse
tipo de paciente.
02) Deve-se evitar a punção venosa e a medição da pressão
arterial no membro superior do lado afetado.
03) Drogas, como corticóides e diuréticos, não devem ser
administradas.
04) A SVCS não é uma complicação potencialmente grave.
05) O diagnóstico é confirmado apenas pelo RX.
Questão

Questão

35

Sobre o descarte dos resíduos quimioterápicos, é correto
afirmar:
01) Todo produto ou material de contato com quimioterápico
é considerado resíduo quimioterápico.
02) Os resíduos quimioterápicos podem ser descartados
junto com o lixo biológico.
03) Os sacos de lixo adequados para o descarte desse tipo
de material são aqueles de cor preta.
04) Os frascos de medicamentos quimioterápicos podem ser
lavados e reutilizados para outros fins.
05) Os profissionais que manipulam esses resíduos podem
usar luvas de procedimento comum.

31

A alternativa que apresenta apenas emergências oncológicas
é a
01) Síndrome da veia cava superior e infarto agudo do
miocárdio.
02) Compressão da medula espinhal, síndrome da veia cava
superior e pneumonia.
03) Hipercalcemia, infarto agudo do miocárdio e síndrome da
veia cava superior.
04) Síndrome da veia cava superior, compressão medula
espinhal e hipercalcemia.
05) Pneumonia, infarto agudo do miocárdio e trombose.
Questão

* * * * * *

32

Sobre a coagulação intravascular disseminada, pode-se
afirmar:
01) Também pode ser denominada coagulopatia de consumo.
02) Uma das manifestações deste agravo é a dor torácica.
03) Esta emergência oncológica não coloca o paciente em
risco de morte.
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