
 
 
 

 
 

PROCESSO SELETIVO ONLINE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E 

ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2021 

GABARITO – PROVA DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 

 

QUESTÕES LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1 - Leia o texto abaixo:  

 

QUANDO A CRASE MUDA O SENTIDO 

 

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta 

para evitar ambiguidade nas frases. 

                                                                                                                            Luiz Costa Pereira Junior 

 

O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de 

frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, 

é autor da sentença “A crase não foi feita para humilhar ninguém”, marco da tolerância 

gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica 

“Tropeçando nos acentos”, e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o 

humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: “ela não existe no Brasil”. 

O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto propôs abolir esse 

acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava “sinal 

obsoleto, que o povo já fez morrer”. Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o 

acusavam de querer abolir um fato sintático como quem revoga a lei da gravidade, Herrmann 

logo desistiu do projeto. 

A grande utilidade do acento de crase no a, entretanto, que faz com que seja descabida a 

proposta de sua extinção por decreto ou falta de uso, é: crase é, antes de mais nada, um 

imperativo de clareza. Não raro, a ambiguidade se dissolve com a crase - em outras, só o contexto 

resolve o impasse. Exemplos de casos em que a crase retira a dúvida de sentido de uma frase, 

lembrados por Celso Pedro Luft no hoje clássico Decifrando a crase: cheirar a gasolina X cheirar à 

gasolina; a moça correu as cortinas X a moça correu às cortinas; o homem pinta a máquina X o 

homem pinta à máquina; referia-se a outra mulher X referia-se à outra mulher. 

O contexto até se encarregaria, diz o autor, de esclarecer a mensagem; um usuário do idioma 

mais atento intui um acento necessário, garantido pelo contexto em que a mensagem se insere. 

A falta de clareza, por vezes, ocorre na fala, não tanto na escrita. Exemplos de dúvida fonética, 

sugeridos por Francisco Platão Savioli: “A noite chegou”; “ela cheira a rosa”; “a polícia recebeu a 

bala”. Sem o sinal diacrítico, construções como essas serão sempre ambíguas. Nesse sentido, a 

crase pode ser antes um problema de leitura do que prioritariamente de escrita. 

 

(Adaptado de: PEREIRA Jr., Luiz Costa. Revista Língua portuguesa,  



 
 
 

 
 

ano 4, n. 48. São Paulo, Segmento, out. 2009. P. 36-38)  

 

Logo na epígrafe, o autor destaca a importância da crase como uma ferramenta para evitar 

ambiguidade. Marque a opção CORRETA que demonstra essa mesma ideia:  

Resposta: “crase é, antes de mais nada, um imperativo de clareza” 

 

2 - Marque a opção em que o pronome foi usado de maneira CORRETA: 

Resposta: Nada existe entre mim e ele.  

 

3 - Marque a opção CORRETA em que somente a locução verbal está destacada:  

Resposta: Vacinação contra Covid-19 deve ocorrer no primeiro semestre de 2021. 

 

4 - De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à concordância nominal, 

marque a opção CORRETA:  

 

Resposta: O médico examinou a mão e o braço feridos.  

 

5 - Marque a opção CORRETA. É substantivo abstrato:  

Resposta: Beijo 

 

6 - Segundo à norma-padrão da Língua Portuguesa, marque a opção em que a colocação 

pronominal está CORRETA:  

Resposta: Nunca te abandonarei. 

 

7 - Marque a opção CORRETA em que o substantivo abstrato foi usado como substantivo 

concreto:  

Resposta: Na redação desta aluna, corrigi vários erros de concordância.  

 

8 - Marque a opção CORRETA quanto à concordância verbal:  

Resposta: Faz três anos que não vejo a minha mãe.  

 

9 - De acordo com a norma-padrão e em relação à regência verbal, marque a opção CORRETA:  

Resposta: O ar que aspiramos nas grandes cidades é muito poluído.  

 

10 - Marque a opção CORRETA. Na frase “Fernanda, a aula já vai começar.”, a vírgula foi utilizada 

para separar:  

Resposta: O vocativo  



 
 
 

 
 

QUESTÕES DA ÁREA PROFISSIONAL – ENFERMAGEM 

1. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida marque a alternativa correta: 
Conforme a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 36, O Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP) deve adotar os seguintes princípios e diretrizes: 
Resposta: A articulação e a integração dos processos de gestão de risco. 
 
2. A indicação de transfusão em Pediatria segue os mesmos princípios da transfusão em adultos, 
no que concerne ao cuidadoso balanço de riscos e benefícios.  Os guidelines disponíveis 
representam as opiniões dos autores e incorporam dados baseados em evidência quando ela 
existe. A literatura científica em transfusão neonatal quase sempre é orientada pela prática e 
definida por consenso. Neste sentindo podemos afirmar que: 
Resposta: Quase sempre, a transfusão de Sangue Total (ST) não oferece benefícios em relação à 
transfusão de hemocomponentes, daí o seu uso extremamente restrito. O ST pode ser 
reconstituído pela combinação de uma unidade de concentrado de hemácias (CH) com uma 
unidade compatível de plasma fresco congelado (PFC). 
 
3. A avaliação física inclui a ausculta pulmonar, que avalia o movimento do ar através da árvore 
traqueobrônquica. O reconhecimento dos sons criados pelo fluxo de ar permite a detecção de 
sons provocados pela obstrução das vias aéreas. Os ruídos adventícios ocorrem devido a 
passagem do ar através de fluídos, muco ou vias aéreas estreitadas. Durante a ausculta o som 
agudo, identificado como um guincho, contínuo, durante a inspiração ou expiração, mais comum 
na expiração, não se alteram com a tosse. Selecione abaixo a opção que representa o ruído 
adventício descrito:  
Resposta: Sibilos 
 
4. Julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais, apresentadas por 
indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde ou processos de vida. Fornece a base 
para a seleção de intervenções para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável.” 
Definição que corresponde ao: 
Resposta: Diagnóstico de enfermagem. 
 
5. A reconstituição da mama após mastectomia envolvendo expansão de tecido usa a capacidade 
da pele e do músculo de se expandirem usando um implante expansível com uma válvula de 
enchimento; a expansão demora alguns meses pela administração de soro fisiológico no implante 
através da válvula na axila. O processo continua até que seja possível a inserção de um implante 
permanente.  São cuidados de enfermagem no pós-cirúrgico da reconstituição da mama: 
Resposta: Monitorar e registrar sinais vitais, dor, sinais de infecção, hemorragia e outras 
complicações. 
 
6. Dentre as manifestações clínicas da constipação intestinal é correto afirmar que: 
Resposta: São menos de três defecações por semana; distensão abdominal; dor e pressão; 
diminuição do apetite; cefaleia; fadiga; indigestão; sensação de evacuação incompleta; esforço à 
defecação; e eliminação de fezes de pequeno volume, grumosas, rígidas e secas.    
 
7. São diversos os cuidados a serem prestados na recuperação imediata pós anestesia, dentre 
eles podemos afirmar que está correto: 



 
 
 

 
 
Resposta: Monitorar a resposta sensorial, circulatória e neurológica após a anestesia espinhal ou 
epidural. 
 
8. No Plano de cuidado de Enfermagem direcionado ao paciente com infarto agudo do miocárdio 
não complicado, deve-se realizar terapia medicamentosa de primeira linha de defesa na 
preservação do miocárdio, são elas: 
Resposta: Nitroglicerina, Morfina, Betabloqueador, AAS. 
 
9.“O processo de trabalho tem como definição a transformação de um objeto determinado em 
um produto determinado, por meio da intervenção do ser humano que, para fazê-lo emprega 
instrumentos. Ou seja, o trabalho é algo que o ser humano faz intencionalmente e 
conscientemente, com o objetivo de produzir algum produto ou serviço que tenha valor para o 
próprio ser humano”. O processo de trabalho em saúde é constituído por vários processos de 
trabalho. Desta forma, a Enfermagem o faz de forma concomitante ou não. Esses processos 
podem ser classificados em: 
Resposta: Processo de trabalho Assistir; Processo de trabalho Administrar; Processo de trabalho 
Ensinar; Processo de trabalho Pesquisar; Processo de trabalho Participar Politicamente. 
 
10. A saúde é um direto fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. É dever do Estado garantir a saúde, visando a redução de 
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 
Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar: 
Resposta: A Lei Nº 13.427, de 30 de março de 2017 insere entre os princípios do SUS, o princípio 
da organização de atendimento ao público específico e especializado para mulheres e vítimas de 
violência doméstica em geral. Garantindo, entre outros, atendimento, acompanhamento 
psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.   
 
11. Nas afirmativas abaixo escolher a questão que informa a legislação correta: 
Resposta: A Lei N5.905/73 de 12 de Julho de 1973 dispõe sobre a criação dos conselhos federal 
e regionais de enfermagem. 
 
12. A determinação do lactato sérico é obrigatória nos casos suspeitos de sepse grave. Essa 
dosagem deve fazer parte dos exames coletados em pacientes com infecção, mesmo sem clara 
disfunção orgânica, visto que níveis acima do normal por si são considerados como disfunção e 
definem a presença de sepse grave. Sendo assim, é correto afirmar que: 
Resposta: A hiperlactemia na sepse é atribuída ao metabolismo anaeróbio secundário à má 
perfusão tecidual. Apesar de haver outras possíveis razões para sua elevação, como a redução da 
depuração hepática e hipoxemia citopática, é considerado o melhor marcador de hipoperfusão 
disponível à beira leito. 
 
13. De acordo com a estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil o câncer de colo do útero é 
o 3º tipo mais comum na população feminina, representando cerca de 7,5% dos casos. Este 
câncer é causado pela infecção persistente do HPV.  O método de rastreamento do câncer do 
colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. Diante do seu conhecimento 
sobre o exame citopatológico podemos afirmar que: 



 
 
 

 
 
Resposta: O rastreamento citológico em mulheres menopausadas pode levar a resultados falso-
positivos causados pelo hipoestrogenismo. Mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas 
de acordo com as orientações para as demais mulheres. Se necessário, proceder à estrogenização 
previamente à realização da coleta. 
 
14. Uma avaliação criteriosa de feridas fornece informações necessárias para o planejamento de 
cuidados de um paciente. E o enfermeiro possui um papel importante nesse processo. O 
conhecimento a respeito dos fatores que podem influenciar na cicatrização favorece a um 
tratamento adequado. Podemos identificar como fatores de risco para o atraso no processo de 
cicatrização: 
Resposta: Paciente idoso, obesidade, diabetes, circulação comprometida, desnutrição, terapia 
imunossupressora, quimioterapia e altos níveis de estresse. 
 
15.  De acordo como o INCA (Instituto Nacional de Cancer), a incidência, morbidade e a 
mortalidade são medidas de controle para a vigilância epidemiológica, através desses dados é 
possível analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças. Conhecer informações 
sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao 
longo do tempo são norteadores para as seguintes ações: 
Resposta: Vigilância do Câncer – componente estratégico para o planejamento eficiente e efetivo 
dos programas de prevenção e controle de câncer no Brasil. 
 
16. Eventos adversos com medicamentos são, na sua maioria, decorrentes de diversos fatores. 
Frequentemente existe uma combinação de eventos que, juntos, resultam em danos ao paciente. 
Identificar os fatores de risco relacionados pode ser uma estratégia para melhorar a segurança 
do processo. Escolha a opção que contemple os fatores que podem estar relacionados à 
ocorrência dos eventos adversos: 
Resposta: Fatores relacionados ao paciente, profissional, ambiente de trabalho, medicamento e 
outros fatores técnicos. 
 
17. NANDA (NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION), ressalta a importância da 
avaliação no processo de enfermagem e que quando essa etapa não é realizada de forma correta, 
os enfermeiros perdem o controle das demais etapas do processo. A avaliação não deve ser feita 
somente para completar as lacunas em um formulário ou tela de computador. Escolha a opção 
correta a respeito da avaliação de enfermagem:  
Resposta: A avaliação deve ter como foco o paciente e intervenções baseadas em evidências. 
 
18. Os medicamentos são utilizados para tratar e prevenir doenças, manejar sinais e sintomas, 
auxiliar no diagnóstico e para o alívio da dor e do sofrimento das pessoas. O uso seguro, eficaz e 
ético de medicamentos exige conhecimento, habilidades e julgamentos dos profissionais de 
saúde, bem como estruturas e sistemas adequados dos ambientes de cuidado. Marque a 
afirmativa correta: 
Resposta: O paciente tem o direito, após o devido esclarecimento, à recusa de 
medicamento/tratamento, revogável a qualquer momento. O medicamento deve ser oferecido 
ao paciente em todos os horários prescritos, bem como a informação necessária a sua tomada 
de decisão. 
 
19. Paciente do sexo feminino, 70 anos. É admitida na unidade de internação com quadro de dor 



 
 
 

 
 
em membro direito esquerdo a esclarecer. Encontra-se consciente, orientada, sinais vitais 
estáveis, nega comorbidades como hipertensão arterial e diabetes. Foi prescrito morfina para 
controle da dor. Enfermeira ao avaliar a paciente na admissão identifica que a paciente possui 
risco de queda.  Quais os cuidados que deverão ser tomados com relação ao risco identificado: 
Resposta: Manter identificação no leito como risco de queda, grades elevadas, cama baixa, 
explicar o sistema de chamada/ sistema de interfone, fornecer orientação para paciente/ familiar 
com relação à restrição da mobilidade, realizar intervenções ambientais como: retirar 
equipamentos desnecessários, enrolar fios, manter andador/ bengala ao lado da cama do 
paciente. 
 
20. O padrão de crescimento no qual as células não apresentam características normais e diferem 
no formato e na organização em relação às suas células de origem, habitualmente são chamadas 
de: 
Resposta: Anaplasia 
 
21. A finalidade da ausculta cardíaca é determinar a frequência e o ritmo cardíaco e avaliar os 
ruídos cardíacos, para isso é utilizado o estetoscópio que é posicionado em diferentes regiões do 
tórax. A área mitral está localizada na seguinte região: 
Resposta: Quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular 
 
22. “É livre o exercício de enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições 
da presente lei” - Artigo 1 da lei que regula o Exercício da Enfermagem Profissional.  Escolha a 
opção correta que corresponde a lei acima: 
Resposta: Lei N2.604, de 17 de Setembro de 1955 
 
23. O câncer é uma doença cujo processo tem início com um dano a um Gene ou a um grupo de 
Genes de uma célula e progride quando os mecanismos do sistema imunológico de reparação ou 
destruição celular falham.  A Organização Mundial da Saúde considera que cerca de 40% das 
mortes por câncer poderia ser evitada, o que faz da prevenção um componente essencial de 
todos os planos de controle do câncer. Com base nessa informação, marque a alternativa correta: 
Resposta: Prevenção primária refere-se a um conjunto de medidas para reduzir ou evitar a 
exposição a fatores que aumentam a possibilidade de um indivíduo desenvolver uma 
determinada doença ou sofrer um determinado agravo, comumente chamados de fatores de 
risco. 
 
24. Edema pulmonar é o acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais e nos alvéolos dos 
pulmões. É um diagnóstico associado à Insuficiência cardíaca (IC) descompensada aguda, que 
pode levar à insuficiência respiratória aguda e à morte. Com base nesta informação, é correto 
afirmar que: 
Resposta: O edema pulmonar é um evento agudo que resulta da insuficiência ventricular 
esquerda. Pode ocorrer após um IAM ou como exacerbação da IC crônica. 
 
25. M.A.S.F, 55 anos, casada, 03 filhos, professora da rede municipal observou nódulo em mama 
esquerda. Procurou assistência médica e após realização de biópsia o laudo histopatológico foi 
de carcinoma ductal infiltrante. De acordo o estadiamento foi definido como conduta o 
tratamento sistêmico neoadjuvante. De acordo com a classificação do tratamento proposto, 
podemos definir como terapia neoadjuvante como: 



 
 
 

 
 
Resposta: Quando o tratamento sistêmico é realizado antes do tratamento curativo, visando 
menor radicalidade no procedimento cirúrgico e ao mesmo tempo diminuindo o risco de doença 
a distância. 
 
26. O teste de Romberg avalia: 
Resposta: Equilíbrio 
 
27. Atualmente, há evidências suficientes de que alguns tipos de vírus, bactérias e parasitas 
associados a infecções crônicas estão envolvidos no processo de desenvolvimento do câncer. 
Certas infecções podem provocar alterações, que, de uma forma direta ou indireta, podem levar 
ao desenvolvimento do câncer. Isso pode acontecer devido a uma inflamação  crônica causada 
por alguma infecção ou por um agente infeccioso (como um vírus), que pode alterar o 
comportamento das células infectadas. Sobre Agente Infeccioso e Tipo de Câncer, associe a 
Coluna I com a coluna II e, a seguir, assinale a alternativa correta: 

COLUNA  I COLUNA  II 

Agente Tipo de Câncer 

1 - Virus da hepatite B (HBV); virus da hepatite C 
(HCV) 

A - Linfoma de Burkitt 
Linfoma de Hodgkin 
Carcinoma de nasofaringe 

2 - Virus Epstein-Barr B - Hepatocarcinoma 

3 - Herpes virus tipo 8 (HHV8) C - Carcinoma de vias biliares 

4 - Virus T-linfotropico humano tipo I (HTLV-I) D - Sarcoma de Kaposi 

5 - Opisthornis viverrin E - Linfoma de Celulas T do adulto 

 
Resposta: 1-B, 2-A, 3-D, 4-E, 5-C 
 
28. O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e está entre as quatro principais 
causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos países. A incidência e a 
mortalidade por causa do câncer vêm aumentando no mundo, pelo envelhecimento e 
crescimento populacional, como também pela mudança na distribuição e prevalência dos fatores 
de risco de câncer, especialmente aos associados ao desenvolvimento socioeconômico. A 
estimativa no Brasil para casos novos de câncer em 2020 estimou que: 
Resposta: Em homens prevalece o câncer de próstata com 65.840 casos novos e nas mulheres 
prevalece o câncer de mama com 66.280 (exceto pele não melanoma). 
 
29. No processo de medicação segura, pode concentrar exigências que se    apresentam tanto 
nos aspectos institucionais quanto nas ações do profissional de Enfermagem, que necessita 
aplicar conceitos e princípios de segurança, e atender outras exigências do contexto situacional 
em que a prática está sendo realizada. Podemos afirmar que: 
Resposta: Instituir programa de envolvimento do paciente-família no processo de medicação. (Ex. 
informar o nome do medicamento, dose, via de administração, finalidade, aprazamento, efeitos 
colaterais, instruções especiais e precauções.  A informação poderá ser verbal ou escrita). 
 



 
 
 

 
 
30.Situação na qual as pressões arteriais estão extremamente elevadas e 
precisam ser reduzidas de imediato (não necessariamente para menos de 140/90 mmHg) para i
nterromper ou prevenir a lesão em órgãos alvo. Este conceito está relacionado a qual 
alternativa abaixo? 
Resposta: Emergência Hipertensiva. 
 
31. Sra. M.D.C 57 anos, diagnosticada com câncer de mama com metástase pulmonar há 2 anos, 
em tratamento quimioterápico. Compareceu ao pronto atendimento hospitalar referindo 
desconforto respiratório há três dias. Sinais vitais apresentados no momento da admissão: 
Pressão arterial 110X70, Pulso 102, Frequência respiratória 22, Temperatura 36.8, Saturação 96% 
e Dor score 0. Podemos afirmar que esta paciente estava: 
Resposta: Taquipneica e taquicárdica 
 
32. O câncer de próstata no Brasil apresenta altas taxas de incidência e mortalidade. 
Considerando-se os dados de incidência nas capitais brasileiras, que dispõem de Registro de 
Câncer de Base Populacional, observa-se que o câncer de próstata sempre ocupa uma das três 
primeiras posições entre os cinco tumores mais frequentes no sexo masculino. Com base nessa 
informação, assinale a alternativa correta: 
Resposta: O câncer de próstata se apresenta como uma neoplasia de evolução lenta e de longo 
tempo de duplicação celular. Normalmente, o tumor necessita de cerca de 15 anos para atingir 
3cm, manifestando-se preferencialmente em idade superior a 60 anos e podendo ser detectado 
em achados de necropsia. 
 
33. Os componentes fundamentais da Politica Nacional de Atenção Oncológica são: 
Resposta: Plano de controle do tabagismo e outros fatores de risco, do câncer do colo do útero 
e da mama. 
 
34. A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos técnicos científicos, 
construído e reproduzido por práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, 
pesquisa e assistência. Prestando serviços à pessoa, família e coletividade, no seu contexto e 
circunstâncias de vida. “O código de ética do profissional passa pelo processo de construção de 
uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e profissional configurado pela 
responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo científico e político.”  
A respeito do código de ética dos profissionais de enfermagem é correto afirmar: 
Resposta: O profissional de enfermagem integra a equipe de saúde, participando das ações que 
visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas 
públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, 
integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação 
da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. 
 
35. As pesquisas epidemiológicas identificaram condições individuais, de estilo de vida e 
ambientais que aumentam a probabilidade de desenvolvimento do câncer de mama. Alguns 
fatores de risco, como os hereditários, hormonais e reprodutivos, certos tipos de doença benigna 
da mama, idade e raça, não podem ser alterados. Outros fatores ambientais ou 
comportamentais, tais como reposição hormonal, ingestão de bebidas alcoólicas, excesso de 
gordura corporal, radiação ionizante em tórax e uso de tabaco podem ser reduzidos. A prática 



 
 
 

 
 
regular de atividade física e a amamentação também são formas de se proteger do câncer de 
mama. De acordo com estes fatores de risco podemos afirmar que: 
Resposta: O excesso de gordura corporal, além de estar associado a um estado inflamatório 
crônico, afeta diretamente os níveis de vários hormônios circulantes, como a insulina e os 
hormônios sexuais, criando um ambiente que pode promover o desenvolvimento de diversos 
tipos de câncer, inclusive o de mama. 
 
36. Sr. J.S.O, 68 anos, portador de adenocarcinoma Colorretal, dirigiu-se ao serviço de 
emergência com sinais de Tenesmo, baseado nesta informação quais manifestações clínicas ele 
apresentou? 
Resposta: Esforço doloroso e ineficaz com a necessidade de defecação, dor retal, sensação de 
evacuação incompleta após uma defecação, constipação intestinal e diarreia que se alternam e 
fezes sanguinolentas. 
 
37. No processo de preparo e administração de medicamentos, a enfermagem usa de forma 
sistemática a checagem dos "certos". Esta checagem foi criada no século XX e desde então a 
equipe de enfermagem utiliza essa prática de verificação. São utilizados para advetir o profissinal 
e a equipe deve estar ciente das etapas de checagem dos certos. Processo que no decorrer dos 
anos foi se atualizando. Escolha a opção que corresponde ao número de "certos" preconizados 
pelo COFEN: 
Resposta: Para administração de medicamentos deve-se seguir os “nove certos”: medicamento 
certo, dose certa, via certa, horário certo, paciente certo, registro certo, ação certa, forma certa 
e resposta certa. 
 
38.Paciente do sexo masculino, 81 anos, internado há 5 dias por um quadro de pneumonia. 
Mantém punção venosa para medicamentos de suporte e antibioticoterapia. Apresenta rede 
venosa de difícil acesso venoso. Solicita a equipe de enfermagem e informa que está sentindo 
dor no local da punção.  O enfermeiro avalia o acesso e identifica além da dor, calor e presença 
de cordão venoso. Esses são sinais de: 
Resposta: Flebite 
 
39. Em relação a Rastreamento, é correto afirmar que: 
Resposta: É a realização sistemática de exames em pessoas sem sinais e sintomas com o objetivo 
de identificar aquelas com suspeita de uma doença e encaminhar para investigação diagnóstica. 
 
40. Paciente do sexo masculino, 50 anos, consciente e orientado. Admitido no centro cirúrgico 
para apendicectomia. Dentre as atribuições do enfermeiro, qual a afirmativa correta: 
Resposta: Garantir a compreensão do paciente com relação ao procedimento cirúrgico. 
 

 


