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PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

ONCOLOGIA - 2020/2022 N.01/2019
 

 

ENFERMAGEM
 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas subdivididas em 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 05 (cinco) 

questões de Legislação Específica conforme Área de Concentração e 25 (vinte e cinco) questões 

da Área Profissional. 

2. Cada questão possui 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma delas a correta. 

3. A  interpretação faz parte da prova, não sendo permitido solicitação de esclarecimentos junto aos 
Fiscais. 

4. So será permitido, a utilização de caneta de material transparente na cor preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o 
Cartão de Respostas. Não haverá substituição do cartão-resposta. 

6. Durante a prova o candidato receberá uma folha em branco para anotar o gabarito. 
Essa folha ficará em poder do candidato após o término da prova. 

7. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem 
autorização e acompanhamento da fiscalização. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 1 (uma) hora após seu 
início. 

9. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala de prova deverão permanecer na sala até 
o último entregar a prova. 

 10. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão 
resposta devidamente assinado, juntamente com seu caderno de prova. 

11. Serão fornecidos exemplares ou cópias dos cadernos de questões, juntamente com a 
liberação do gabarito das provas via site conforme edital. 

12. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da 
sala e aguardar disponibilidade de fiscal, para acompanhá-lo. 
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CONHECIMENTOS GERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
1. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 8.080/1990, é INCORRETO afirmar: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.  
b) O dever do Estado é garantir a saúde e consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à 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.  
c) O dever do Estado exclui a responsabilidade à saúde das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade. 

d) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. 
 

2. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, é CORRETO afirmar que a saúde é: 
 a) Direito do Estado e dever do cidadão. 

 b) Cultivada no seio familiar e aprimorada quando do convívio com a sociedade. 
 c) A responsabilidade maior do Estado, junto com a educação.  

 d) Um direito fundamental do ser humano. 
 
3. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem:  
a) Fortalecimento da raça brasileira e à sua qualificação como uma das superiores no mundo 

moderno. 
b) 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.  
c) Aumento dos riscos de doenças e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

d) Exposição da população brasileira a endemias e viroses situacionais.  
 

4. De acordo com a Lei 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído: 
a) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados apenas por órgãos e instituições públicas 
federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.  

b) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados apenas por órgãos e 
instituições públicas federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público.  
c) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público.  
d) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público.  
 

5. Avalie se são objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: 
I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
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II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, o 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à 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.  

III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
Está CORRETO o que se afirma em:  

a) I, apenas.                                                b) I e II, apenas.  
c) I e III, apenas.                                        d) Todas as alternativas corretas. 

 
6. No campo de atuação do SUS, é CORRETO afirmar que está (ão) incluída (s) a:  
a) Capacitação de professores do ensino fundamental e o médio.  

b) Criação de instituições superiores de ensino, em parceria com instituições do terceiro setor.  
c) Formulação das políticas nacionais de proteção ambiental.  

d) Vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 
7. De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações. 
a) De vigilância sanitária.  

b) De vigilância epidemiológica.  
c) De saúde do trabalhador.  
d) Referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e 

domesticados. 
 

8. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o 

que se entende por: 
a) Vigilância sanitária.                                      b) Vigilância epidemiológica. 

c) Saúde do trabalhador.                                   d) Assistência terapêutica integral.  
 
9. Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes 
complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa CORRETA quanto ao princípio do SUS 

que melhor define essa premissa.  
a) Hierarquização.                                           b) Integralidade. 
c) Regionalização.                                          d) Participação popular. 

 
10. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde 
pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Essa 
política destaca o fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando, dentre 

outros, a transversalidade que é: 
a) Construir redes solidárias interativas e participativas, tendo os profissionais da saúde e os 

gestores como únicos protagonistas do Sistema Único de Saúde. 
b) Ampliar o grau do contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos, fortalecendo as 
relações de poder hierarquizado no sistema de saúde. 

c) Aumentar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os 
profissionais e a administração, promovendo a gestão mediadora e centralizada. 
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d) Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem 

“conversar” com a experiência daquele que é assistido, pois estes saberes juntos, 
podem produzir saúde de forma mais corresponsável. 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

 

11. Com base nas obrigações dos estabelecimentos de saúde habilitados como Centros de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia (UNACON), analise as afirmativas a seguir. 

I. A formação profissional oferecida pela UNACON deve incluir residência médica em 
Cancerologia Clínica e Radioterapia. 

II. Tanto o CACON como a UNACON devem submeter-se à regulação, ao monitoramento e à 
avaliação do Gestor Estadual e Municipal.  
III. O serviço de Radioterapia é obrigatório para os estabelecimentos habilitados como CACON e 

facultado para aqueles habilitados como UNACON.  
Assinale a alternativa CORRETA: 

a)  Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta. 

d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 

12. O câncer pode ser tratado nos hospitais gerais credenciados pelos gestores locais e habilitados 
pelo Ministério da Saúde como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e 
Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). UNACON é o hospital que 

possui todas condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à 
prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e 

tratamento: 
a) De todos os tipos de câncer. 
b) Dos cânceres mais prevalentes no Brasil (cirurgia geral/coloproctologia, ginecologia/mastologia 

e urologia), sendo que todo UNACON tem que ter radioterapia na mesma unidade hospitalar. 
c) De todos os tipos de câncer; caso a UNACON não ofereça assistência para o tratamento 

radioterápico na própria Unidade, deverá ser estabelecida referência formal para o encaminhamento 
dos doentes que necessitarem desse procedimento. 
d) Dos cânceres mais prevalentes no Brasil (cirurgia geral/coloproctologia, ginecologia/mastologia 

e urologia); caso a UNACON não ofereça assistência para o tratamento radioterápico na própria 
Unidade, deverá ser estabelecida referência formal para o encaminhamento dos doentes que 

necessitarem desse procedimento. 
 

13. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher apresenta objetivos, metas, ações e 

estratégias para atingir os princípios de humanização e de qualidade da atenção. Dentre outros, 
pode-se citar: "a capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços 

envolvidos nas ações de saúde para uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e práticas 
educativas voltadas à usuária e à comunidade" (Brasil, 2004). É relevante para essa capacitação 
considerar que: 

I. a redução da morbi-mortalidade pelo câncer de mama requer do enfermeiro domínio da técnica 
do exame clínico e conhecimentos para incentivar a realização do auto-exame pelas mulheres; ação 

de eficácia cientificamente comprovada na prevenção primária da doença. 
II.  a vulnerabilidade para o câncer de colo de útero pode ser representada pela falta de 
conhecimento, portanto, não basta ao enfermeiro incrementar a oferta de colpocitologia oncótica na 
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rede básica, é preciso sensibilizar e mobilizar a população feminina para a prática do autocuidado e 
do sexo seguro.  
III. a assistência em planejamento familiar demanda fornecimento de anticoncepcionais e 

acompanhamento das usuárias, além de promoção de ações de educação em saúde e 
aconselhamento sobre concepção e anticoncepção, visando à escolha livre e informada das opções 

disponíveis tanto para os homens quanto para as mulheres.  
Está CORRETO afirmar que: 
a) I e II.                                                               b) I e III.  

c) II e III.                                                             d) Todas as alternativas estão corretas.  
 

14. O Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) é a versão numa plataforma web que integra os 
Sistemas de Informação do Câncer de Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de Mama 
(SISMAMA), implantada em 2012, que tem o objetivo de: 

a) Garantir o cumprimento dos prazos máximos para início do tratamento nos novos casos de 
câncer. 

b) Aumentar a rede de atendimento de pacientes com câncer no SUS.  
c) Padronizar o tratamento desses cânceres na rede de atenção oncológica do SUS.  
d) Fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero e mama;  

 

15. Na implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas no SUS, qual atividade 

desenvolvida pela equipe de saúde tem o objetivo de realizar uma revisão do diagnóstico com nova 
avaliação de riscos e redefinição das linhas de intervenção? 
a) Projeto Terapêutico Singular 

b) Auto cuidado 
c) Cuidado Continuado/Atenção Programada 

d) Atenção Multiprofissional 

 

ÁREA PROFISSIONAL – ENFERMAGEM 

 

16. De acordo com a Resolução COFEN Nº 569/2018 que trata da atuação do Profissional 
Enfermeiro em serviços de quimioterapia. Identifique VERDADEIRO  (V) ou FALSO (F): 
(   ) Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de Enfermagem, em 

pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico antineoplásico, categorizando-o como um 
serviço de baixa complexidade. 

(   ) Elaborar protocolos terapêuticos de Enfermagem na prevenção, tratamento e minimização dos 
efeitos colaterais e realizar consulta de enfermagem baseada na Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE). 

(  ) Preparar e ministrar quimioterápico antineoplásico, conforme farmacocinética da droga e 
protocolo terapêutico, porém não cabe ao enfermeiro promover acesso venoso totalmente 

implantável. 
(  ) Promover e difundir medidas de prevenção de riscos e agravos através da educação dos 
pacientes e familiares, bem como, participar de programas de garantia da qualidade em serviço de 

quimioterapia antineoplásica de forma setorizada e global. 
(   ) Participar da definição da política de recursos humanos, da aquisição de material e da 

disposição da área física, necessários à assistência integral aos clientes. 
(   ) Registrar informações e dados estatísticos pertinentes à assistência de enfermagem no Sistema 
Nacional de Regulação (Sisreg) do paciente e demais documentos, ressaltando os indicadores de 

desempenho e de qualidade, interpretando e melhorando a utilização dos mesmos. 
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(   ) Manter a atualização técnica e científica da biossegurança individual, coletiva e ambiental, que 
permita a atuação profissional com eficácia em situações de rotinas e emergenciais, visando 
interromper e/ou evitar acidentes ou ocorrências que possam causar algum dano físico ou ambiental. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
a) F, V, F, V, V, F, V.                                     b) F, V, V, V, V, F, V.       

c) V, F, F, V, V, F, V.                                     d) F, V, V, V, F, F, V. 
 
17. O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em todos os 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, a resolução 
do COFEN 358/2009. Assinale a alternativa CORRETA referente a deliberação que complementa a 

resolução citada. 
a) Em 2009, com a formação de um grupo de trabalho, composto por membros da Associação 
Brasileira de Enfermagem (ABEn) e do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), com o objetivo 

de revisar tal Resolução do Cofen. 
b) Tal resolução dispõe sobre a Mensagem de veto referente as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. 
c) Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem, e dá outras providências.  

d) A resolução do COFEN 358/2009 dispõe, Enfermagem e suas atividades Auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de 
Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. 

 
18. A incidência, a morbidade hospitalar e a mortalidade são medidas de controle para a vigilância 

epidemiológica que permitem 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 elementos norteadores para ações de Vigilância do 

Câncer - componente estratégico para o planejamento eficiente e efetivo dos programas de 
prevenção e controle de câncer no Brasil. A base para a construção desses indicadores são os 

números provenientes, principalmente, dos Registros de Câncer e do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade do Ministério da Saúde no ano de 2018 (INCA, 2019). 
De acordo com a maior prevalência de Câncer na população brasileira masculina adulta, sinalize a 

alternativa CORRETA. 
a) Próstata, traquéia, brônquio e pulmão, cólon e reto, estômago. 

b) Traquéia, brônquio e pulmão, próstata, cólon e reto, cavidade oral. 
c) Cólon e reto, cavidade oral, traquéia, brônquio e pulmão, estômago. 
d) Próstata, cólon e reto, estômago, traquéia, brônquio e pulmão. 

 
19. Considere os itens a seguir com relação ao câncer de mama: 

I. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. 
Esse processo gera células anormais que se multiplicam formando um tumor. 
II. São fatores que aumentam os riscos de desenvolvimento do câncer de mama: Menarca após os 

15 anos, menopausa precoce (próximo aos 40 anos), sedentarismo e consumo de bebida alcoólica. 
III. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, 

depois do câncer de pele não melanoma. O percentual corresponde a cerca de 25% dos casos novos 
a cada ano no mundo e de 29% dos casos no Brasil. 
IV. Em 2018, estimou-se 59.700 casos novos de câncer de mama no Brasil. Excluído o câncer de 

pele não melanoma, é o mais frequente nas mulheres das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
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Nordeste. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do 
total de casos da doença. 
Dos itens acima: 

a) Apenas o item II e III estão corretas.             b) Apenas os itens I e II estão corretas. 
c) Apenas o item III está correta.                       d) Apenas a I, III e IV estão corretas. 

 
20. Passou a ser uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da 
RDC nº 2/2010, a atividade de gerenciamento de riscos aos estabelecimentos de saúde, pois requer 

que eles possuam uma sistemática de monitoração e gerenciamento de riscos das tecnologias em 
saúde, visando à redução e minimização da ocorrência dos eventos adversos. 

Podemos considerar vários objetivos do gerenciamento de riscos em organizações de saúde, 
EXCETO: 
a) Aumentar a segurança dos pacientes e dos profissionais da saúde, bem como, melhorar a 

qualidade da assistência prestada. 
b) Reduzir os custos com o tratamento de eventos adversos preveníveis. 

c) Empregar na instituição a cultura punitiva, que aborde as falhas de forma sistêmica. 
d) Promover uma mudança cultural na instituição, para que isso ocorra, é necessário a compreensão 
dos líderes em relação aos conceitos de segurança do paciente. 

 
21. Um paciente de 64 anos de idade foi internado no setor de clínica cirúrgica de um hospital, em 

pós-operatório imediato de cirurgia de Ressecção Transurretral de Próstata (RTUP), decorrente de 
diagnóstico médico de hiperplasia prostática benigna. No histórico pré-operatório, estavam 
registradas como principais queixas do paciente a frequência aumentada da micção, com 

diminuição do volume e da força do jato urinário e a sensação de que a bexiga não tinha sido 
totalmente esvaziada, acompanhada por infecções recorrentes do trato urinário. O paciente 

encontra-se com irrigação vesical de três vias, com aspecto de sangramento vivo. 
Considerando o quadro apresentado, avalie as AFIRMAÇÕES a seguir. 
I. A RTUP é o procedimento cirúrgico mais utilizado nas cirurgias prostáticas, sendo realizada 

por meio de endoscopia, em que um instrumento cirúrgico e óptico é introduzido diretamente 
através da uretra na próstata, que é visualizada diretamente e removida por partes com uma alça de 

corte elétrica. 
II. No pré-operatório, os cuidados de enfermagem a serem prestados ao paciente consistem, 
basicamente, no controle da ansiedade, no alívio do desconforto, na orientação acerca do 

procedimento e nos cuidados pós-operatórios, além dos preparos físicos comuns realizados na 
maior parte das cirurgias gerais. 

III. As principais complicações possíveis de ocorrer que devem ser avaliadas regularmente pelo 
enfermeiro, nesse processo são: hemorragia, infecção, trombose venosa profunda, obstrução do 
cateter vesical e complicações em sua retirada, além de disfunção sexual. 

IV.  Em relação ao sistema de drenagem vesical, o paciente apresenta sangramento vivo 
relacionado à lesão cirúrgica que se encontra irrigada, cabendo ao enfermeiro controlar o balanço 

hídrico entre a quantidade infundida e a drenada da bexiga, bem como avaliar a redução do 
sangramento. 
V. Nos casos de obstrução da sonda, a principal causa geralmente é a formação de coágulo de 

sangue, que deve ser retirado com infusão de anticoagulantes diretamente no sistema de infusão, 
para permitir que fique pérvio, devendo-se administrar furosemida, para aumentar o volume 

urinário. 
É CORRETO apenas: 
a) I e II.                   b) I, III e V.                   c) II, IV e V.               d) I, II III e IV. 
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22. A quimioterapia é uma das principais formas de tratamento para combater o câncer. Para evitar 
os efeitos tóxicos intoleráveis dos quimioterápicos e expor em risco a vida dos pacientes, são 
obedecidos critérios para a indicação da quimioterapia. 

I – Estes critérios são variados e podem ser adaptados às características individuais do paciente e do 
tumor que o acomete. Dependem das condições clínicas do paciente e das drogas selecionadas para 

o tratamento. 
II – Dentre os requisitos ideais para a aplicação da quimioterapia podemos destacar as condições 
clínicas gerais do paciente. 

III – A quimioterapia deverá ser realizada na ausência de processos infecciosos, ou em caso de 
infecção presente a mesma deverá estar controlada. 

IV – É solicitado a realização do hemograma para avaliar a contagem de células (leucócitos) e a 
concentração de hemoglobina antes do paciente ser submetido a quimioterapia. 
V – Faz-se necessário a dosagem de ureia e creatinina, bem como das transaminases (AST e ALT) 

para a realização da quimioterapia. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
b) As alternativas I, II e V estão incorretas. 
c) As alternativas I e V estão incorretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

23. Dentre as reações adversas dos agentes antineoplásicos, destaca-se a mucosite, a qual, consiste 
na resposta inflamatória das membranas mucosas à ação das drogas antineoplásicas. As alterações 
de mucosa mais frequentes pós-quimioterapia ocorrem em cavidade oral, também chamada de 

estomatite. Estima-se que a mucosite oral ocorra em aproximadamente 40% dos pacientes que 
recebem quimioterapia em doses convencionais para tumores sólidos e em 60% a 70% dos 

pacientes que recebem quimioterapia para neoplasias hematológicas. 
 Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os fatores de risco para o desenvolvimento da mucosite oral incluem uma higiene oral 

inadequada, próteses orais mal ajustadas, status nutricional, tipo de malignidade, drogas 
quimioterápicas específicas, alterações orais preexistentes, fumo, ingestão alcoólica e localização da 

doença. 
b) Os objetivos dos cuidados de prevenção e tratamento da mucosite são: manter a integridade da 
mucosa, prevenir infecção secundária, aliviar a dor e manter uma ingestão hidricocalórica 

adequada. 
c) As complicações mais comuns da mucosite são dor, infecção e sangramento. Seu manejo pode 

ser através de intervenções locais ou sistêmicas. Vale lembrar que indivíduos com mucosite 
infectada em neutropenia severa não correm risco de infecção sistêmica grave potencialmente fatal. 
d) É de responsabilidade durante a intervenção da enfermagem avaliar a cavidade oral de todos os 

pacientes submetidos à quimioterapia, especialmente daqueles que recebem altas doses de drogas 
estomatotóxicas. 

 
24. Sobre os elementos de transmissão de infecção em hospitais e suas características, correlacione 
as colunas. 

(1) Fonte de 

microrganismos 
infectantes. 

(  ) Pacientes mais suscetíveis à infecção por conta de 

fatores como idade, doença base e irradiação. 
 

(2) Hospedeiro 

suscetível. 

(  ) Pacientes, equipe de saúde, visitantes, flora endógena 

e objetos do ambiente inanimado. 

(3) Rotas de transmissão. (   ) Contato, gotículas, aérea, veículo comum, vetores. 

Assinale as alternativas que apresenta a sequência CORRETA: 
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a) 1 – 2 – 3.                b) 2 – 3 – 1.               c) 2 – 1 – 3.                d) 3 – 2 – 1 
 
25. A respeito das rotas de transmissão de microrganismos em hospitais, assinale VERDADEIRO 

(V) e FALSO (F). 
(   ) A transmissão por contato direto envolve o contato direto de superfícies corporais com 

transferência física de microrganismos entre um hospedeiro suscetível e uma pessoa infectada ou 
colonizada. 
(   ) A transmissão por gotículas ocorre pelo contato de microrganismos com a conjuntiva, a mucosa 

nasal ou a boca do hospedeiro, seja pelo contato direto (carreados por gotículas) ou indireto (por 
meio de mãos contaminadas). 

(   ) A transmissão aérea ocorre pela disseminação aérea de partículas residuais de gotículas 
evaporadas com microrganismos, que permanecem suspensos. 
(   ) As transmissões por veículo e vetores são consideradas muito relevantes nas típicas infecções 

hospitalares. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

a) V, F, F, V.                b) V, V, V, F.               c) F, V, V, F.              d) F, F, F, V. 
 
26. No serviço de saúde, existem prioridades quanto ao atendimento ao paciente, sendo assim, a 

metodologia para a assistência de enfermagem aplicada por meio do Processo de Enfermagem (PE) 
oferece ao profissional as melhores evidências para nortear a assistência de enfermagem. As etapas 

do PE se divide em cinco. 
Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Histórico de enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Anamnese e Exame físico, Prescrição e 

Evolução. 
b) Intervenções de Enfermagem, Planejamento, Diagnostico de Enfermagem, Implementação e 

Evolução. 
c) Anamnese, Diagnóstico, Prescrição de Enfermagem, Resultados de Enfermagem, Avaliação. 
d) Coleta de dados, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento do Cuidado, Implementação do 

cuidado, Avaliação. 
 

27. A leucopenia, especialmente a neutropenia, leva a uma supressão da imunidade celular e 
humoral, com aumento significativo da suscetibilidade aos quadros infecciosos graves. A 
neutropenia é uma complicação frequente da terapia oncológica e, os danos induzidos pela 

quimioterapia às mucosas do trato gastrointestinal e respiratório facilitam a entrada de patógenos. 
Com relação ao assunto, assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F): 

(   ) Diante de graves consequências inerentes à neutropenia intensa e prolongada, destaca-se o uso 
profilático dos fatores de crescimento hematopoiético, em especial a filgastrim, que é uma 
glicoproteína que regula a produção e liberação dos neutrófilos funcionais da medula óssea. 

(   ) A gravidade da neutropenia e o tempo estimado de recuperação são fatores determinantes na 
categorização de risco da neutropenia febril. 

(   ) A neutropenia febril em pacientes de baixo risco não necessitam antibioticoterapia de amplo 
espectro. 
(   ) Infecções graves em pacientes neutropênicos podem evoluir para a septicemia, o choque séptico 

e a morte em menos de 24 horas. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a) F, V, V, F.            b) V, V, V, V.            c) V, V, F, V.                  d) V, V, F, F. 
 
28. As leucemias agudas são doenças rapidamente progressivas que afetam a maioria das células 

primitivas, as quais não estão totalmente diferenciadas e desenvolvidas. Com isso, estas células não 
desempenham as suas funções normais. A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é a neoplasia maligna 
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mais frequente entre crianças. Os primeiros sintomas normalmente ocorrem porque a medula óssea 
deixa de produzir uma quantidade suficiente de células sanguíneas normais. É comum que o 
primeiro atendimento médico aconteça por queixas inespecíficas. Quando a criança é acometida de 

LLA, apresenta os seguintes sintomas: mal-estar, perda de apetite, febre, palidez, letargia e 
equimoses. O hemograma dessa criança vai apresentar: 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) O hemograma normal ou com alterações apenas no número total de leucócitos. 
b) O hemograma apresenta: anemia, alteração no número e maturação dos leucócitos (com provável 

presença de blastos) e plaquetopenia. 
c) O hemograma vai apresentar anemia, número aumentado somente de neutrófilos e 

plaquetopenia. 
d) O hemograma vai apresentar anemia, presença de células jovens de todas as séries e plaquetas 

aumentadas. 
 
29. Com relação a assistência de enfermagem na oncologia pediátrica, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
a) A assistência de enfermagem prestada a pacientes pediátricos, tem como objetivo, proporcionar 

uma melhor qualidade de vida, levando em consideração a integridade da criança, em toda a sua 
especificidade. Tem como cuidados uma série de técnicas referentes à higiene, alimentação, coleta 
de material para exames e administração de medicamentos, bem como, um olhar para as questões 

afetivas, emocionais, psicológicas e sociais. 
b) Faz parte das ações de enfermagem a importância de explicar às crianças e acompanhantes os 

procedimentos antes de realizá-los, com a finalidade de diminuir a ansiedade frente ao 
desconhecido. 
c) A infusão da quimioterapia via acesso venoso periférico é de responsabilidade do enfermeiro. 

Em caso de extravasamento da quimioterapia as principais recomendações são: suspensão imediata 
da infusão do quimioterápico e aspirar o máximo possível da droga extravasada. 
d) Os efeitos colaterais da quimioterapia podem surgir horas depois da quimioterapia, os mais 

frequentes são: apatia, perda do apetite, perda de peso, alopecia, hematomas, sangramento nasal e 
bucal, mucosite, náuseas, vômitos, diarreia e neutropenia. A neutropenia requer atenção mas não 

aumenta risco de morbidade e mortalidade por processos infecciosos. 
 
30. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou sua primeira definição de Cuidados 

Paliativos: “cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura”. 
O controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais. “O objetivo do 

Cuidado Paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e 
familiares”. Sobre cuidado paliativo, analise as afirmativas abaixo: 
I. São princípios dos cuidados paliativos: promover o alívio da dor e de qualquer outro sintoma 

desagradável, afirmar a vida e considerar a morte como processo normal da vida, não acelerar nem 
adiar a morte, integrar aspectos psicológicos e espirituais no cuidado com o paciente. 

II. A Escala de Performance Paliativa  (PPS) tem sido usada na tomada de decisões em Cuidados 
Paliativos e parece ter algum valor prognóstico, quando associada a outros sintomas, como edema, 
delirium, dispneia e baixa ingesta alimentar. A construção de um gráfico diário a partir dos registros 

da PPS tem ajudado na compreensão da evolução da doença em pacientes internados. 
III. Ao comunicar uma notícia difícil, é importante que o profissional mostre atenção, empatia e 

carinho. A expressão facial, o contato visual, a distância adequada e o toque em mãos, braços ou 
ombros ajudam a demonstrar empatia e oferecer apoio e conforto. 
Está CORRETO o que se afirma em: 

a) Todas as afirmativas.                          b) Somente I e III. 
c) Somente I.                                           d) Somente II. 
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31. O campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) contempla 
sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa. 
Neste sentido, é INCORRETO afirmar: 

a) A partir da década de 1980, alguns estados e municípios brasileiros começaram a oferecer o 
atendimento homeopático como especialidade médica aos usuários dos serviços públicos de saúde, 
porém como iniciativas isoladas e, às vezes, descontinuadas, por falta de uma política nacional. 

b) Os sistemas médicos e recursos terapêuticos envolvem abordagens que buscam estimular os 
mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e 
na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. 
c) A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) 

iniciou-se a partir do atendimento das diretrizes e recomendações de várias conferências nacionais 
de saúde e das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

d) No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde se 
iniciaram a partir dos anos 2000, principalmente, após a criação do SUS. 
 

32. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC-SUS) – publicada e 
instituída em maio/2006 tem alguns objetivos principais. 

Analise as afirmativas. 
I. Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde 
(SUS), na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase 

na atenção básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. 
II. Contribuir ao aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo 

qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso. 
III. Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e 
socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades. 

IV. Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o envolvimento 
responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de 

efetivação das políticas de saúde. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas II.                                               b) Apenas I e III. 

c) Apenas I e II.                                          d) Todas as afirmativas. 
 

33. Quanto ao uso de opioides em cuidados paliativos, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Opioides produzem alterações do humor, incluindo alívio da ansiedade, euforia (sentimentos 
desagradáveis) e disforia (sentimentos agradáveis). 

b) Tontura e náuseas são efeitos dos opioides em razão da estimulação da trigger zone na medula. 
c) Morfina, fentanil e metadona são exemplos de fármacos opioides. 

d) O uso da morfina deve ser decidido com base na avaliação da dor do paciente. O correto é 
aguardar somente os últimos dias de vida do paciente para administrá-la, pelo risco de dependência 
psíquica. 

 

34. As características da dor a serem avaliadas pelo enfermeiro são: 

I - Intensidade e localização. 
II - Regulação temporal e qualidade. 
III - Significação pessoal. 

São CORRETAS as afirmativas. 
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a) Apenas I e II.                                               b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III.                                              d) Todas as alternativas. 
 

35. A dor ocorre como resultado de muitas doenças, testes diagnósticos e tratamentos em pacientes 
que estejam em cuidados intensivos, ambulatoriais, crônicos e residenciais. Para isso, o enfermeiro 

deve entender a fisiopatologia da dor, sua classificação e avaliação, bem como o manejo para seu 
alívio. Em relação às categorias básicas da dor, correlacione os itens a seguir. 
a) Dor aguda. 

b) Dor crônica. 
c) Dor oncológica. 

(  ) A dor é constante ou intermitente, persiste além do tempo de cicatrização esperado e raramente 
pode ser atribuída a uma causa ou lesão específica. 
(  ) A dor tem início recente e comumente é associada a uma lesão específica. 

(  ) A dor pode durar mais de 6 meses e esta experiência pode ser acompanhada por problemas 
relacionados com a própria dor. 

(  ) Se nenhum dano permanente ocorrer e não existir nenhuma doença sistêmica, a dor geralmente 
diminui à medida que a cura ocorre. 
(  ) Esta dor pode estar relacionada à infiltração óssea, compressão do nervo, ou ainda ser resultado 

do tratamento ou associado à fratura patológica desencadeada pela doença. 
A sequência que expressa a correlação CORRETA entre os itens é 

a) b, a, b, a, c.             b) c, b, c, a, c.              c) c, b, a, b, a.               d) b, b, a, a, c. 
 
36. Referente aos efeitos colaterais ao uso de quimioterápicos. Assinale VERDADEIRO (V) e com 

FALSO (F): 
(    ) Dispneia, tosse seca, fadiga. 

(    ) Não ocorre cardiotoxicidade. 
(    ) Náusea, vômito, mucosite. 
(    ) Anemia, trombocitopenia, neutropenia. 

(    ) Não provoca urotoxicidade. 
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo é: 

a) F,  V,  V,  V,  F.                                         b) V,  V,  F,  F,  V. 
c) V,  F,  V,  V,  F.                                         d) F,  V,  V,  F,  F. 
 

37. A assistência a pacientes fora de possibilidade de cura, apesar de grandes avanços científicos, 
ainda encontra muitas barreiras para o seu desenvolvimento correto na prática clínica de muitos 

países, dentre eles o Brasil. Logo, ainda é comum ouvirmos notícias de pessoas que tiveram mortes 
sofríveis, neste sentido, assinale a alternativa a seguir que apresenta a morte esperada quando o 
paciente recebe atendimento adequado no fim de vida de acordo com as leis brasileiras. 

a) Distanásia. 
b) Eutanásia. 

c) Ortotanásia. 
d) Suicídio assistido. 
 

38. A escada de analgesia proposta pela Organização Mundial da Saúde, consiste em um excelente 
instrumento para o manejo da dor do paciente oncológico, pois subsidia e padroniza o cuidado a um 

sintoma muito comum na prática clínica. Portanto, observe a imagem a seguir e suas devidas 
numerações, e assinale a alternativa que corresponde a informação CORRETA na escada de 
analgesia. 
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Fonte: Adaptado Google Imagens. 
 
a) 1: Não opioide; 2: Dor Leve; 3: Opioide fraco; 4: Dor Moderada; 5: Opioide forte; 6: Dor Severa; 

7: Adjuvantes. 
b) 1: Opioide fraco; 2: Dor Leve; 3: Opioide fraco; 4: Dor Moderada; 5: Opioide forte; 6: Dor 

Severa; 7: Adjuvantes. 
c) 1: Não opioide; 2: Dor Leve; 3: Não opioide; 4: Dor Moderada; 5: Opioide forte; 6: Dor Severa; 
7: Adjuvantes. 

d) 1: Não opioide; 2: Adjuvante; 3: Opioide fraco; 4: Dor Severa; 5: Opioide forte; 6: Dor 
Moderada; 7: Dor Leve; 

 
39. A quimioterapia é indicada para a redução de tumores loco-regionalmente avançados 
(geralmente estádios II ou III), que são, no momento, irressecáveis ou não. Tem a finalidade de 

tornar os tumores ressecáveis ou de melhorar o prognóstico do doente. Geralmente é de 
administração venosa (raramente oral ou arterial), tem duração limitada e é seguida por cirurgia ou 

radioterapia após curto intervalo (entre 15 a 30 dias). A duração do tratamento é de 03 a 06 meses, 
determinada pelo tipo ou localização tumoral, toxicidade, resposta objetiva à quimioterapia e pelo 
plano terapêutico proposto (MS, 2016). O uso dos antineoplásicos podem provocar reações 

dermatológicas locais e são classificados como: quimioterápicos vesicantes, quimioterápicos 
irritantes e quimioterápicos não vesicantes e irritantes. 

Tendo em vista as definições propostas assinale VERDADEIRO (V) e com FALSO (F): 
( ) Quimioterápicos vesicantes são aqueles que provocam irritação severa com formação de 
vesículas e destruição tecidual  quando extravasados. 

( ) Quimioterápicos irritantes causam reação cutânea menos intensa quando extravasados (dor e 
queimação sem necrose tecidual ou formação de vesículas); 

( ) Quimioterápicos não vesicantes e irritantes não causam reação cutânea quando extravasados e 
não provocam dor e queimação durante a administração. 
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo é: 

a) V, V, V.               b) F, V, V.               c) F, V, F.                 d) V, V, F. 
 

40. Atualmente, poucas são as neoplasias malignas tratadas com apenas uma modalidade 
terapêutica. Daí, a importância de uma assistência integral pela integração de serviços oncológicos 
(de cirurgia, radioterapia e quimioterapia). Dentre os tipos de tratamentos oncológicas, assinale os 

que se referem as diferentes modalidades de tratamento quimioterápico. Em seguida, assinale a 
alternativa CORRETA. 

1. Curativo 
2. Adjuvante; 
3. Paliativo neoadjuvante; 

4. Sinérgico. 
5. Cirúrgico. 

a) Todas as alternativas estão corretas.                   b) Apenas as alternativas 1. 2 e 4 estão corretas. 
c) As alternativas 1. 3. 4 e 5 estão corretas.            d) As alternativas 1. 2. 3 e 4 estão corretas. 


