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ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA

PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR

LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para as questões
01 e 02:

QUESTÃO 01
A finalidade do texto é:

A grande árvore e o bambu

A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e
as outras árvores;
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a
importância de nos adequarmos às situações da vida;
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a
necessidade de sermos humildes e aceitarmos as
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de
vencermos os infortúnios;
D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho.
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um
emaranhado de raízes retorcidas.
– Há certas coisas que não compreendo – disse o
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte,
com raízes assim robustas, tombe por causa da
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam
de pé?
O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor,
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes,
disse ao discípulo:
– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na
margem do caminho?
– Sim!
– Durante as grandes tempestades, as varas do
bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas,
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse
acontecido.
O discípulo contemplou a moita a alguns metros de
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu.
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar,
quando um peixe grande abocanhava a isca.
O mestre continuou:
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à
tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar
seu próprio peso e sucumbiu.
O discípulo, já habituado com as parábolas do
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o
ensinamento que estava por vir.
– Assim também é com os homens – prosseguiu o
mestre.
– Há os que procuram resistir às tormentas da vida
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem
mudanças, mas continuam inteiros.
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’

QUESTÃO 02
Observe as informações acerca do texto, julgando-as
certas (C) ou erradas (E):
( ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma
sequência narrativa;
( ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu
se agitam de um lado para o outro, chegam quase a
tocar o chão.” No trecho há período simples;
( ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto,
é classificada morfologicamente como pronome;
( ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma
conjunção adverbial conformativa.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, E, C;
B) C, E, C, C;
C) E, E, C, C;
D) C, E, C, E.

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/)
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04:
QUADRILHA
João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

QUESTÃO 03
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:
A) Conjunção integrante;
B) Pronome relativo;
C) Conjunção coordenada explicativa;
D) Conjunção subordinativa causal.
QUESTÃO 04
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:
A) Separar
B) Separar
C) Separar
D) Separar

orações
orações
orações
orações

coordenadas assindéticas;
coordenadas sindéticas adversativas;
intercaladas;
subordinadas adjetivas explicativas.

QUESTÃO 05
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo
e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada
no receptor;
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.
Assinale a opção correta:
A) Somente I e III são verdadeiras;
B) Somente III e IV são verdadeiras;
C) Todas são verdadeiras;
D) Somente II, III e IV são verdadeiras.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise
os itens:

QUESTÃO 09
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para
verdadeiro e F para falso:

I.

( ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações
de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde
do trabalhador;
( ) Conforme legislação do SUS, constitui competência
exclusiva da União a realização de operações externas
de natureza financeira de interesse da saúde,
autorizadas pelo Senado Federal;
( ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de determinada área, sempre por
intermédio de entidades filantrópicas sem fins
lucrativos.

Auxiliar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.
II. Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde e participar da
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
Estão corretos:
A) Somente os itens II e III;
B) Somente os itens I e II;
C) Somente os itens I e III;
D) Todos os itens estão corretos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta
de cima para baixo:
A) V, V, F;
B) V, F, F;
C) V, F, V;
D) F, V, F.

QUESTÃO 07
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:
A) Discutir,
elaborar
e
aprovar
propostas
de
operacionalização das diretrizes aprovadas pela
Conferência de Saúde;
B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a
organização e o funcionamento do SUS;
C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas
situações
epidemiológicas
e
a
capacidade
organizacional dos serviços;
D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e
municipal para a escolha das ações prioritárias em
saúde pública por meio de sufrágio universal.

QUESTÃO 10
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto
afirmar que a saúde é:
A) Um direito fundamental do ser humano;
B) Mais importante que a educação;
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a
sociedade;
D) Direito do estado e dever do cidadão.

QUESTÃO 08
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com
ênfase em:
A) Tuberculose e AIDS;
B) Malária e Sarampo;
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase;
D) Dengue e Hanseníase.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Paciente idoso, diabético, internado em um hospital de Fortaleza com quadro de AVC. No momento está apresentando
febre, com uma úlcera por pressão categoria III, em região trocantérica esquerda, com presença de esfacelo, úmida,
exsudado em grande quantidade, bordas hiperemiadas. Pele adjacente quente, hiperemiada e edemaciada. Diante deste
quadro, indique a alternativa abaixo com a cobertura mais indicada para esta lesão:
A) Espuma com anti-inflamatório;
B) Tela não aderente com antisséptico;
C) Alginato de cálcio;
D) Alginato de cálcio com prata.
QUESTÃO 12
Úlcera por pressão é uma lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma
proeminência óssea, resultante da pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento. Dentre as
alternativas abaixo assinale a afirmativa correta que indica em qual categoria se enquadra uma úlcera por pressão com
presença de flictema:
A) I;
B) II;
C) III;
D) Suspeita de lesão tissular profunda.
QUESTÃO 13
O surgimento da úlcera venosa nos membros inferiores é consequência de diversas anormalidades vasculares do sistema
tegumentar. De acordo com as características das úlceras venosas, marque V para verdadeiro ou F para falso nos itens
abaixo:
( ) Normalmente localizadas nas porções distais do membro, com hiperpigmentação cutânea, edema justamaleolar e
aparecimento de veias varicosas secundárias;
( ) As camadas da pele sofrem um processo de espessamento e sucessivo endurecimento e a gordura é substituída por
tecido fibroso;
( ) Geralmente se originam por traumatismo, mas podem surgir espontaneamente, têm caráter recorrente e ocorrem
normalmente no mesmo local. A hipertensão venosa é o fator mais frequente para a ulceração;
( ) São úlceras de comportamento agressivo. Os traumatismos repetitivos e a fase de cicatrização arrastada estão entre
as causas predisponentes;
( ) Essas úlceras causam redução do fluxo sanguíneo, levando a diminuição do aporte de oxigênio aos tecidos e as células.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, V, V, F, F;
B) V, F, V, V, V;
C) V, V, F, F, V;
D) F, V, V, F, F.
QUESTÃO 14
A fisiopatologia da Insuficiência Vascular Periférica relaciona-se com o desequilíbrio entre o suprimento e a demanda
circulatória de nutrientes e oxigênio para a musculatura esquelética. A redução do fluxo sanguíneo devido a uma obstrução
arterial é, em 90% dos casos, de origem aterosclerótica. Tal obstrução é mais frequente nos membros inferiores. Sobre os
sinais clínicos da Insuficiência Vascular Periférica, marque a opção correta:
A) Aumento de pelos e unhas hipertróficas;
B) Pele úmida, grossa e descamativa;
C) Palidez dos pés à elevação, com ou sem sensação dolorosa, e hiperemia reativa na posição pendente;
D) Ulceração dolorosa na região mais medial dos MMII, com ressecamento da pele ao redor.
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QUESTÃO 15
Os sistemas venosos superficiais e profundo são
compostos por diversas veias. De acordo com as veias
mais importantes que compõem o sistema venoso
superficial com a respectiva formação marque a
alternativa correta:

QUESTÃO 17
A úlcera no pé decorrente das complicações do diabetes
melitos é definida como lesão espessada que atinge a
derme, localiza-se na região abaixo do tornozelo, acomete
pacientes diabéticos, independente do seu tempo de
existência. Sobre as úlceras nos pés dos pacientes
diabéticos assinale a alternativa correta:

A) Veias do pé: originam-se na junção da veia marginal
medial, oriunda da região plantar;
B) Veia safena magna: origina-se de ricos plexos venosos
de pequenas veias subcutâneas;
C) Veia safena parva: originada da união entre o ramo
lateral do arco dorsal do pé e a veia marginal lateral,
após ser formada, contorna o maléolo lateral, em pleno
subcutâneo;
D) Veias da face posterior e lateral da coxa: lançam-se na
veia poplítea e, não raro, e uma delas o faz por tronco
comum com a veia safena parva, principalmente a
medial.

A) Nos pés acometidos por neuropatia de Charcot, as
úlceras se desenvolvem na região plantar,
principalmente sob as cabeças dos metatarsos, sob o
hálux e no calcanhar;
B) A gangrena seca ocorre após a presença de celulite, que
comumente é a responsável pela trombose dos
pequenos vasos digitais;
C) A gangrena seca ou úmida é característica das úlceras
neuropáticas;
D) A grande maioria das úlceras no pé do paciente
diabético é de origem isquêmica e ocorrem em áreas
com deficiência de pressão.

QUESTÃO 16
As úlceras arteriais são causadas pela insuficiência arterial,
majoritariamente pela aterosclerose, doença inflamatória
degenerativa dos grandes vasos causada pelo acúmulo de
placas de colesterol, células e tecidos degradados que
estreitam progressivamente o lúmen do vaso. Sobre as
úlceras artérias assinale a opção correta:

QUESTÃO 18
Segundo as recomendações gerais dos pensos para o
tratamento das úlceras por pressão marque a alternativa
correta:
A) Não utilizar pensos hidrocoloides para limpar úlceras
por pressão de Categoria/Grau II nas áreas do corpo
em que se desloquem e se fundam;
B) Deve-se utilizar pensos de película transparente se for
para cobrir pensos com agentes desbridantes
enzimáticos, géis ou pomadas;
C) Não deve-se considerar a utilização de Hidrogel amorfo
em úlceras por pressão que não estejam clinicamente
infetadas e que estejam a granular;
D) Não está indicada a utilização de pensos de espuma
sobre úlceras por pressão de Categoria/Grau II com
exsudado e de Categoria/Grau III pouco profundas.

A) Ao se classificar uma insuficiência arterial determinando
o índice de pressão tornozelo/braço – ITB, é sabido que
o valor do ITB sendo > ou = a 1é característico de
isquemia crítica;
B) Úlceras artérias são bem mais comuns que as venosas;
C) A úlcera arterial localiza-se geralmente acima do
tornozelo, tem bordas irregulares e, geralmente, de
média a grande extensão;
D) As úlceras arteriais são geralmente rasas, podendo ser
médias ou profundas, pouco exsudativas, pálidas, frias,
sem pelos e bastante dolorosas.
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QUESTÃO 19
A cicatrização das feridas segue um curso previsível e
contínuo, sendo dividida didaticamente em três fases, com
diferentes terminologias. Sobre as fases da cicatrização,
assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 21
Com relação aos sinais e sintomas que auxiliam no
diagnóstico das infecções mais comuns na área da
estomaterapia, marque a alternativa correta:
A) O aumento da área necrótica (tecido necrótico seco) é
um sinal de infecção da úlcera venosa;
B) Alterações nas características do exsudato é um sinal de
infecção nas úlceras arteriais;
C) A diminuição do exsudato e da área de tecido necrótico
são sinais de infecção nas lesões por pressão;
D) O aumento da área de hiperceratose é um sinal de
infecção da úlcera neurotrófica.

A) A resposta inflamatória é mediada por três mecanismos
plasmáticos: o sistema complemento; o sistema de
coagulação e as cininas;
B) A síntese de colágeno inicia-se na fase inflamatória,
através do fibroblasto e a reorganização prossegue na
fase proliferativa;
C) A fase proliferativa ocorre logo após o início do trauma
e manifesta-se clinicamente pelo aparecimento dos
sinais e sintomas como edema, hiperemia, calor
moderado e dor. Este processo dure cerca de três a
quatro dias;
D) Na fase de maturação ou remodelação está presente o
processo de epitelização. Este processo inicia-se ainda
quando o tecido de granulação está sendo formado.

QUESTÃO 22
O tecido necrótico é constituído de células mortas,
material proteico, fibras de colágeno, fibrina, elastinas e
sangue. De acordo com a classificação das necroses mais
encontradas nas feridas cutâneas assinale a opção
correta:

QUESTÃO 20
Ainda sobre o processo de cicatrização das feridas,
assinale os itens abaixo como V (verdadeiro) ou F (falso):

A) A necrose de coagulação, comum em tecidos moles,
cutâneos e subcutâneos, decorre da ação de bactérias
ou por ação das proteases (enzimas proteolíticas)
elaboradas pelos leucócitos que são atraídos ao local,
mais comumente observados em abscessos;
B) A necrose de liquefação é característica de lesões
promovidas por micro-organismos piogênicos, a
exemplo dos estafilococos, estreptococos e outros. E o
líquido resultante desse processo, conhecido por pus ou
secreção purulenta, é composto de proteínas e
leucócitos em processo de degeneração, plasma,
bactérias e elementos orgânicos;
C) A necrose gangrenosa se constitui no tipo mais comum
das necroses e é causada por isquemia local. Neste tipo
de necrose os tecidos apresentam maior firmeza; eles
podem, inicialmente, apresentar coloração acinzentada,
se mostrar opacos, turvos e secos, com aspecto da
albumina coagulada;
D) A necrose inflamatória é provocada por isquemia
secundária a descargas elétricas, traumas mecânicos ou
radiação, que interrompem a circulação local e
impedem o sangue de oxigenar e nutrir os tecidos.

( ) A proliferação capilar é uma das características
marcantes da primeira fase do processo de
cicatrização das feridas (fase inflamatória), uma vez
que, microscopicamente, a angiogênese inicia-se
minutos após a lesão;
( ) As fibras de colágeno aparecem em torno do quarto
ou quinto dia após o trauma. O espaço da ferida é
preenchido por pequenos feixes de fibras colágenas,
orientadas ao acaso, que vão dar origem a uma
estrutura densa e consistente;
( ) Outro fenômeno que ocorre na fase proliferativa é o
aumento da formação endotelial;
( ) A etapa final da fase de maturação consiste na
contração da ferida, mecanismo através do qual as
margens do ferimento são unidas, em consequência
das forças existentes no seu interior;
( ) A fase de maturação é caracterizada pelos seguintes
fenômenos: formação de tecido de granulação,
contração da ferida, reepitelização e fechamento da
ferida.
Agora marque o item com a sequência correta:
A) V, V, F, F, F;
B) F, V, F, V, F;
C) F, V, V, F, F;
D) V, V, V, F, F.
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QUESTÃO 23
O termo “biofilme” é utilizado para definir uma complexa
estrutura microbiana, aderida a uma determinada
superfície, incorporada dentro de uma matriz polimérica
extracelular, sintetizada pelas próprias bactérias. Sobre o
biofilme bacteriano marque a alternativa correta:

QUESTÃO 26
As coberturas especiais são uma forma de tratamento das
feridas e sua escolha depende de fatores intrínsecos como
a idade, a imobilidade, o estado nutricional, as doenças
associadas e o uso de medicamentos contínuos,
principalmente drogas imunossupressoras. Dependem
também de fatores extrínsecos como a localização
anatômica da ferida, a presença de infecção e de tecido
desvitalizado. Sobre os diversos tipos de coberturas
marque a alternativa correta:

A) A solução à base de betaína e polihexamida tem se
mostrado mais eficaz que a solução de Ringer na
redução de carga de biofilme das feridas;
B) Nas feridas, a grande dificuldade de se tratar o biofilme
é por ser impossível de ser visto a olho nu;
C) As bactérias em estado planctônico podem ser até 1000
vezes mais resistentes aos agentes antimicrobianos do
que aquelas dentro de um biofilme;
D) A principal característica do biofilme é a sua presença
apenas em feridas com infecção aguda.

A) Bandagem de poliéster e algodão impregnada de óxido
de zinco são curativos indicados para úlceras arteriais e
mistas;
B) Espumas de poliuretano ou hidropolímeros estão
indicadas para feridas abertas como queimaduras de
terceiro grau e presença de tecido desvitalizado;
C) Base de carboximetilcelulose, pectina e gelatina está
contraindicado para feridas infectadas, feridas com
cavidades, e com excesso de tecido desvitalizado;
D) Gel transparente, hidroativo, amorfo, composto de água
purificada, carboximetilcelulose e alginato de sódio
estão indicados para feridas altamente exsudativas,
úlceras por pressão categoria I, feridas infectadas.

QUESTÃO 24
O debridamento pode ser definido como a remoção de
tecidos mortos e de corpos estranhos de uma área lesada
até a exposição dos tecidos vivos. Quando se pretende
promover a limpeza de uma ferida, pensa-se, em
debridamento. Sobre esse assunto marque a opção
correta:

QUESTÃO 27
A lesão por pressão é caracterizada por uma ferida
localizada na pele e/ou tecido subjacente, normalmente
sobre uma proeminência óssea, como resultado da
pressão ou de uma combinação entre forças de
compressão e tração tecidual. É considerado um indicador
da qualidade do cuidado nos serviços hospitalares e
domiciliares, sendo também considerado um problema de
saúde pública. Sobre as lesões por pressão assinale a
alternativa correta:

A) O debridamento está indicado para lesões por pressão
em estágio inicial nos calcâneos;
B) O debridamento em feridas isquêmicas deve ser
prioridade no tratamento dessas lesões;
C) As feridas na região do tendão de Aquiles não devem
ser debridadas pois uma lesão inadvertida dessa
estrutura limitará definitivamente a mobilidade do
paciente;
D) O debridamento instrumental é bem indicado para
feridas nas áreas próximas a enxertos vasculares ou
fístulas para diálise.

A) A perfusão tecidual, o sexo, o uso de medicamentos, a
existência de doenças crônicas como diabetes melittus
e doenças cardiovasculares são fatores intrínsecos que
não interferem no aparecimento de lesões por pressão;
B) A lesão por pressão não classificável é descrita como a
perda da pele em sua espessura total e perda tissular
não visível – A extensão do dano não pode ser
confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou
escara. Ao ser removido, lesão por pressão em grau 3
ou grau 4 ficará aparente;
C) A National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)
classificou as úlceras em quatro categorias, categorias
I, II, III, IV. Acrescidos a esses, estudiosos dos EUA,
propõem uma categoria adicional, a lesão por pressão
não estadiável ou não classificável;
D) A prevalência das lesões por pressão ainda é
considerada baixa no ambiente hospitalar, não sendo
considerado um problema de saúde pública.

QUESTÃO 25
As feridas cirúrgicas, mesmo quando produzidas por
procedimentos eletivos, representam alto risco para as
pessoas, ao considerar que, por meio delas, podem
ingressar inúmeros microrganismos que tendem a
desequilibrar a saúde. Sobre a avaliação e monitoramento
da ferida cirúrgica assinale a opção correta:
A) Mesmo que a ferida permaneça limpa e seca nas
primeiras 24 horas, é necessária a troca do curativo
nesse período;
B) Se a ferida cirúrgica drena sangue vermelho vivo é
reflexo do edema local provocado pela intensa
manipulação dos tecidos durante o ato operatório;
C) Diante de um quadro de evisceração, a enfermagem
deve cobrir as vísceras com compressas cirúrgicas
estéreis e secas;
D) Qualquer manipulação da ferida cirúrgica nas primeiras
24 horas deve ser procedida com luvas e material
esterilizado.
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QUESTÃO 28
Quando se pensa na prevenção das lesões por pressão, o
que mais intriga os estudiosos é o paradoxo que há entre
a simplicidade das medidas capazes de evitar a progressão
do problema e o número cada vez mais crescente de
pessoas sofrendo com esse tipo de lesão. A Escala de Risco
de Braden é uma das medidas utilizadas para identificar o
risco de pessoas em desenvolver lesão por pressão. Sobre
essa escala marque a opção correta:

QUESTÃO 30
A Oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é uma modalidade
terapêutica na qual o paciente respira oxigênio puro
(100%). Ela provoca um espetacular aumento na
quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, na
ordem de 20 vezes o volume que circula em indivíduos que
estão respirando ar ao nível do mar. Sobre a
Oxigenoterapia
Hiperbárica
como
adjuvante
do
tratamento de feridas complexas assinale a alternativa
correta:

A) Uma baixa pontuação na escala de Braden indica alto
risco de o paciente desenvolver Lesão por Pressão;
B) A Escala de Braden é representada por cinco sub
escalas, divididas em: percepção sensorial, umidade,
mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento;
C) Quanto maior a pontuação somada nas sub escalas,
maior o risco em desenvolver lesões por pressão;
D) A Escala de Braden abrange a variável do estado
nutricional traduzido pela avaliação do Índice de Massa
Corporal (IMC) e apetite, além de algumas
características da pele.

A) A Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) é uma modalidade
terapêutica pautada na oferta de oxigênio através de
pressão negativa, importante adjuvante do tratamento
de diversas patologias agudas e crônicas;
B) É importante que as feridas estejam expostas durante
as sessões visando um resultado mais efetivo na
penetração do oxigênio;
C) Dentre as contraindicações absolutas, encontra-se o
pneumotórax
não
tratado;
uso
de
drogas
quimioterápicas, como a Doxorubicina e Cisplatina,
medicações para tratamento de alcoolismo crônico,
como a Dissulfiram e casos de queimaduras graves que
são tratados com a Mafenida;
D) A pele deve estar bem hidratada com óleos, cremes ou
pomadas. A aplicação deve ser feita imediatamente
antes da OHB.

QUESTÃO 29
A Terapia de Pressão Negativa (TPN) é um tipo de
tratamento ativo da ferida que promove sua cicatrização
em ambiente úmido, por meio de uma pressão
subatmosférica controlada e aplicada localmente. Sobre
essa tecnologia avançada no tratamento de feridas
complexas marque a opção verdadeira:
A) Na TPN a pressão subatmosférica só pode ser
administrada de modo contínuo (sem interrupção), e
tem como objetivo acelerar a formação de tecido de
granulação;
B) A TPN é recomendada para feridas com fístulas
entéricas com o objetivo de monitorar o volume da
drenagem;
C) Uma das indicações da TPN são as feridas neoplásicas
infectadas;
D) A aplicação da TPN sobre uma ferida provoca uma
deformação
do
citoesqueleto
celular
(microdeformações), responsável por desencadear
potente estímulo à proliferação celular e à angiogênese.
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