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Cargo: B08 - Enfermeiro 30h
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão
41 - X / 32 - Y / 42 - Z

Justificativa

Conclusão (Deferido ou Indeferido)

Resposta Alterada para:

De acordo com o livro Manual Obstétrico da editora Corpus, página 56 temos:
A consulta pré-natal é feita por um profissional para uma assistência
adequada estabelecendo um vínculo do profissional com seu cliente.
O cálculo da DPP é um método recomendado pelo MS que leva em
consideração a data da última menstruação (DUM) é ou não reconhecida pela
mulher.
Uma das regras da DUM é:
Somar 7 dias ao 1º dia da última menstruação.
Subtrair 3 meses do mês da DUM ou somar 9 meses ao mês da DUM.
De acordo com os dados do enunciado da questão teremos o seguinte
cálculo:
Regra 01
DUM:
07/07/2019
Regra: + 7 dias – 3 meses
DPP:
14/04/2020

DEFERIDO

ANULADA

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

Regra 02
DUM:
07/07/2019
Regra: + 7 dias + 9 meses
DPP:
14/04/2020
Embora a formulação da questão esteja correta, a data está errada, pois seria
07/07/19, batendo com a resposta de gabarito letra A 14/04/2020. Porém,
devido a um erro material, a data da DUM está 07/05/2019, não havendo
nenhum gabarito disponível com a data 14/02/2020. Sendo assim para que
não paire dúvidas posteriores, a banca resolve DEFERIR o recurso.
40 - X / 48 - Y / 43 - Z41

PRECAUÇÕES PADRÃO 1.
Devem ser utilizadas para todos os pacientes independentemente da
presença ou ausência de doenças transmissíveis comprovada.
Higienização das mãos: antes e após contato com o paciente, após contato
com sangue, outros líquidos orgânicos, e itens contaminados; após a retirada
de luvas, entre um paciente e outro e no mesmo paciente, caso haja risco de
contaminação cruzada entre diferentes sítios anatômicos. Conforme item I.
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Luvas: usar luvas limpas, quando houver possibilidade de contato com
sangue, outros líquidos ou itens e superfícies contaminados; trocar de luvas
entre procedimentos; retirar as luvas após o uso e lavar as mãos
obrigatoriamente. Conforme item III
Máscara e óculos de proteção: recomendados para proteção individual,
durante procedimentos que envolvam riscos de respingos. Diferente do que é
afirmado no item IV, pois, a N95 só é usada em casos de pacientes com
suspeita ou confirmação de doenças que são transmitidas por via aérea com
partículas < 5u.
Material pérfuro-cortante: manusear com cuidado os materiais pérfurocortantes, proceder o descarte adequado em recipientes rígidos e resistentes
à perfuração. Seguir adequadamente as orientações para montagem e
preenchimento destes recipientes, não ultrapassando o limite indicado.
Conforme descrito no item II. Desse modo apenas a letra E encontra-se
correta conforme gabarito oficial. Sendo assim não há erros que justifique a
anulação da questão, desse modo a banca resolve INDEFERIR os recursos
42 - X / 47 - Y / 36 - Z

De acordo com Departamento de Hipertensão Arterial – sociedade Brasileira
de Cardiologia, disponível no link:
http://departamentos.cardiol.br/dha/consenso3/capitulo1.asp temos:

DEFERIDO

ANULADA

Critérios Diagnósticos e Classificação
Qualquer número é arbitrário e qualquer classificação, insuficiente. A
necessidade de sistematização obriga uma definição operacional para separar
indivíduos sãos dos doentes. Na realidade, podemos ter maior ou menor risco
cardiovascular tanto acima como abaixo do número limítrofe, quando o
paciente é considerado individualmente. Pelo exposto, enfatiza-se a
necessidade de extrema cautela antes de rotular alguém como hipertenso,
tanto pelo risco de falso-positivo como pela repercussão na própria saúde do
indivíduo e o custo social resultante. Aceita-se como normal para indivíduos
adultos (com mais de 18 anos de idade) cifras inferiores a 85 mmHg de
pressão diastólica e inferiores a 130 mmHg de pressão sistólica (Tabela II).
Tabela II. Classificação diagnóstica da hipertensão arterial (adultos com mais
de 18 anos de idade).

Desse modo, apenas as letras D e F encontram-se incorretas.
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Embora a formulação da questão esteja correta bem como o item apresentado
como correto no gabarito oficial, há um erro material de digitação da letra C do
quadro que seria 140-159 e está 40-159. Sendo assim para que não paire
dúvidas posteriores, a banca resolve DEFERIR o recurso.
49 - X / 33 - Y / 44 - Z

De acordo com Brunner e Suddarth 13ª volume 02, 2017, ágina 2140
podemos observar:
Cobra venenosas (peçonhentas) causaram mais de 2.800 picadas nos EUA.
Em todo o mundo, mais de 50.000 picadas de cobra ocorrem a cada ano e
aproximadamente, 7.000 dessas serão venenosas. O veneno da cobra é
composto principalmente por proteínas e apresente uma gama substancial de
efeitos fisiológicos. Pode afetar diversos sistemas de órgãos, especialmente
os sistemas neurológicos, cardiovascular e respiratório. Embora o
envenenamento seja raro, ele pode ocorrer. É essencial a avaliação dos sinais
e sintomas progressivos antes de considerar a administração do soro
antiofídico, que é mais eficaz se administrado em até 4 horas e em não mais
que 12 horas após a picada da cobra conforme descrito no gabarito oficial de
letra D. Sendo assim não há erros que justifique a anulação da questão, desse
modo a banca resolve INDEFERIR os recursos

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

50 - X / 42 - Y / 46 - Z

De acordo com o calendário de vacinação do Adulto d Ministério da
Saúde(MS), podemos observar:
É muito importante que os adultos mantenham suas vacinas em dia. Além de
se proteger, a vacina também evita a transmissão para outras pessoas que
não podem ser vacinadas. Imunizados, familiares podem oferecer proteção
indireta a bebês que ainda não estão na idade indicada para receber algumas
vacinas, além de outras pessoas que não estão protegidas. Veja lista de
vacinas disponibilizadas a adultos de 20 a 59 anos:
Hepatite B - 3 doses (a depender da situação vacinal anterior)
Febre Amarela – dose única (a depender da situação vacinal anterior).
Conforme gabarito de letra E.
Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – Verificar a situação
vacinal anterior, se nunca vacinado: receber 2 doses (20 a 29 anos) e 1 dose
(30 a 49 anos);
Dupla adulto (dT) (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos
Pneumocócica 23 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras
doenças causadas pelo Pneumococo) – 1 dose (Está indicada para população
indígena e grupos-alvo específicos).
Desse modo, apenas a letra E encontra-se correta e as letras A, B, C e D
estão erradas, pois não existem reforço dessa vacina a cada 5 anos, não são
administradas em dose única sem reforço nem em 4 doses e não há a
necessidade de administra-la sempre que for em área endêmica. Sendo assim

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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não há erros que justifique a anulação da questão, desse modo a banca
resolve INDEFERIR os recursos
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