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67501

ANULADA

Gabarito Alterado

Enunciado da Questão
Em relação ao processo de desmame ventilatório, a falha de um teste de respiração espontânea deve ser reconhecida de maneira precoce.
Considera-se como um indicador para interrupção do teste:

Provas com essa questão:

Prova

000204

67517

Prova

000205

ANULADA

Prova

000215

ANULADA

Questão

26

Questão

33

De acordo com as Diretrizes Braspen de terapia nutricional no envelhecimento (2019), as necessidades de energia e de proteína para idosos
saudáveis, com o objetivo de manter ou melhorar o estado nutricional durante o processo de envelhecimento, são, respectivamente:
Provas com essa questão:

Prova

000205

67522

50

As reações de overdose a um anestésico local estão relacionadas com o seu nível sanguíneo em tecidos e órgãos-alvo. Sobre os fatores
relacionados ao paciente, assinale a alternativa correta.
Provas com essa questão:

67518

Questão

A adequação da ingestão calórico-proteica comumente é baixa em idosos institucionalizados ou internados nas unidades hospitalares. A fim de
garantir que as recomendações nutricionais sejam atingidas, é recomendado que o monitoramento do peso corporal seja realizado:

ANULADA

Provas com essa questão:

67923
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ANULADA

Questão

27

Um dos critérios que deve ser avaliado para o diagnóstico de sarcopenia em idosos é redução do/da:

Provas com essa questão:

Prova

000205

Questão

31
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67525

ANULADA

Gabarito Alterado

Enunciado da Questão
De acordo com as Diretrizes BRASPEN de terapia nutricional no envelhecimento, qual parâmetro é considerado determinante no diagnóstico da
desidratação em idosos?

Provas com essa questão:

Prova

000205

67565
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Questão

34

A osteorradionecrose:

ANULADA

1. acomete com mais frequência a maxila.
2. apresenta risco de desenvolvimento apenas nos primeiros 5 anos pós-tratamento.
3. tem prognóstico melhor do que a osteonecrose associada a medicamentos.
4. está associada a recidiva do câncer oral.
É/São verdadeira(s) a(s) afirmativa(s):

Provas com essa questão:

Prova

000206

67595

ANULADA

Questão

34

A comunicação na psicoterapia de crianças se dá pela via do simbolismo no brincar e no desenho. Sobre essa temática, segundo Castro et al.
(2009), é correto afirmar:
Provas com essa questão:

Prova

000207

Questão

24
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67599

ANULADA

Gabarito Alterado

Enunciado da Questão
Na adolescência, "o acting out é tão específico da fase como é o jogo na infância ou como a comunicação direta na linguagem da maturidade" (Blos,
1996, p.171, in Castro et al., 2009). A respeito do tema, considere as seguintes afirmativas:
1. As atuações podem variar nas suas formas, mas se caracterizam por serem expressões excessivas e envolverem riscos ao adolescente.
2. Os actings são expressões de ansiedades ou conflitos inconscientes através do comportamento, geralmente impulsivo, sob forma auto e
heteroagressiva, sendo que os actings têm de ser compreendidos em relação transferencial e contratransferencial.
3. Nos casos em que há uma predisposição maior para atuação, ela está ligada a dois aspectos: (1) o uso intenso de mecanismos introjetivos, que
deixa o sujeito na dependência do mundo externo, e (2) a existência de traumas precoces, que são representados pelo acting.
4. A passagem ao ato desperta, geralmente, no terapeuta mal-estar, desesperança e cansaço, conduzindo ao não entendimento, ao não pensar, e à
tendência à contra-atuação.
Assinale a alternativa correta.

Provas com essa questão:

Prova

000207

67628

Questão

28

Com base no texto de Iamamoto (2017), é possível sintetizar o quadro atual da profissão por meio de algumas características. A respeito do assunto,
considere as seguintes afirmativas:

ANULADA

1. O contingente de assistentes sociais brasileiros é o segundo no cenário mundial, com 160 mil profissionais ativos, conforme dados do Conselho
Federal de Serviço Social (CFESS), apenas superado pelos Estados Unidos.
2. A Lei n.º 2.317/2010 reconhece a condição de trabalhador assalariado do assistente social e normatiza uma carga semanal de trinta horas de
trabalho sem redução do salário em relação ao contrato em vigor.
3. A formação em Serviço Social é de nível superior desde o processo de renovação da profissão, sendo a partir da década de 1960 inscrita no
circuito universitário.
4. O Serviço Social é reconhecido como área de conhecimento no âmbito das Ciências Sociais Aplicadas pelas agências públicas oficiais de fomento
à pesquisa e inovação tecnológica.
Assinale a alternativa correta.

Provas com essa questão:

Prova

000208

Questão

17
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67722

ANULADA

Gabarito Alterado

Enunciado da Questão
Às 17:30h do dia 03/04/2021, P.F. foi admitido no pronto atendimento por sintomas de osteomielite. Foram prescritos 500 mg de vancomicina
endovenoso de 6/6 horas diluídos em 250 mL, durante quatro dias. Por ter um histórico de disfunção renal foi solicitado infusão lenta com o uso da BI
(bomba infusora) a uma velocidade de 125 mL/h. Às 18:00h, foi iniciada a medicação, e no dia seguinte pela manhã, o paciente foi avaliado e
observados sinais de eritema, urticária e erupções cutâneas. Sinais estes associados a uma possível reação alérgica à vancomicina. Por essa
razão, interrompeu-se a infusão. O médico foi comunicado, suspendendo as demais doses. Baseado no caso descrito, qual é o volume infundido e
qual é a quantidade de antibiótico que o paciente recebeu até o momento em que interrompeu-se a infusão do antibiótico?

Provas com essa questão:

Prova

000210

67790

ANULADA

Questão

32

A classificação NOVA é uma ferramenta que agrupa os alimentos de acordo com o nível de processamento: (1) in natura ou minimamente
processado, (2) ingrediente alimentar, (3) processado, e (4) ultraprocessado. Assinale a alternativa que apresenta uma sequência correta de
alimentos, segundo essas quatro categorias:
Provas com essa questão:

Prova

000212

67791
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ANULADA

Questão

20

Segundo orientações do Ministério da Saúde, o diagnóstico nutricional de adolescentes utilizando o Índice de Massa Corporal é realizado com o ponto
de corte de IMC para idade maior ou igual ao percentil:
Provas com essa questão:

Prova

000212

Total de questões anuladas/alteradas nessa disciplina:

13

Questão

21
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67943

ANULADA

Gabarito Alterado

Enunciado da Questão
Em relação à Saúde Única, considere as afirmativas abaixo:
1. O conceito de Saúde Única foi fundado como uma advertência em relação às principais formas de proteger a saúde pública por meio de políticas
que previnam e controlam patógenos nas populações animais.
2. A resistência aos medicamentos é um dos principais problemas globais que necessita de uma abordagem interdisciplinar e transnacional.
3. As alterações climáticas, a perda da biodiversidade (desmatamento, sobrepesca), a mudança ecológica e emergência de doenças são desafios
que necessitam de uma abordagem integrada.
4. A Saúde Única engloba o cuidado com a segurança alimentar, a biodiversidade, a prosperidade econômica e o bem-estar emocional e mental.
Assinale a alternativa correta.

Provas com essa questão:

Prova

000216

67947

Questão

03

Sobre a febre maculosa brasileira, é correto afirmar que:

ANULADA
Provas com essa questão:

Prova

000216

Total de questões anuladas/alteradas nessa disciplina:

2

Questão

07

05

