Prova de Conhecimentos Específicos
Questões de 21 a 35
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questão

21

Questão

Sobre as atividades de enfermagem na fase intraoperatória
relacionadas à manutenção da segurança do paciente,
identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

Sobre as medidas de prevenção, em caso de pneumonia
quando o paciente idoso tem como fator de risco reflexo da
tosse deprimido, identifique com V as afirmativas verdadeiras
e com F, as falsas.

( ) Gerenciar os recursos humanos, delegando a
responsabilidade para o setor administrativo sobre o
controle dos equipamentos e suprimentos para o cuidado
individualizado do paciente.
( ) Transferir o paciente para a mesa ou leito de cirurgia.
( ) Posicionar o paciente.
( ) Verificar se as contagens de compressas, agulhas e
instrumentos estão corretas.
( ) Manter o ambiente asséptico apenas durante o tempo de
permanência do paciente na sala cirúrgica.

( ) Reposicionar o paciente duas vezes no dia para evitar
broncoaspiração.
( ) Administrar medicamentos com critérios, principalmente
aqueles que aumentam o risco de broncoaspiração.
( ) Realizar aspiração quando indicado.
( ) Encorajar a tosse efetiva, exercícios respiratórios e dieta
nutritiva.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) F V V V
02) F V V F
03) V F F V

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

VVVVV
FVVVF
FFFVV
VFFFV
VVFFF

Questão

Questão

04) V V F F
05) V V V V

25

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
No caso de pacientes adultos com edema agudo do pulmão,
( ) a ausculta revela estertores nas bases pulmonares, os
quais progridem para os ápices dos pulmões.
( ) o paciente pode apresentar taquicardia.
( ) os valores da oximetria de pulso começam a aumentar.
( ) a análise da gasometria arterial demonstra agravamento
da hipoxemia.
( ) os estertores, quando ocorrem, são causados pelo
movimento do ar através do líquido alveolar.

22

Em uma ferida cirúrgica, podem ocorrer complicações, como
01) deiscência, que é a protusão do conteúdo da ferida.
02) evisceração, que é a ruptura da incisão cirúrgica ou da
ferida.
03) deiscência e evisceração, que são particularmente graves
quando envolvem feridas ou incisões abdominais.
04) estado nutricional satisfatório ou doença renal em
pacientes que se submetem à cirurgia abdominal por
causa da idade precoce.
05) deiscência, que causa dor e pode estar associada ao
vômito.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
01) V V V V V
02) V F F F V
03) V V F V F
Questão

Questão
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04) F V V V F
05) F F V V V

26

23
Paciente admitido para realização de cirurgia refere que
apresenta alergia a látex.

Na realização do exame para detectar presença de glicose na
urina, em paciente internado, a enfermagem deve

Sobre a assistência de enfermagem em relação a essa
informação, identifique com V as afirmativas verdadeiras e
com F, as falsas.

01) estimular o paciente a ingerir água e solicitar que ele urine
somente 30 minutos depois.
02) pinçar a sonda por 30 minutos, caso o paciente esteja
em uso de sonda de demora, e coletar a urina
diretamente da bolsa coletora.
03) deixar a fita reagente na urina por, pelo menos, 1 hora.
04) encaminhar a fita reagente para o laboratório, após o
período recomendado.
05) coletar a urina no período da manhã e somente fazer a
leitura no período da tarde, garantindo que os corpos
cetônicos apareçam na urina.
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( ) Preparar um carrinho de emergência com suplementos
para esse tipo de alergia.
( ) Realizar a manutenção das precauções contra a alergia
a látex durante o período intraoperatório, por ser este o
mais crítico.
( ) Orientar o paciente sobre quais produtos contém látex e
quais produtos são alternativas seguras e sem látex.
( ) Aconselhar o paciente a sempre usar uma identificação
com a informação.

Conhecimentos Específicos

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para

Questão

baixo, é a
01) V V V V
02) F F V V
03) F V V F
Questão

Quando um paciente apresenta pneumotórax e acontece à
remoção de ar, pode ocorrer edema pulmonar provocado

04) V F V V
05) V F F V

01) pela reinsuflação rápida do pulmão, conhecido como
edema pulmonar de reexpansão.
02) pela vasculatura pulmonar do paciente que tenta se
adaptar.
03) pela pressão microvascular aumentada devido à função
cardíaca anormal.
04) pelo aumento súbito na pressão intravascular no pulmão.
05) pela evacuação de liquido que provoca pressão pulmonar
rápida.

27

Em uma unidade de clínica médica, resolveu-se categorizar
o paciente por grau de complexidade, para que fosse possível
organizar a assistência de enfermagem. Assim, aos pacientes
crônicos que requeiram avaliações médicas e de enfermagem,
estáveis do ponto de vista clínico, porém com total dependência
das ações de enfermagem quanto ao atendimento das
necessidades humanas básicas, foram considerados como
pacientes que
01)
02)
03)
04)
05)

Questão

01) I
02) II
03) III

28

Questão

A vacinação contra a infecção pneumocócica é indicada para
mulheres no primeiro trimestre de gestação.
pessoas com asplenia funcional ou anatômica.
pessoas que fizeram uso da vacina nos últimos 3 anos.
pacientes portadores de púrpura trombocitopênica
idiopática.
05) pacientes com doença de Hodgkin durante o período da
quimioterapia.

33

01) afastadas umas das outras com uma cicatriz maior e
mais profunda.
02) extensamente separadas, e a ferida bastante profunda.
03) próximas umas das outras, com espaço entre elas
estreito.
04) com tecido granular formado em direção ao centro que
tem maior profundidade.
05) com as bordas unidas por algum material para sutura.

29

O derrame pleural se constitui por ser uma coleção de liquido
no espaço pleural. Normalmente, no espaço pleural há uma
pequena quantidade de líquido que age como lubrificante,
permitindo as superfícies pleurais se moverem sem atrito.
A quantidade de líquido que normalmente é encontrada no
espaço pleural é de, aproximadamente,
01) 2ml
02) 2,5ml
03) 3 a 4ml

04) IV
05) V

Na assistência de enfermagem ao paciente com ferida, para
saber se o processo de sua cicatrização ocorreu por primeira
intenção, é importante observar características relacionadas às
extremidades, que devem estar

01)
02)
03)
04)

Questão

32

A úlcera de pressão que se apresenta hiperemiada,
acompanhada de flictemas e de uma ruptura não profunda da
pele, encontra-se em estágio

necessitam de cuidado intensivo.
necessitam de cuidado semi-intensivo.
têm alta dependência.
necessitam de cuidados intermediários.
têm condições de realizar o autocuidado.

Questão

31

Questão

34

Na assistência de enfermagem ao paciente com insuficiência
cardíaca à direita, observam-se sintomas, como

04) 5 a 15ml
05) 30ml

01) ortopneia, hipóxia.
02) ascite e ganho de peso.

Questão

30

03) estertores crepitantes, cianose.

Na assistência ao paciente com derrame pleural, em caso de
o derrame apresentar-se transparente, é importante que a
enfermeira saiba diferenciar se é um transudato ou exudato.
Sobre esse assunto, é correto afirmar:

04) dispneia paroxística noturna e fadiga.
05) tosse com escarro róseo, terceira bulha cardíaca.
Questão

01) O achado de um derrame transudativo, geralmente
significa que as membranas pleurais estão lesadas.
02) Um derrame transudativo resulta mais amiúde da
insuficiência cardíaca.
03) Um exudato geralmente resulta da inflamação por
produtos virais ou tumores que envolvem o espaço mais
profundo da pleura.
04) Um exudato ocorre quando os fatores que influenciam a
formação e a reabsorção de líquido pleural são
modificados, em geral por distúrbios na pressão
hidrostática ou oncótica.
05) O transudato coagula-se espontaneamente pela presença
do fibrinogênio e pode ter aspecto purulento.
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A educação do paciente e família, sobre a insuficiência cardíaca
deve contemplar
01) seguir uma dieta rica em lipídios e proteínas.
02) medir, a cada 15 dias, a frequência, o pulso e a pressão
arterial.
03) checar o peso, mensalmente variando a balança e o
horário.
04) manter os membros inferiores mais baixos, quando
estiver sentado.
05) notificar uma frequência cardíaca inferior a 60 e superior
a 120bpm, antes de tomar os digitálicos.
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