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

24

presença de

Na assistência de enfermagem ao paciente com insuficiência
respiratória aguda, é importante identificar os fatores
desencadeadores.

01) pulso dicrótico e forte, hipotensão postural e aumento de

Assim, associe a primeira coluna com a segunda.

Na assistência ao paciente hipovolêmico, a enfermeira deve
monitorar rigorosamente os sinais vitais, observando a

temperatura.
02) pulso fraco e lento, hipertensão postural e diminuição da
temperatura.
03) pulso rápido e forte, hipotensão postural e aumento de

1.

Trauma

( ) sepse.

2.

Infecção

3.

Reação alérgica

( ) picada de abelha ou outro
veneno.

4.

Aspiração pulmonar

5.

Fator mecânico

( ) vômito.

temperatura.
04) pulso rápido e fraco, hipotensão postural e diminuição da

( ) pneumotórax.

temperatura.
05) pulso rápido e dicrótico, hipertensão postural e aumento

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a

da temperatura.
Questão

22

Quando um paciente apresenta reações anafiláticas,

01) 1, 2, 3, 4, 5

04) 4, 3, 2, 1, 5

02) 2, 3, 4, 1, 5

05) 5, 1, 4, 3, 2

03) 3, 4, 5, 1, 2

podem-se identificar como brandas aquelas que apresentam,
dentre outras manifestações,

Questão

01) formigamento periférico e uma sensação de calor com

25

Sobre as intervenções de enfermagem, durante a insuficiência
respiratória aguda, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e com F, as falsas.

início dos sintomas nas primeiras duas horas depois da
exposição.
02) rubor, calor, ansiedade e prurido com início dos sintomas

( ) Avalia a frequência e a profundidade da respiração, sinais
de cianose e sintomas de sofrimento respiratório.

dez horas depois da exposição.
03) edema periorbital, espirros e lacrimejamento com início

( ) Solicita exames, como gasometria venosa e oximetria de
pulso.

dos sintomas até vinte quatro horas depois da exposição.

( ) Institui medidas para prevenir complicações respiratórias,
como mudanças de decúbito.

04) dispneia, cianose e hipotensão com início dos sintomas
três horas depois da exposição.

( ) Orienta o paciente sem dar explicações sobre os cuidados
prestados para evitar ansiedade.

05) tosse, sibilos e dispneia intensa com início dos sintomas
até três dias depois da exposição.
Questão

( ) ferida por projétil ou arma
branca.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

23

Nas emergências hipertensivas, a assistência de enfermagem
deve ser baseada

01) V V F F

04) F V V F

01) na administração de medicamentos por via oral, evitando
traumas periféricos, que podem agravar o quadro.

02) V F V F

05) V V V V

03) F F V V
Questão

02) na instalação de medicação anti-hipertensiva em bomba
de infusão controlada a cada vista do médico assistente.

26

Em caso de obstrução da via aérea superior em crianças, uma

03) na monetarização da PA e do nível de consciência, após
retorno da tomografia computadorizada.

das principais causas relacionadas a anomalias congênitas é

04) na punção de acesso venoso central imediatamente,
após a admissão.

02) microglossia.

01) traqueíte.
03) papilomatose.

05) no controle dos sinais vitais a cada 5 minutos, quando
o paciente estiver em uso de drogas vasodilatadoras até
a redução da pressão.
Obras Sociais Irmã Dulce - Processo Seletivo - 2014.2 - ENFERMEIRO EMERGÊNCIA

04) hipoplasia mandibular.
05) supraglótica peritonsilar.
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Questão

27

Questão

Nos casos de cetoacidose diabética em crianças, a
enfermagem deve monitorar o nível de consciência através da
aplicação da escala de Glasgow a cada

Ao prestar assistência a uma criança de 7 anos de idade, em
unidade hospitalar, a enfermeira observa que os níveis
pressóricos se encontram em 109mmHg x 70mmHg. Assim,
ela detecta uma emergência hipertensiva.

01) 10 minutos nas primeiras duas horas e de 1/1 hora até
24 horas, se o paciente estiver consciente e estável.
02) 30 minutos nas primeiras duas horas e de 1/1 hora até
12 horas, se o paciente estiver consciente e estável.
03) 45 minutos e depois somente quando for verificar os
sinais vitais que devem estar prescritos a cada 6 horas.
04) 1 hora, e se o paciente não apresentar alterações dos
exames laboratoriais.
05) alteração inesperada no quadro clinico, pois esse requer
investigação e pode determinar mudanças no tratamento.
Questão

Para que haja o controle da situação, a enfermeira se baseia
nas variáveis fisiológicas normais esperadas da pressão
arterial para esta idade, a qual deve ser de
01) 74 X 51mmHg
02) 85 X 64mmHg
03) 97 X 58mmHg
04) 100 X 66mmHg
05) 104 X 66mmHg

28
Questão

Criança, 5 anos de idade, foi levada à emergência de um
hospital pediátrico, apresentando ao exame físico: pele
avermelhada, mucosas secas e taquicardia.

Questão

Assim, são necessárias informações sobre o esquema
terapêutico destinado à cetoacidose diabética, que deve incluir

04) barbitúrica.
05) digitálica.

01) injeção da dose quinzenal habitual de insulina ou
administração de agente hipoglicemiante oral.

29

02) automonitorização frequente da glicemia, a cada 4 horas,
ou, no mínimo, 4 vezes ao dia.

Em caso de crise convulsiva em crianças, a administração de
Diazepam, conforme prescrição médica, deve ser seguida pela
atenção da enfermeira em relação à possibilidade de
depressão

03) orientação sobre a busca pelo serviço médico, que
somente deve ser feita quando a cetogênese estiver
instalada.

01) respiratória e recorrência da crise devido a seu curto
tempo de ação.
02) do nível de consciência e recorrência da crise pela demora
do início da ação.
03) da temperatura corporal e recorrência da crise devido a
seu longo tempo de ação.
04) circulatória e recorrência da crise pelo rápido início da
ação.
05) imunológica e recorrência da crise devido a seu
moderado tempo de ação.
Questão

32

Na assistência ao paciente com cetoacidose diabética, a
enfermeira deve realizar a educação em saúde com a finalidade
de prevenir sua recorrência.

Esses dados podem indicar uma intoxicação
01) calinérgica.
02) cáustica.
03) atropínica.

31

04) Injeções de altas doses suplementares de insulina de
ação curta várias vezes ao dia, independente dos
resultados da glicemia.
05) dieta que inclua ingestão liberal de líquidos e
carboidratos usadas por diabéticos em qualquer fase ou
manifestação da doença, sendo que, no momento em
que seja constatada a cetoacidose diabética, essa dieta
deve ser suspensa.
Questão

33

30

De uma criança menor de um ano, apresentando parada
cardiorespiratória.

Em um paciente com crise convulsiva, ao diagnosticar alto risco
de lesão relacionado à alteração da consciência, o enfermeiro
deve seguir as seguintes intervenções:

Na avaliação pré-hospitalar, em relação à circulação, a
enfermeira acertadamente deve palpar o pulso

01) Acolchoar as grades do leito e mantê-lo em posição alta
para melhor visualização.

01) braquial, que é palpável na face interna do terço médio
do braço, com o indicador e o dedo médio.
02) femoral, que é palpável na fúrcula esternal, com o
indicador e o dedo médio.
03) pediosa, que é palpável por detrás do maléolo medial,
com o indicador e o dedo médio.
04) temporal, que é palpável na borda interna do músculo
esternoclidomastóideo, com ligeira flexão lateral da
cabeça, com o indicador e o dedo médio.
05) radial, que é palpável na união do terço médio e terço
interno da arcada crural, com o indicador e o dedo médio.

02) Manter a via aérea livre de qualquer instrumento ou
abaixador de língua durante a convulsão, para evitar que
o paciente engasgue.
03) Observar se há aspiração durante a convulsão; deixar o
paciente em decúbito dorsal.
04) Orientar ao paciente a deitar antes da convulsão, caso
tenha um aviso prodrômico.
05) Retirar acessos e tubos durante a atividade convulsiva,
para evitar que o paciente tenha lesões provocadas por
material contundente.
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Questão

34

Em uma reanimação cardiopulmonar de um neonato, o acesso mais rápido para administrar medicamentos é através da
01)
02)
03)
04)
05)

via traqueal e veia umbilical.
via Intraóssea e artéria umbilical.
artéria umbilical e veia periférica.
acesso periférico e via intraóssea.
acesso subcutâneo e artéria umbilical.

Questão

35

Paciente mordido por cobra deve ter os primeiros socorros imediatos no local da mordida, que incluem
01)
02)
03)
04)
05)

aplicar gelo no local do ferimento.
fazer um torniquete com o intuito de conter o sangramento.
cobrir a ferida com um pano úmido embebido em antisséptico
manter a parte corporal lesada abaixo do nível do coração.
fazer a pessoa manter-se em pé, para evitar que o veneno circule rapidamente pelo corpo.

* * * * * *
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