
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENFERMAGEM

Questões selecionadas de provas diversas

01.  Um  paciente  que  se  apresenta  em  uma  emergência  psiquiátrica  pode  demonstrar 
comportamento  violento,  deprimido  ou  suicida.  A  equipe  de  enfermagem  do  setor  deve, 
principalmente,
a) saber se o paciente está em risco de se lesar ou de lesar outras pessoas.
b) conter o paciente.
c) promover isolamento de contato.
d) monitorizar o paciente.
e) puncionar um acesso venoso.

02. O procedimento de enfermagem imediato para evitar a luxação do quadril após uma cirurgia 
de substituição do quadril.
a) nunca cruzar as pernas do paciente, quando sentado.
b) flexionar o quadril para vestir as roupas, como calças, meias e calçados.
c) manter os joelhos juntos todo momento.
d) não colocar travesseiro entre as pernas enquanto o paciente dorme.
e) não manter o paciente sobre o posicionamento da perna em abdução.

03.  Um paciente deu entrada na Unidade de Emergência com as seguintes áreas queimadas: 
membro inferior direito e esquerdo e membro superior esquerdo. Qual o percentual estimado de 
área de superfície corporal queimada, de acordo com a Regra dos Nove?
a) 9 % 
b) 18%
c) 36%
d) 45%
e) 54%

04. O curativo fechado apresenta várias vantagens e indicações para o seu uso, EXCETO:
a) absorver a drenagem de secreções.
b) proteger o ferimento das lesões mecânicas.
c) eliminar as condições necessárias para o crescimento de microorganismos (calor,umidade).
d) promover o conforto psicológico do paciente.
e) impedir a contaminação do ferimento por fezes e urina.

05. Os pacientes operados, submetidos a anestesia raquidiana, devem ser mantidos em decúbito 
dorsal horizontal para reduzir a possibilidade de ocorrer qual complicação pós-anestésica?
a) Choque.
b) Cianose.
c) Cefaléia.
d) Hemorragia.
e) Hipertensão.

06.  Qual  a  complicação  mais  comum e  mais  grave  que  poderá  apresentar  um paciente  em 
programa de diálise peritoneal a longo prazo?
a) Hemorragia.
b) Anorexia.
c) Peritonite.



d) Hérnia abdominal.
e) Hipertrigliceridemia.

07. Muitos surtos de infecção nas instituições de saúde são evitáveis pela equipe multidisciplinar 
através:
a) do isolamento de contato.
b) de lavagens das mãos.
c) do isolamento respiratório.
d) de isolamento reverso.
e) do uso de máscaras faciais.

08. Uma das finalidades das aplicações frias é baixar a temperatura do paciente. Entretanto isso é 
CONTRAINDICADO nos casos de:
a) estase circulatória.
b) insuficiência renal.
c) insuficiência respiratória.
d) hemorragia digestiva.
e) artrite reumatóide.

09. Qual a forma mais comum de contágio da tuberculose e meningite, respectivamente?
a) Contato sexual e contato com secreção de mucosa.
b) Ingesta de alimento contaminado e contato com secreções faríngeas.
c) Pelo ar e contato com secreções faríngeas talvez transportado pelo ar.
d) Contato sexual e via fecal-oral.
e) Pelo ar e ingesta de água contaminada.

10.  Na  injeção  por  via  intradérmica  e  intramuscular  a  agulha  deve  fazer  um  ângulo, 
respectivamente, de:
a) 5° e 45°
b) 15° e 45°
c) 15° e 90°
d) 30° e 90°
e) 45° e 90°
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