
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO,

SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO PARA

ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE RESIDÊNCIA DE

ENFERMAGEM (C-EENF) DO HOSPITAL NAVAL

MAR CÍLIO DIAS (HNMD) EM 2008)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA

ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA



1) Os sinais e sintomas de: ansiedade, intolerância ao decúbi-

to, dispnéia intensa, sensação de morte iminente, sudorese

abundante, tosse e expectoração rósea aerada e à ausculta

pulmonar presença de estertoração abundante, representam um
quadro de

(A) choque cardiogênico.

(B) acidente vascular cerebral .

(C) edema agudo de pulmão.

(D) hemoptise.

(E) embolia pulmonar .

2) Segundo Brunner e Suddarth, a sífilis é uma doença

infecciosa aguda e crônica causada pela espiroqueta

treponema pallidum, que é adquirida através do contato

sexual ou de origem congênita. Na pessoa não tratada, a

evolução da sífilis pode ser dividida em três estágios:

primário, secundário e terciário. Assinale a opção que

indica características da sífilis secundária.

(A) Linfadenopatia, artrite, meningite, perda de cabelo,

febre, indisposição, perda de peso e exantema.

(B) Aortite, neurossífilis, demência, psicose, paresia,

acidente vascular cerebral e meningite.

(C) Linfadenopatia, demência, perda de peso, paresia, febre,

meningite e cancro.
(D) Cancro, febre, perda de peso, artrite, psicose, exantema

e uretrite.

(E) Prurido, febre, anorexia, exantema, linfadenopatia,

artrite, demência e perda de peso.
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3) De acordo com Brunner e Suddarth, com as mudanças fisiológi-

cas ocorridas no processo de envelhecimento, são encontradas

algumas alterações nas respostas aos medicamentos nas

pessoas idosas. Sobre este contexto marque a opção correta.

(A) Devido a diminuição da função renal do idoso, as dosa-

gens de medicação devem ser aumentadas.

(B) Uma dieta rica em fibras e o uso de laxantes acelera o

transporte gastrintestinal e reduz a absorção dos medi-

camentos ingeridos.

(C) Um declínio no débito cardíaco, aumenta a taxa de libe-

ração da droga para o órgão-alvo.

(D) O metabolismo mais lento diminui os níveis do medicamen-

to nos tecidos e no plasma, levando a ação medicamentosa

rápida.

(E) A gordura corporal aumentada resulta na diminuição da

capacidade de armazenar drogas lipossolúveis.

4) Para Brunner e Suddarth, vários aspectos importantes devem

ser observados para garantir que as mensurações da pressão

arterial (PA) sejam exatas. Com relação a estes aspectos

marque a opção correta.

(A) O tamanho do manguito deve ter uma largura de, pelo

menos 60% e o comprimento mínimo de 40% do perímetro do

membro.

(B) Utilizar um manguito que seja muito pequeno irá forne-

cer uma leitura falsamente baixa.

(C) No momento da aferição da PA o braço do paciente deve

estar, cerca de 02cm, mais baixo que o nível do cora-

ção.

(D) No momento da aferição da PA deve-se pedir ao paciente

para não falar, pois durante a fala ocorre um aumento

significativo da PA e da freqüência cardíaca.

(E) O manguito deve ser enrolado firmemente ao redor do

braço do paciente, sendo o balão centrado sobre a arté-

ria poplítea.
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5) Na consulta do pré-natal normal, a enfermeira deve monitorar

o crescimento uterino, a fim de avaliar a correlação entre o

crescimento fetal e a idade gestacional estimada. Qual é a

localização esperada do fundo do útero na 40a semana de

gravidez, caso o feto esteja encaixado?

(A) Cinco dedos acima do umbigo.

(B) Dois a três dedos abaixo do processo xifóide.

(C) Três a quatro dedos abaixo do processo xifóide.

(D) Um dedo abaixo do processo xifóide.

(E) No mesmo nível do processo xifóide.

6) Segundo OLIVEIRA, é medida de prevenção importante na redu-

ção das infecções relacionadas ao acesso vascular:

(A) aplicar solventes orgânicos no local de inserção do ca-

teter.

(B) utilizar luvas de procedimento para inserção de cateter

arterial.

(C) utilizar rotineiramente filtro endovenoso para controle

de infecção.

(D) trocar equipo de infusão de sangue e derivados dentro de

72 horas.
(E) infundir soluções com lipídios dentro de 24 horas.

7) Analise as afirmativas abaixo, de acordo com o Código de

Ética dos Profissionais de Enfermagem, quando trata das

penalidades impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de

Enfermagem, e marque a opção correta.

(A) A advertência verbal consiste numa admoestação ao infra-

tor de forma pública.

(B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01

(um) a 10 (dez) salários mínimos vigentes à época

do pagamento.

(C) A suspensão consiste na proibição do exercício da Enfer-

magem por um período de até no máximo 60 (sessenta)

dias.

(D) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas

publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regionais

de Enfermagem.

(E) A cassação consiste na perda do direito do Exercício da

Enfermagem e sua divulgação fica a cargo exclusivo do

Conselho Federal de Enfermagem.
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8) Para Brunner e Suddarth, a trombose venosa profunda (TVP)

pode ser evitada, principalmente quando os pacientes consi-

derados de alto risco são identificados. Quanto aos fatores

de risco para TVP marque a opção INCORRETA.

(A) Utilização de contraceptivos orais.
(B) Doença neoplásica.

(C) Coagulopatia.

(D) Obesidade.

(E) Utilização de compressor pneumático intermitente nos

MMII.

9) Para Brunner e Suddarth, um dos tratamentos adotados para se

conter o sangramento de varizes esofágicas hemorrágicas é o

tamponamento por balão. Que tipo de sonda é utilizada neste
tratamento?

(A) Sengstaken-Blakemore .

(B) Harris .
(C) Miller- Abbott.
(D) Moss.
(E) Baker.

10) De acordo com Brunner e Suddarth, no que se refere ao siste-

ma de drenagem torácica, marque a opção correta.

(A) O transporte de paciente de uma área para outra sempre

deve ser feito com o dreno torácico clampeado.

(B) A aspiração é adicionada ao sistema de drenagem em selo

d'água para criar uma pressão positiva.

(C) O fenômeno referido como maré, é aquele no qual se

observa uma elevação no nível da água, do selo d'água,

com a inspiração e um retorno ao nível basal durante a

expiração.

(D) Uma das características normais do dreno, no espaço

mediastinal, é o borbulhamento intermitente na câmara

com selo d'água.
(E) O nível de água na câmara com selo d'água reflete a

pressão atmosférica exercida sobre a cavidade intratorá-

cica.
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11) De acordo com Brunner e Suddarth, no que se refere a Pressão
Venosa Central (PVC), marque a opção correta.

GA) É utilizada para avaliar a função ventricular direita e
o retorno do sangue venoso para o lado direito do

coraçao.

(B) É utilizada para se diagnosticar a etiologia do choque.

(C) O catéter de PVC é posicionado no ventrículo direito.

(D) A elevação da PVC é causada por hipovolemia .

(E) Não se pode administrar medicações intravenosas em

catéteres de PVC.

12) De acordo com Menna Barreto, a utilização de circulação

extracorpórea (CEC) em cirurgia cardíaca necessita de

heparinização plena para prevenir uma coagulação patológica

nas superfícies plásticas do circuito extracorpóreo,

contudo, ao final da operação, deve-se promover a correta

administração do antídoto da heparina para neutralizar sua

ação e evitar complicações hemorrágicas no pós-operatório.

Dentre as opções abaixo marque aquela que indica o antídoto

da heparina.

(A) Lanexate.

(B) Narcan.
(C) Sulfato de protamina.

(D) Cloridrato de ticlopidina.

(E) Tirofiban.

13) Ao se analisar a composição do leite materno destinguem-se

quatro tipos, que se apresentam com características

bioquímicas diferentes. Dentre as opções abaixo assinale o

tipo que possui maior teor de proteínas, lipídeos e
calorias, menor teor de lactose, maior quantidade de IgA e
lactoferrina.

(A) Leite de pré-termo.

OB) Colostro.
(C) Leite de transição.

(D) Leite maduro.

(E) Leite de pós-termo.

Prova : Amarela Concurso : C-EENF/ 08

Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

5/ 19



14) De acordo com Brunner e Suddarth a cura da ferida cirúrgica

ocorre em três fases. A fase que tem duração de 5 a 20

dias, onde ocorre a produção do colágeno, a formação do

tecido de granulação e o aumento da força tensional da
ferida chama-se

(A) inflamatória.

(B) proliferativa.

(C) maturação.

(D) granulação.

(E) contração.

15) Segundo OLIVEIRA, é uma recomendação para prevenção da

infecção do trato urinário associada ao cateterismo vesical:

(A) dobrar o tubo de drenagem, de forma a obter um fluxo

urinário intermitente.
(B) utilizar cateter com calibre maior do que o meato uriná-

rio externo.

(C) indicar o sistema de drenagem aberto.

(D) esvaziar a bolsa coletora de urina a cada 8 horas ou

quando o volume urinário alcançar 2/ 3 da bolsa.

(E) priorizar a cateterização vesical de demora, à cateteri-

zação intermitente.

16) A administração da vitamina K é recomendada após o nascimen-

to como forma de se evitar uma deficiência passageira

na coagulação do sangue. Assinale a opção que indica qual

a dose correta a ser administrada e o sítio preferível para

a injeção intramuscular.

(A) 1,0 mg. Região glútea.

(B) 0,5 mg. Região glútea.

(C) 1,0 mg. Músculos da coxa.

(D) 0, 5 mg. Músculos da coxa.
(E) 1, 5 mg. Região glútea.
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17) De acordo com Brunner e Suddarth, no tratamento de um grande

queimado, depois que se controla as dificuldades respirató-

rias, a necessidade mais urgente reside em evitar o choque

irreversível através da reanimação adequada com líquidos. Na

fase de emergência do cuidado da queimadura, quais são as

alterações hidroeletrolíticas observadas?

(A) Redução do volume sanguíneo, redução do débito urinário,

hipocalemia, hiponatremia e redução do hematócrito.

(B) Elevação do volume sanguíneo, elevação do débito uriná-

rio, hipocalemia, hipernatremia e elevação do hemató-

crito.
(C) Redução do volume sanguíneo, elevação do débito uriná-

rio, hipocalemia, hipernatremia e redução do hematócri-

to.

(D) Elevação do volume sanguíneo, diminuição do débito uri-

nário, hipercalemia, hiponatremia e redução do hemató-

crito.
(E) Redução do volume sanguíneo, redução do débito urinário,

hipercalemia, hiponatremia e elevação do hematócrito.

18) Quando da observação dos leitos ungueais em pediatria,

encontramos baqueteamento das unhas. Comumente, este achado

pode ser indício de

(A) angústia respiratória.

(B) epiglotite.

(C) hipoxemia crônica.

(D) retenção de ar.

(E) hipoxemia aguda.

19) Segundo OLIVEIRA, algumas medidas devem ser adotadas para a

prevenção de infecções do sítio cirúrgico, EXCETO

(A) reduzir o tempo de hospitalização pré-operatória.

(B) não remover os pêlos, exceto ao redor da incisão e quan-

do interferir com o ato cirúrgico.

(C) realizar a tricotomia 12 horas antes da cirurgia.

(D) preferir o uso de tricotomizadores ao emprego de lâmi-

nas.

(E) manter as unhas rentes.
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20) O bebê nasce com certos reflexos que devem ser avaliados

como evidência do desenvolvimento normal. O reflexo postural

no qual o bebê assume uma posição defensiva, que quando

deitado sobre as costas, vira a cabeça para um lado, o seu

braço e a sua perna do mesmo lado para onde voltou a cabeça

são parcial ou completamente estendidos e que o braço e a

perna opostos se flexionam, chama-se reflexo

(A) de fuga.
(B) tônico do pescoço.

(C) de tração.
(D) de rotação da cabeça.
(E) ortostático.

21) Segundo Brunner e Suddarth, deve-se ter um cuidado especial

sempre que são administrados agentes quimioterápicos

vesicantes intravenosos. Os vesicantes são aqueles agentes

que, quando saem do leito vascular, podem causar graves

danos teciduais. Ao se detectar extravasamento destes

medicamentos, qual conduta deve ser tomada pelo enfermeiro?

(A) Diminuir o gotejamento de infusão do medicamento.

(B) Retirar imediatamente o acesso venoso e realizar um

curativo compressivo no local.

(C) Interromper imediatamente a administração do medicamento

e aplicar gelo no local, exceto se o agente for o alca-

lóide de vinca.

(D) Interromper imediatamente a administração do medicamento

e aplicar calor no local para todos os tipos de agentes

vesicantes.

(E) Realizar aspiração do medicamento infiltrado nos tecidos

através de punção subcutânea e injetar uma solução neu-

tralizante na área.

22) Após abertura e reconstituição do frasco, qual é o prazo de

validade da vacina BCG?

(A) 24 horas.

(B) 12 horas.

(C) 10 horas.
(D) 8 horas .
(E) 6 horas.
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23) Durante toda a gravidez, a gestante deve evitar infecções.
Caso haja uma infecção, a paciente deve ser avaliada e

tratada imediatamente, a fim de evitar complicações maternas

e fetais. A infecção cujos efeitos fetais e neonatais
caracterizam-se por parto prematuro, natimorto, microce-

falia, hidrocefalia, hipotonia, convulsões, coma, retarda-

mento mental, cegueira, surdez ou coriorretinite denomina-se

(A) infecção pelo herpes vírus tipo II.

(B) infecção por chlamydia.

(C) infecção por varicela-zoster.

(D) citomegalovirose.

(E) toxoplasmose.

24) Um cateter de linha média é inserido em nível periférico

dentro de uma veia no espaço antecubital e a sua extremidade

se localiza a 2,5 cm ou mais abaixo da veia axilar. Segundo

Reichmann & Affonso por quantas semanas o cateter pode

permanecer posicionado?

(A) 6 semanas.

DB) 5 semanas.

(C) 4 semanas.

(D) 3 semanas.
(E) 2 semanas.

25) Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da

sentença abaixo.

Com o objetivo de se evitar a transmissão vertical, a vacina

contra a hepatite B deverá ser iniciada de preferência logo

após o nascimento, nas primeiras horas de vida.

(B) 6

(C) 8

(D) 12

(E) 24
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26) Maslow classificou as necessidades humanas em um esquema de
hierarquia que mostra como a pessoa se move desde o preen-

chimento das necessidades básicas até os níveis superiores

de necessidades, com meta final de integrar o funcionamento

humano e a saúde. Marque a opção que indica a ordem correta

do preenchimento destas necessidades, iniciando pelo nível

mais elementar até o mais elevado.

(A) Necessidades fisiológicas, pertencimento e afeição,

segurança e seguridade, auto-realização e estima, auto-

respeito.

(B) Necessidades fisiológicas, segurança e seguridade, per-

tencimento e afeição, estima e auto-respeito, auto-

realização.
(C) Segurança e seguridade, necessidades fisiológicas, per-

tencimento e afeição, estima e auto-respeito, auto-

realização.
(D) Segurança e seguridade, necessidades fisiológicas, esti-

ma e auto-respeito, auto-realização, pertencimento e

afeição.

(E) Auto-realização, necessidades fisiológicas, segurança e

seguridade, estima e auto-respeito, pertencimento e

afeição.

27) De acordo com Brunner e Suddarth , com relação às arritmias

cardíacas, coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmati-

vas abaixo, assinalando a seguir a opção correta.

( ) O flutter atrial ocorre no átrio e cria impulsos em uma

freqüência atrial entre 250 e 400 vezes por minuto.

( ) O bloqueio atrioventricular de terceiro grau ocorre

quando um terço dos impulsos atriais são conduzidos

através do nódulo AV para dentro dos ventrículos.

( ) A fibrilação atrial crônica também é chamada de fibrila-

ção atrial paroxística.

( ) A taquicardia ventricular em paciente inconsciente e sem

pulso é tratada com cardioversão elétrica imediata.

(A) (V) (F) (F) (F)
(B) (V) (V) (F) (F)

(C) (V) (V) (V) (F)

(D) (F) (F) (F) (V)
(E) (F) (F) (V) (V)

Prova : Amarela Concurso : C-EENF/ 08

Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

10/ 19



28) Analise as afirmativas abaixo, de acordo com o Código de
Ética do Profissionais de Enfermagem, com relação aos deveres

do profissional e marque a opção INCORRETA.

(A) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem.

(B) Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade

do cliente.

(C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua
competência legal.

(D) Respeitar o ser humano na situação de morte e pós-morte.

(E) Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à
vida e à integridade da pessoa humana.

29) Segundo Brunner e Suddarth, o cuidado de saúde domiciliar
está se tornando uma das maiores áreas de prática para as
enfermeiras. Marque (V) verdadeiro ou (F) falso quanto as
afirmativas abaixo.

( ) A prestação de cuidados de enfermagem no domicílio do

paciente é diferente daquele prestado no hospital.

( ) A enfermeira de cuidados domiciliares é considerada uma

visita na casa do paciente e precisa de sua permissão

para atuar e prestar-lhe cuidados.

( ) Se o padrão de limpeza da casa do paciente não for sa-

tisfatório, a enfermeira não pode abordar temas de edu-

cação em saúde sobre manutenção da limpeza do ambiente,

a fim de não ofender a família.

( ) A enfermeira pode fornecer informações a amigos,

vizinhos e membros da família mesmo sem o consentimento
do paciente.

( ) A enfermeira deverá manter o prontuário do paciente em

local visível, de forma que seu acesso por outras pes-

soas seja facilitado.

Assinale a opção correta:

(A) (V) (F) (V) (F) (F)

(B) (F) (V) (F) (F) (F)
(C) (V) (V) (F) (V) (V)

(D) (V) (V) (F) (F) (F)

(E) (F) (F) (F) (V) (V)
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30) Segundo STUART e LARAIA, o humor refere-se a um estado
emocional prolongado que influencia toda a personalidade e a

atuação na vida de um indivíduo. São comportamentos afetivos

e cognitivos associados à depressão:

(A) negação do perigo real e ilusões .
(B) raiva e confusão.
(C) elação e ambição.
(D) euforia e intolerância à crítica.
(E) humor e grandiosidade .

31) O recém-nascido perde calor corporal por evaporação, condu-

ção, convecção e radiação. Correlacione a coluna da esquerda
- formas de perda de calor corporal do bebê, com a da

direita - suas definições.

FORMAS DE PERDA DE CALOR DEFINIÇÕES

I - Convecção ( ) Perda de calor do corpo do

II - Evaporação bebê em direção a objetos

III- Condução que se encontram a uma dis-

IV - Radiação tância maior do bebê.
( ) Perda de calor à medida que

a água evapora da pele e

dos pulmões.

( ) Movimento do calor corporal

devido ao fluxo de ar frio.

( ) Transferência direta de ca-

lor para a superfície onde

se encontra o bebê.
( ) Perda de calor pelo estre-

mecimento.

Assinale a opção CORRETA:

(A) (IV) (I) (II) (III) (-)

(B) (III) (II) (I) (IV) (-)

(C) (-) (II) (I) (III) (IV)

(D) (IV) (II) (III) (-) (I)

(E) (IV) (II) (I) (III) (-)
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32) O padrão respiratório comumente observado em bebês e que

pode ser detectado em crianças durante o sono profundo cujas
características são períodos de respiração rápida e profunda

alternando-se com períodos de apnéia, chama-se

(A) repiração de Biot .
QB) hiperpnéia.

(C) dispnéia.

(D) respiração de Cheyne-Stokes.

(E) respiração de Kussmaul .

33) Segundo Brunner e Suddarth, o choque é uma condição com

risco de vida em razão das diversas causas subjacentes.

Relacione a coluna da direita - tipos de choque, com a

coluna da esquerda - suas causas, e marque a opção correta.

TIPOS DE CHOQUE CAUSAS

I - circulatório ( )resulta de uma reação alérgica grave.

II - neurogênico ( )resultante de infecção grave.

III- cardiogênico ( )resulta do volume intravascular dimi-

IV - anafilático nuído, decorrente da perda de líqui-

V - séptico dos

( )resulta da perda do tônus simpático.

( )resulta do comprometimento ou falên-

cia do miocárdio.

( )resulta de deslocamento do volume

sanguíneo.

(A) (IV) (-) (III) (I) (II) (V)

(B) (IV) (V) (-) (II) (III) (I)

(C) (V) (IV) (I) (II) (III) (-)

(D) (IV) (V) (I) (II) (III) (-)

(E) (IV) (V) (I) (-) (III) (II)

34) Segundo Brunner e Suddarth, como regra geral, o balão nos
tubos endotraqueais e de traqueostomia deve estar insuflado.

Para se impedir a aspiração pulmonar e evitar a lesão, a

pressão no balão deve ser mantida entre

04) 05 e 10 cm H20.

DB) 10 e 15 cm H20.

(C) 15 e 20 cm H20.

(D) 20 e 25 cm H20.

(E) 25 e 30 cm H20.
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35) Segundo OLIVEIRA, o surgimento de novas doenças, bem como o
aumento da incidência de microrganismos multirresistentes,
conduziram à revisão das diretrizes para precauções.
Associado às precauções-padrão, é indicado para o paciente
infectado por microrganismos transmitidos por aerossóis

(A) quarto privativo.

(B) pressão de ar positiva em relação à área adjacente.
(C) o mínimo de duas trocas de ar por hora.

(D) manter as portas abertas .
(E) utilizar máscara cirúrgica ao entrar no quarto do pa-

ciente.

36) Na meningite meningocócica, qual o período de incubação

observado?

(A) 4 a 10 dias.

(B) 3 a 10 dias.
(C) 3 a 14 dias.
(D) 4 a 15 dias.
(E) 3 a 7 dias.

37) Segundo SCHECHTER e MARANGONI são manifestações clínicas
mais comuns na sepse:

(A) dor epigástrica, dor abdominal e mialgia.

(B) dor retroorbitária, vômito e taquicardia.

(C) icterícia, equimose e febre.
(D) calafrios, epistaxe e diarréia.

(E) taqipnéia, febre e letargia.
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38) Complicações .metabólicas podem ocorrer quando um paciente

recebe volumes grandes de sangue em um intervalo curto.

Sobrecarga circulatória ocorre quando o sangue é infundido

rapidamente, ou em quantidades excessivas e em um intervalo

curto de tempo. Assinale a opção que indica os sinais e

sintomas de tais complicações.

(A) Dispnéia, congestão das veias do pescoço, dor torácica

ou lombar e hipertensão.

(B) Taquipnéia, dor abdominal, congestão das veias do pesco-

go e hipertensão.

(C) Dispnéia, cefaléia, hipotensão e dor torácica.

(D) Taquipnéia, dor lombar ou torácica, hipertensão e náu-

seas.

(E) Dispnéia, hipotermia, distensão das veias do pescoço e

hipotensão.

39) Com relação a insulinoterapia, marque a opção correta.

(A) A insulina regular tem uma ação curta, com início entre

30 minutos a 01 hora após a injeção, pico máximo de 02 a

03 horas e duração de 04 a 06 horas.

(B) A insulina NPH tem ação ultra-lenta, tendo o seu início

entre 06 e 08 horas após a injeção, pico máximo em 12 a

16 horas, com duração de 20 a 30 horas.

(C) Após a injeção de insulinas de ação rápida, os pacientes

devem ser orientados a não se alimentar por um período

de 03 horas, para evitar a ocorrência de hiperglicemia

de rebote.
(D) É primordial que a insulina NPH seja administrada trinta

minutos antes da refeição.

(E) As preparações de insulina humana possuem uma duração de

ação mais lenta que a insulina de origem animal.

40) Segundo OLIVEIRA, os resíduos de saúde são agrupados em

categorias, de acordo com os riscos potenciais à saúde

pública e ao meio ambiente: A classificação CONAMA n° 5/ 1993

e n° 283/2001 estabelece como subclasses de resíduos do grupo

"B"

(A) material biológico.

(B) citostáticos e antineoplásicos.

(C) material pérfuro-cortante.

(D) animais contaminados.

(E) resíduos de assistência ao paciente.
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41) A hemoglobina glicosilada é um teste utilizado para se

verificar

GA) a glicemia capilar no momento do exame.

(B) a presença de glicose na urina.
(C) a presença de sangue e glicose na urina.

(D) os níveis sanguíneos médios de glicose durante um

período de dois a três meses.

(E) o nível de glicose no sangue, e serve para orientar o

tratamento de Diabetes Mellitus a curto prazo.

42) De acordo com Menna Barreto, no que se refere ao uso de

componentes sanguíneos e seus derivados, marque a opção

correta.

(A) O crioprecipitado e o concentrado de plaquetas são

exemplos de hemoderivados .
(B) Embora seja preferível administrar plaquetas compatíveis

no sistema ABO, plaquetas de grupo não-compatível podem

ser administradas, geralmente sem causar maiores proble-

mas ao receptor.

(C) O concentrado de hemácias irradiadas é aquele submetido

a irradiação gama, com a finalidade de inviabilizar as
plaquetas.

(D) O crioprecipitado pode ser administrado até quatro horas

após o descongelamento.

(E) Oplasmafresco congelado pode ser estocado a-18° C

por, no máximo, 24 meses e após descongelado pode ser

mantido estocado por 01 mês, a temperatura de 4° c.

43) Segundo OLIVEIRA, é cuidado importante na prevenção de

infecção, em nutrição enteral:

(A) conservar a dieta preparada por, no máximo 48 horas.

(B) retirar a dieta da geladeira 6 horas antes de ser

administrada ao paciente.
(C) lavar a sonda com 300ml de água, após a administração da

dieta.

(D) manter o paciente em decúbito elevado (FOWLER 35-45° ) .

(E) oferecer a dieta em velocidade de infusão elevada.

Prova : Amarela Concurso : C-EENF/ 08

Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

16/ 19



44) Segundo Brunner e Suddarth, quando um profissional de saúde

sofre uma lesão de punção por agulha, deverá empreender

imediatamente medidas de profilaxia pós-exposição. Assinale

a opção que indica a periodicidade que deverá ser feito o

acompanhamento da testagem pós-exposição.

GA) 6 semanas, 3 meses, 6 meses e, talvez, em 1 ano.

(B) 4 semanas, 2 meses, 6 meses e, talvez, em 1 ano.

(C) 6 semanas, 3 meses, 8 meses e, talvez, em 2 anos.

(D) 8 semanas, 4 meses, 6 meses e, talvez, em 2 anos.

(E) 4 semanas, 6 meses, 12 meses e, talvez, em 2 anos.

45) No método de índices de APGAR, cinco sinais vitais são

observados com exatamente um minuto após a completa expulsão

do bebê. Cada um dos cinco sinais, são somados para fazer um

índice total que pode variar de 0 a 10. Quando todos os

sinais estão ausentes eles desaparecem na seguinte ordem:

(A) respiração, cor, tônus muscular, irritabilidade reflexa,

batimento cardíaco.

(B) cor, tônus muscular, respiração, irritabilidade reflexa,

batimento cardíaco.

(C) tônus muscular, cor, respiração, batimento cardíaco,

irritabilidade reflexa.

(D) cor, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa,

batimento cardíaco.
(E) cor, respiração, batimento cardíaco, tônus muscular,

irritabilidade reflexa.

46) Segundo Brunner e Suddarth, a biópsia renal é utilizada no

diagnóstico e avaliação da extensão da doença renal. Dentre

as afirmativas abaixo, marque a opção que contra-indica a

realização deste procedimento.

(A) Insuficiência renal aguda.

(B) Transplante renal .
(C) Glomerulopatias.

(D) Idade acima de 60 anos.
(E) Um rim único.

Prova : Amarela Concurso : C-EENF/ 08

Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

17/ 19



47) Segundo Brunner e Suddarth, a doença sexualmente transmis-

sível cuja complicação local, mais comum em mulheres é a

doença inflamatória pélvica, na qual o organismo infecta o

útero, trompas de falópio ou líquido peritoneal, causando

aumento do risco de gravidez ectópica e oclusão tubária

bilateral, que resulta em infertilidade, chama-se

(A) chlamydia.

(B) sífilis.

(C) cancro mole.

(D) papilomavírus humano.

(E) gonorréia.

48) De acordo com Brunner e Suddarth, o tamponamento cardíaco é

uma situação de emergência com risco de vida, exigindo

intervenção imediata. Com relação aos sinais e sintomas

desta patologia, marque a opção correta.

(A) Pressão venosa crescente, pressão arterial decrescente e

batimentos cardíacos abafados.

(B) Pressão venosa decrescente, pressão arterial crescente e

batimentos cardíacos abafados.

(C) Pressão venosa crescente, pressão arterial crescente e

batimentos cardíacos normofonéticos.

(D) Pressão venosa decrescente, pressão arterial crescente e

batimentos cardíacos hiperfonéticos.

(E) Pressão venosa decrescente, pressão arterial decrescente

e batimentos cardíacos hiperfonéticos.

49) Quando um paciente se defronta com uma situação de emergên-

cia que põe em risco sua vida e não se tem um acesso venoso

posicionado, a administração de determinados medicamentos

líquidos poderá ser feita diretamente na árvore respirató-

ria, através de um tubo endotraqueal. Porém, muito poucos

são estes medicamentos. Assinale a opção que aponta os medi-

camentos que podem ser utilizados por esta via.

(A) narcan, fenobarbital, lídocaína, atropina, bicarbonato.

(B) narcan, atropina, valium, epinefrina, lidocaína.

(C) epinefrina, atropina, fenobarbital, bicarbonato, valium.

(D) epinefrina, atropina, hidantal, bicarbonato, midazolam.

(E) narcan, adrenalina, bicarbonato, valium, lidocaína.

Prova : Amarela Concurso : C-EENF/ 08

Profissão : ENFERMAGEM MÉDICO CIRÚRGICA

18/ 19



50) Assinale a opção que contém as drogas que são

contra-indicadas durante a amamentação.

(A) ampicilina, ibuprofeno e lítio.

(B) Eritromicina, ciclosporina e corticosteróides.

(C) Bromocriptina, iodeto de potassio e testosterona.

(D) Digoxina, salbutamol e penicilina.

(E) Ácido Acetilsalicílico, cloxacilina, paracetamol.
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