2º Simulado de Enfermagem
Rede SARAH
182 questões

2º Simulado de Enfermagem
Rede SARAH
Professora Tila Viana

Temperatura corporal
Apesar de o padrão-ouro de pesquisa para temperatura corporal central ser a
temperatura do sangue na artéria pulmonar, na prática clínica cotidiana, a medição
é feita de maneira não invasiva nos sítios oral, retal, axilar, de membrana timpânica e
da artéria temporal (BICKLEY; SZILAGYI, 2018).

Vejamos, no esquema a seguir, os tipos de febre segundo Potter e colaboradores
(2018):

1. Em relação às variações nos padrões febris, associe a coluna da direita
com a da esquerda e, a seguir, assinale a alternativa correta.
I. Febre contínua
II. Febre intermitente
III. Febre reincidente
IV. Febre remitente
( ) Caracteriza-se por períodos de temperatura normal, que duram dias,
seguidos de elevações variáveis da temperatura.
( ) Permanece elevada, com pouca flutuação.
( ) Frequentemente apresenta ciclos entre períodos de temperaturas normais
ou subnormais e picos de febre.

1.
( ) Flutua vários graus, embora jamais alcance o normal entre as flutuações.
Assinale a alternativa correta.
a) I, II, III, IV.
b) III, I, II, IV.
c) IV, I, II, III.
d) III, II, I, IV.

Frequência de pulso
O pulso é a delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários
pontos do corpo, que se constitui como um indicador do estado circulatório. Ele
reflete a quantidade de sangue ejetado a cada batimento do coração, que é o
volume sistólico. O número de sensações pulsantes que ocorre em 1 minuto é a
frequência de pulso (JENSEN, 2013). Os fatores que influenciam a frequência de
pulso são (POTTER et al., 2018):

O pulso é verificado utilizando-se a polpa dos dedos indicador e médio, por meio da
palpação de uma artéria e avaliando-se as suas características: intensidade, força ou
amplitude (cheio ou filiforme), ritmo (pode ser regular ou irregular), simetria (iguais
em ambos os membros) e frequência (JENSEN, 2013; OHL et al., 2016; PORTO, 2019;
POTTER et al., 2018). Esta última apresenta valores de normalidade que variam de
acordo com a faixa etária (POTTER et al., 2018):

Os locais utilizados para mensurar a frequência do pulso são os seguintes (POTTER
et al., 2018):

2. Em quais artérias o pulso pode ser verificado?
a) Radial, Carótida e Femoral.
b) Poplíteo, Diagonal e Radial.
c) Cervical, Peitoral e Tibial.
d) Poplítea, Femoral e Diagonal.
e) Diagonal, Tibial e Radial.

3. A terminologia ______________ deve ser usada quando o pulso se
apresenta fino e bradicárdico. Assinale a alternativa que preencha
corretamente a lacuna.
a) Bradicardia.
b) Taquisfigmia.
c) Bradisfigmia.
d) Taquicardia.
e) Normocardia.

Avaliação do sistema cardiovascular

* Os quatro focos de ausculta cardíaca tradicionais não correspondem às localizações anatômicas reais das valvas, mas são os locais na parede do tórax em que os sons produzidos
pelas valvas são mais bem percebidos (JARVIS; ECKHARDT, 2020). Portanto, existem algumas variações dos pontos de referência das áreas de ausculta na literatura.

4. A frequência cardíaca apical é de particular importância, em paciente com
patologia cardíaca. O pulso apical é verificado:
a) Na linha média clavicular, 2º espaço intercostal.
b) Na linha média clavicular, 5º espaço intercostal.
c) No apêndice xifoide.
d) Na linha média axilar esquerda.

5. Assinale a alternativa correta que contemple os parâmetros de
normalidade para frequência respiratória no adulto (respirações por minuto
= rpm).
a) 8 a 16 rpm.
b) 16 a 30 rpm.
c) 20 a 32 rpm.
d) 22 a 30 rpm.
e) 12 a 20 rpm.

Etapas para a realização da medição:
1. Determinar a circunferência do braço no ponto médio
entre acrômio e olécrano.
2. Selecionar o manguito de tamanho adequado ao
braço.
3. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima
da fossa cubital.
4. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito
sobre a artéria braquial.
5. Estimar o nível da PAS pela palpação do pulso radial.
6. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a
campânula ou o diafragma do estetoscópio sem
compressão excessiva.

Etapas para a realização da medição:
7. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o
nível estimado da PAS obtido pela palpação.
8. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2
mmHg por segundo).
9. Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase
1 de Korotkoff) e, depois, aumentar ligeiramente a
velocidade de deflação.
10. Determinar a PAD no desaparecimento dos sons (fase
5 de Korotkoff).
11. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último
som para confirmar seu desaparecimento e depois
proceder à deflação rápida e completa.

Etapas para a realização da medição:
12. Se os batimentos persistirem até o nível zero,
determinar a PAD no abafamento dos sons (fase 4 de
Korotkoff) e anotar valores da PAS/PAD/zero.
13. Realizar 3 medidas da PA, com intervalo de 1 a 2
minutos; e medidas adicionais somente se as duas
primeiras leituras diferirem em mais de 10 mmHg. Devese registrar em prontuário a média das duas últimas
leituras da PA, sem “arredondamentos” e o braço em que
a PA foi medida.
14. Medidas adicionais podem ter de ser realizadas em
pacientes com valores instáveis da PA devido a arritmias.

Etapas para a realização da medição:
15. Medir a PA nos dois braços na primeira visita, de
preferência simultaneamente, para detectar possíveis
diferenças entre os braços. Usar o braço com o maior
valor como referência.
16. Informar o valor de PA obtido para o paciente.

6. O adolescente foi ao ambulatório da unidade de atendimento
socioeducativo para consulta médica. Antes da consulta, o técnico de
Enfermagem verificou a pressão arterial. Para realização deste
procedimento, o profissional de Enfermagem deve ter alguns cuidados.
Sobre esses cuidados, analise as afirmativas abaixo.
I. Posicionar o braço do paciente com a palma da mão voltada para cima e o
cotovelo ligeiramente fletido, na altura do coração.
II. Posicionar a campanula do estetoscópio sobre a artéria cefálica, na fossa
antecubital.
III. Determinar a pressão sistólica no aparecimento do segundo som (Fase II de
Korotkoff).
IV. É contraindicado verificar pressão arterial em membro que apresentar
infusão endovenosa e fístula arteriovenosa.

6.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa III está correta.
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas a afirmativa I está correta.
e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

7. Mulher de 28 anos dirigiu-se à unidade de saúde para aferir a pressão
arterial (PA). Na pré-consulta, ela informou ao técnico de enfermagem que
nunca havia passado por esse procedimento. Nesse caso, a conduta desse
profissional deve consistir em aferir a PA:
a) nos dois braços. Se as medidas estiverem discrepantes, ele deve considerar o
valor mais alto. Nas aferições subsequentes, ele deve medir no mesmo braço cuja
pressão estava mais elevada.
b) nos dois braços. Se as medidas estiverem diferentes, o valor mais baixo deve
ser considerado e o braço no qual se obteve essa medida deve ser referência para
as próximas aferições.
c) no braço esquerdo, por ser o braço mais próximo do ápice do coração. Se os
parâmetros de pressão estiverem baixos, considerar a aferição no braço direito.
d) em qualquer um dos braços, independente de ser primeira vez ou não. Nas
aferições subsequentes, ele pode eleger qualquer um dos braços.

Classificação da dor

Classificação da dor

8. Pacientes que são submetidos a cirurgias para amputação de membro
podem perceber, após a cirurgia, que o membro amputado ainda existe e
nele referir dor, ardência ou prurido.
Esta dor é conhecida como:
a) Dor aguda.
b) Dor crônica.
c) Dor reflexa.
d) Dor neuropática.

9. Sobre os métodos de mensuração do grau de dor, analise as afirmativas
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Os instrumentos unidimensionais quantificam apenas a gravidade ou a
intensidade da dor para obter informações rápidas, não invasivas e válidas
sobre a dor e a analgesia. São simples e de fácil aplicação.
( ) Algumas escalas unidimensionais incluem indicadores fisiológicos,
comportamentais, contextuais e, também, os autorregistros por parte do
paciente.
( ) Os instrumentos multidimensionais avaliam e mensuram as diferentes
dimensões da dor, como a sensorial, a afetiva e a avaliativa.

9.
Estão corretas as afirmativas:
a) F - F - V.
b) V - V - V.
c) F - V - F.
d) V - F - V.
e) V - F - F.

10. Paciente adulto apresenta glicemia em jejum = 90mg/dl; PA =
130x85mmHg; e FR = 25irpm.
Esses valores indicam:
a) glicemia normal, PA elevada e FR aumentada.
b) glicemia elevada, PA normal e FR diminuída.
c) glicemia diminuída, PA elevada e FR aumentada.
d) glicemia normal, PA diminuída e FR normal.
e) glicemia elevada, PA normal e FR normal.

11. Os dados antropométricos são importantes no acompanhamento do
desenvolvimento do cliente em todas as etapas do ciclo vital. As medidas
antropométricas são: _____, _____, _____, _____ e _____.
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) peso/ altura/ perímetro cefálico/ perímetro torácico/ perímetro abdominal.
b) temperatura/ pressão arterial/ frequência cardíaca/ frequência respiratória/
dor.
c) peso/ altura/ frequência cardíaca/ frequência respiratória/ pressão arterial.
d) perímetro cefálico/ perímetro torácico/ perímetro abdominal/
temperatura/ dor.

12. A drenagem torácica consiste na colocação de um dreno no espaço
intrapleural para a remoção de gás, de líquidos ou de sólidos. Assinale a
alternativa que corresponde a um cuidado a ser observado na drenagem de
tórax.
a) Deixar o sistema aberto durante a troca dos frascos.
b) Manter o leito em semi-fowler.
c) Colocar água filtrada no frasco de drenagem cobrindo 2 cm do tubo longo.
d) Conectar a rede de vácuo diretamente no respiro do frasco selo d’água.

13. O balanço hídrico tem como objetivo monitorar parâmetros para
acompanhar o equilíbrio hídrico de acordo com o tratamento que lhe foi
proposto, dependendo de sua patologia. Normalmente, pacientes que têm o
cálculo do balanço hídrico controlado têm acometimentos cardíacos ou
renais. Nesse sentido, um paciente teve 1400 ml de ganho e 1100 ml de
perda, após a soma dos valores das 24 horas, qual seria o seu balanço
hídrico das 24 horas? Assinale a alternativa correta.
a) Balanço hídrico positivo de 300 ml.
b) Balanço hídrico negativo de 300 ml.
c) Balanço hídrico positivo de 2500 ml.
d) Balanço hídrico negativo de 2500 ml.

14. A sequência correta para a higiene no leito é:
a) Face, couro cabeludo, tronco, membros superiores, membros inferiores e
genitais.
b) Couro cabeludo, face, tronco, membros superiores, membros inferiores e
genitais.
c) Face, couro cabeludo, membros superiores, membros inferiores, tronco e
genitais.
e) Face, couro cabeludo, membros inferiores, genitais, membros superiores e
tronco.

15. Ao realizar a higiene oral de um paciente acamado, antes de colocar o
creme dental na escova de dentes e umedecê-la, o técnico deverá ter
realizado qual das etapas abaixo?
a) escovar a língua com cuidado, para evitar desconforto ao paciente.
b) colocar a cuba rim abaixo do maxilar inferior do paciente para que ele possa
descartar o conteúdo da boca.
c) oferecer um copo com água para o paciente fazer bochechos.
d) secar os lábios do paciente com a toalha.
e) inspecionar a integridade dos lábios e da cavidade oral.

16. O técnico de enfermagem precisou fazer a coleta de sangue de um
paciente para realização de hemograma completo e a coleta de urina para
cultura.
Nesse caso, é necessário:
a) orientar jejum de 12 horas para os dois exames.
b) realizar a coleta da urina 2 horas após a coleta de sangue.
c) usar frasco com anticoagulante para o hemograma e coletor de urina estéril
para a cultura.
d) orientar jejum de 10 horas para o hemograma e coleta mínima de 50 ml de
urina para a cultura.
e) usar tubo com citrato de sódio para o hemograma e coletor de EAS para a
cultura.

17. O técnico de enfermagem precisou realizar a coleta de sangue de um
paciente para hemograma completo e teste de tolerância à glicose.
Para esse procedimento, os tubos apropriados são, respectivamente, os das
cores
a) azul e verde.
b) roxa e cinza.
c) verde e amarela.
d) branca e vermelha.
e) vermelha e roxa.

Alguns fatores pré-analíticos que podem influenciar os
resultados de exames.
O garroteamento é utilizado para facilitar o acesso venoso. Portanto o
mesmo deve ser afrouxado assim que o colhedor visualizar o sangue fluindo
no primeiro tubo de coleta ou seringa.
Em condições especiais em que o acesso venoso é difícil, o garrote poderá
permanecer comprimindo o braço do paciente. Neste caso, observar se não
há restrição quanto ao garroteamento prolongado para o exame solicitado.

Fonte: PARDINI, 2016.

Alguns fatores pré-analíticos que podem influenciar os
resultados de exames.
A hemólise é provocada, na maior parte das vezes, pelo rompimento das
hemácias durante o procedimento de coleta, homogeneização vigorosa,
contato de hemácias com gelo, contato com álcool, etc. Confere uma cor
avermelhada à amostra em medida proporcional ao
volume de hemácias rompidas.

Fonte: PARDINI, 2016.

18. Em uma punção venosa pode ocorrer um garroteamento exagerado,
causando:
a) Hemostasia.
b) Hemorragia.
c) Hemólise.
d) Venóclise.
e) Hemoptise.

19. Paciente masculino, 67anos, hipertenso e tabagista, deu entrada no
pronto-socorro referindo dor torácica com irradiação para membro superior
esquerdo e sudorese. Foi solicitado pelo plantonista que realizasse um
eletrocardiograma de 12 derivações. Nesse caso, o posicionamento correto
do eletrodo V5 é
a) 5º espaço intercostal à esquerda na linha axilar anterior.
b) 5º espaço intercostal à esquerda na linha axilar média.
c) 5º espaço intercostal à esquerda na linha hemiclavicular.
d) 4º espaço intercostal na borda esternal à esquerda.
e) 4º espaço intercostal na borda esternal à direita.

Conceito de nutrição enteral e parenteral
Terapia nutricional

Nutrição enteral (NE)

Nutrição parenteral (NP)

Alimento para fins especiais, com
ingestão controlada de nutrientes, na
forma isolada ou combinada.

É uma solução ou emulsão estéril e
apirogênica composta basicamente de
carboidratos, aminoácidos, lipídios,
vitaminas, minerais e água destilada.
Acondicionada em recipiente
de vidro ou plástico.
Administração IV em pacientes
desnutridos ou não, com via exclusiva.

De forma exclusiva ou parcial.
Industrializada ou não, em regime
hospitalar, ambulatorial ou domiciliar.

Fonte: Carvalho et al. 2020.

20. De acordo com Potter e Perry (2009), a nutrição enteral é realizada com
o fornecimento de nutrientes no trato gastrointestinal. Assim, marque a
opção que cita, corretamente, as complicações da alimentação enteral por
sonda.
a) Aspiração pulmonar, diarreia, oclusão da sonda e câimbra abdominal.
b) Pneumotórax, sepse, constipação e hipoglicemia.
c) Pneumotórax, diarreia, hipoglicemia e sepse.
d) Aspiração pulmonar, constipação, hipoglicemia e diarreia.
e) Oclusão da sonda, câimbra abdominal, pneumotórax e sepse.

21. Um paciente internado na unidade de clínica médica é alimentado por
meio de sonda nasogástrica. Durante a administração da dieta, o paciente
apresenta episódio emético e começa a tossir. Qual a ação mais apropriada
do(a) enfermeiro(a) neste momento?
a) Deixar o paciente confortável, com a cabeceira elevada.
b) Parar a dieta e desobstruir vias aéreas.
c) Iniciar ressuscitação cardiopulmonar.
d) Parar a dieta e retirar a sonda nasogástrica.

22. Um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico está
apresentando dificuldade para deglutição. Foi prescrita alimentação por
sonda nasogástrica. Assinale a alternativa correta, em relação aos cuidados
de enfermagem.
a) Administrar a dieta com o paciente em decúbito elevado a pelo menos 30°,
checar o posicionamento da sonda antes de cada infusão, trocar o frasco da
dieta a cada 24 horas (sistema fechado); a alimentação deve estar em
temperatura ambiente.
b) Administrar a dieta com o paciente em decúbito elevado a pelo menos 30°,
checar o posicionamento da sonda antes de cada infusão, trocar o frasco da
dieta a cada 24 horas (sistema fechado); a alimentação deve estar em
temperatura fria, pois diminui o risco de contaminação e de diarreia.

22.
c) Administrar a dieta com o paciente em decúbito elevado a pelo menos 60°,
checar o posicionamento da sonda antes de cada infusão, trocar o frasco da
dieta a cada 12 horas (sistema fechado); a alimentação deve estar em
temperatura ambiente.
d) Administrar a dieta com o paciente em decúbito elevado a pelo menos 60°,
checar o posicionamento da sonda antes de cada infusão, trocar o frasco da
dieta a cada 24 horas (sistema fechado); a alimentação deve estar em
temperatura fria, pois diminui o risco de contaminação e de diarreia.

Modos de administrar a NP
(COFEN, 2014; HINKLE; CHEEVER, 2020)

23. Segundo Potter e Perry (2009), a nutrição parenteral (NP) é uma forma
de suporte nutricional, na qual os nutrientes são fornecidos
intravenosamente. Em relação à NP pode-se afirmar que:
a) os pacientes em estados fisiológicos altamente estressantes, como sepse,
lesão de cabeça ou queimaduras não são candidatos à terapia de NP.
b) a administração segura depende do manejo asséptico do cateter venoso
central e da infusão.
c) o uso de cateter venoso central com múltiplos lúmens é recomendado, pois
permite a infusão concomitante da NP com outras soluções.
d) a NP é administrada em unidade hospitalar, sendo proibido o uso em
ambiente domiciliar.
e) a NP é a terapia nutricional de primeira escolha em pacientes capazes de
deglutir alimentos e digerir absorver nutrições enterais.

24. Ao retornar do centro cirúrgico para fazer pós-operatório de amputação
de membro inferior esquerdo, paciente do sexo masculino de 34 anos
apresentou retenção urinária. Durante o exame físico, foi identificado globo
vesical palpável e realizado um cateterismo vesical de demora, com sonda
Foley 16Fr. Considerando as recomendações da ANVISA (2017), o local de
fixação desse cateter, nesse paciente, deve ser:
a) região hipogástrica.
b) face medial da coxa direita.
c) face medial da coxa esquerda.
d) face anterior de uma das coxas.

25. Um paciente de 60 anos foi internado devido à sequela de acidente
vascular encefálico e está com uma sonda vesical de demora. Em relação aos
cuidados de enfermagem com a sonda vesical, indique V (verdadeiro) ou F
(falso) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
( ) O tamanho do cateter deve ser determinado pelo tamanho da uretra.
( ) Os cateteres plásticos são inflexíveis e, portanto, devem ser utilizados para
cateterismos intermitentes.
( ) Para preencher o balão, utilizar o volume determinado por cada fabricante
e solução fisiológica.
( ) Em homens, a sonda deve ser fixada na parte interna da coxa.

25.
( ) Os pacientes com sonda vesical de demora devem ter sua região perineal
higienizada 3 vezes ao dia e sempre após cada defecação.
Estão corretas as afirmativas:
a) F, F, V, V, F.
b) V, V, F, F, V.
c) V, V, V, F, F.
d) V, F, F, V, V.

26. Colostomia e ileostomia são, respectivamente, aberturas do cólon e do
íleo na parede abdominal para eliminação do conteúdo intestinal. Com
relação às ostomias pode-se afirmar que:
a) a bolsa coletora deve ser esvaziada somente quando for observado peso
excessivo ou vazamentos.
b) a demarcação da ostomia deve ser realizada, preferencialmente, após o
preparo intestinal.
c) nas ileostomias, é dispensável monitorar o débito eliminado, pois as perdas
não interferem no equilíbrio hidroeletrolítico.
d) deve-se usar, preferencialmente, bolsa coletora transparente para melhor
visualização do estoma e do efluente.
e) deve-se desmotivar o retomo às atividades cotidianas, no pós-operatório,
esclarecendo que as limitações físicas e clínicas são permanentes.

27. Sobre a oxigenoterapia e aspiração de vias aéreas, indique V (verdadeiro)
ou F (falso) e, em seguida, assinale a sequência correta.
( ) A cânula nasal pode ocasionar irritação e/ou lesão da pele.
( ) A máscara de Venturi fornece a concentração de oxigênio especificada.
( ) A máscara facial oferece até 5 litros de oxigênio por minuto.
( ) Para a aspiração de vias aéreas, o dispositivo de sucção não deve
ultrapassar a pressão de 300 mmHg para adultos.
( ) Cada aspiração deve durar de 10 a 15 segundos.
( ) As secreções do nariz devem ser aspiradas antes que as da boca.
a) F, F, V, F, F, V.
c) F, V, F, V, F, F.
b) V, F, V, V, V, F.
d) V, V, F, F, V, V.

28. Segundo Potter e Perry (2009), com o uso crescente de oxigenioterapia
domiciliar, algumas medidas de segurança devem ser adotadas, EXCETO:
a) ajustar a dosagem apenas com prescrição médica.
b) colocar uma identificação de “OXIGÊNIO EM USO“ na porta da casa e do
quarto do paciente.
c) proibir o fumo no ambiente onde há uso de oxigenioterapia.
d) armazenar os cilindros de oxigênio na horizontal, fixando-os com correntes,
evitando o risco de queda dos mesmos.
e) Certificar-se de que todos os equipamentos elétricos no quarto estejam
funcionando corretamente.

Classificações das feridas
Existem muitas maneiras de classificar as feridas: etiologia, evolução,
complexidade,
comprometimento
tecidual,
espessura
e
contaminação/infecção (GEOVANINI, 2014).
Etioliogia
Patológicas; iatrogênicas; intencionais ou cirúrgicas; contusas;
lacerantes; perfurantes; cortocontusas; causadas por fatores externos
(queimaduras, pressão e substâncias químicas)

Evolução

complexidade

Comprometimento
tecidual

Agudas;
Crônicas.

Simples;
Complexas.

Graus, estágios 1, 2, 3, 4;
abertas; fechadas.

Espessura

Contaminação/
infecção

Superficiais;
Profundas superficiais;
Profundas totais.

Limpas; limpas contaminadas;
conta-minadas; infectadas.

29. Ferida significa uma lesão de pele com solução de continuidade. Ao
cuidar de um paciente com lesão de pele, é importante conhecer o tipo de
lesão, o padrão normal e os fatores que afetam a cicatrização. Analise as
afirmativas abaixo, indicando V (verdadeiro) ou F (falso) e, em seguida,
assinale a alternativa correspondente.
I. ( ) Uma ferida causada por um prego é do tipo não intencional.
II. ( ) Uma ferida de difícil cicatrização é uma ferida crônica.
III. ( ) Maceração é o extravasamento de líquido da ferida.
IV. ( ) A glicemia elevada interfere na cicatrização da ferida.
a) F, F, F, V.
b) F, F, V, V.
c) V, F, V, F.
d) V, V, F, V.

30. “Local com intensa reação inflamatória e micro- organismos, que podem
produzir exsudato purulento com odor fétido, por exemplo: deiscência de
sutura.” Com relação a classificação de feridas referente ao conteúdo
microbiano, a definição anterior descreve a ferida:
a) aguda.
b) limpa.
c) contaminada.
d) infectada.
e) potencialmente contaminada.

31. Em relação ao tratamento de lesões de pele, a cobertura indicada para
feridas cavitárias, fétidas, com exsudação intensa, infecção e tecido
necrótico é:
a) placa de hidrocoloide.
b) carvão ativado e prata.
c) ácidos graxos essenciais.
d) sulfadiazina de prata e nitrato de cério.

2º Simulado de Enfermagem
Rede SARAH
Professor Miller Brandão

Principais tipos de choque

Vejamos, agora, os principais sinas e sintomas dos tipos de choque:

32. Os estados de choque podem ser classificados em Hipovolêmico,
Obstrutivo, Cardiogênico e Distributivo. Relacione as colunas conforme a
classificação. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
1 – Hipovolêmico 2 – Obstrutivo
3 – Cardiogênico 4 – Distributivo
( ) É consequência da falência primária da bomba cardíaca, o que resulta na
diminuição do débito cardíaco.
( ) Ocorre em consequência de uma obstrução mecânica ao débito cardíaco, o
que ocasiona hipoperfusão tecidual.
( ) É caracterizado por baixo volume intravascular ou baixo volume relativo à
sua capacitância, o que determina hipovolemia absoluta ou relativa.
( ) É caracterizado por inadequação entre a demanda tecidual e a oferta de
oxigênio por uma alteração no fluxo sanguineo.
a) 1 – 3 – 2 – 4. b) 2 – 1 – 3 – 4. c) 3 – 1 – 2 – 4. d) 3 – 2 – 1 – 4.

33. M.S., sexo masculino, 27 anos, é trazido ao setor de pronto-socorro
hospitalar devido a um acidente de moto. Na avaliação, a equipe de saúde
verifica, entre outros aspectos, que M.S. se encontra alerta, lúcido e
orientado. Sua pele se apresenta quente, seca e rosada. A pressão arterial e
a frequência cardíaca estão diminuídas e o enchimento capilar se encontra
dentro dos parâmetros de normalidade. Frente à situação descrita, é correto
afirmar que há suspeita de choque
a) anafillático.
b) hipovolêmico.
c) séptico.
d) neurogênico.
e) cardiogênico.

34. Os estados de choque podem ser classificados em Hipovolêmicos,
Obstrutivos, Cardiogênicos e Distributivos.
Assinale a alternativa correta para as causas comuns do Choque
Cardiogênico.
a) Tamponamento Cardíaco, Tromboembolismo Pulmonar, Pneumotórax
Hipertensivo.
b) Desidratação, Hemorragia, Sequestro de Líquidos.
c) Choque Séptico, Anafilaxia, Choque Neurogênico.
d) Infarto do Miocárdio, Arritmias, Miocardite.

Edema agudo de pulmão

35. Sobre hemotórax, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).
( ) É o sangue no espaço pleural causado por lesões da parede torácica, do
parênquima pulmonar ou dos grandes vasos.
( ) O acúmulo de mais de 1.500 ml de sangue é considerado hemotórax
maciço.
( ) O paciente pode apresentar sinais de instabilidade hemodinâmica como
palidez, confusão mental, taquicardia, taquipnéia e hipotensão.
( ) O murmúrio vesicular está aumentado e a percussão mostra-se timpânico.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima pra baixo.
a) F - V - F - V.
d) F - F - V - V.
b) V - F - V - F.
e) V - V - V - F.
c) V - V - V - V.

36. Sobre pneumotórax simples, analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(
) O desenvolvimento se dá pela entrada de ar no espaço pleural em
consequência da fratura de arcos costais, provocando o rompimento da pleura
visceral e a ocorrência do colabamento do pulmão.
( ) Pode ser identificado pelo mecanismo do trauma e exame físico com
inspeção, ausculta pulmonar, palpação e percussão. Informações de dor,
presença de tosse e dispneia, associada à diminuição do murmúrio vesicular
sugerem esta lesão, que será confirmada com a radiografia de tórax.
( ) Nesta condição, a oferta de oxigênio por máscara suplementar de 10-12
litros/minuto não trará conforto respiratório ao cliente.
( ) A manutenção de um acesso venoso periférico facilita a administração de
analgésicos e infusão de volumes e drogas em caso de instabilidade
hemodinâmica.

36.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V - V - V - V.
b) V - V - F - V.
c) V - F - V - F.
d) F - V - F - V.
e) F - F - V - F.

37. São sinais e sintomas mais característicos de um Infarto agudo do
miocárdio (IAM):
a) Dor precordial, sudorese, sede e torpor.
b) Dor torácica, tontura, sudorese, hipotensão arterial, vômito e anorexia.
c) Hipotensão arterial, anorexia, torpor e sede
d) Dor epigástrica e precordial, tontura, sudorese, náuseas e vômito.

Acidente vascular encefálico (AVE) - Classificação
O AVE pode ser classificado em duas categorias principais: isquêmico
(aproximadamente 87% dos casos), em que ocorrem a oclusão vascular e a
hipoperfusão significativa; e hemorrágico (aproximadamente 13%), em que
ocorre o extravasamento de sangue no encéfalo ou no espaço subaracnóideo
(HINKLE; CHEEVER, 2020).

Escala de AVC pré-hospitalar de Cincinnati

38. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda principal causa global de morte
após as doenças cardíacas e a terceira principal causa de incapacidade. Em relação a
esse tema, assinale a afirmativa correta.
a) A Escala Pré-Hospitalar para AVC hemorrágico de Cincinnati realiza a avaliação de
dois achados físicos em menos de três minutos, verificando queda facial e reatividade
pupilar.
b) A Escala Pré-Hospitalar para AVC de Cincinnati realiza a avaliação de três achados
físicos em menos de um minuto, verificando queda facial, debilidade dos braços e fala
anormal.
c) A Escala Intra-hospitalar para AVC de Cincinnati realiza a avaliação de três achados
físicos em menos de dois minutos, verificando queda facial, dor precordial e crise
convulsiva.
d) A Escala Intra-hospitalar para AVC hemorrágico de Cincinnati realiza a avaliação de
três achados físicos em menos de dez minutos, verificando fala anormal, ptose
palpebral e hipotensão.

Hemorragias digestivas

39. A hemorragia digestiva alta (HDA) é uma emergência clínica
relativamente frequente, com episódios discretos até sangramento que
ameaça a vida. A HDA origina-se do trato digestório proximal ao ângulo de
Treitz, podendo ser de origem varicosa ou não varicosa. Sobre a HDA,
é correto afirmar que:
a) não é necessário que o enfermeiro realize exame físico no paciente com
HDA, uma vez que se trata de uma situação de emergência.
b) aparecimento intermitente de sangue nas fezes, fraqueza mais intensa,
palidez ou dispneia, sangue oculto nas fezes e anemia ferropriva são sinais e
sintomas de sangramento maciço.
c) a hemorragia digestiva alta não varicosa é a maior causa de morbidade e
mortalidade em cirróticos. Ocorre em 50- 90% dos pacientes, sendo
consequência direta da hipertensão portal.

39.
d) na hemorragia por varizes esofágicas, quando não há a opção de
tratamento farmacológico com vasodilatadores esplânicos e endoscopia de
urgência, está indicada a colocação de um balão de Sengstaken-Blakemore,
com o objetivo de manter a pressão do balão sobre a variz acima da pressão
da mesma.
e) o manejo do sangramento agudo inclui estabilização hemodinâmica e
realização de endoscopia após as primeiras 24 horas.

40. Analise as afirmativas abaixo acerca da hemorragia digestiva.
1. A hemorragia digestiva baixa (HDB) é a perda de sangue do trato
gastrintestinal distal ao ligamento de Treitz.
2. A taxa de mortalidade por HDB é menor do que as associadas à hemorragia
digestiva alta.
3. A HDB é mais comum entre os homens e aumenta significativamente nos
idosos, sendo que a melena é o principal sintoma.
4. A ingestão de ferro pode simular melena, e a de beterraba pode simular
hematoquezia, mas nesses casos, o teste de guaiaco de fezes será negativo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.

40.
c) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

41. D.M, 64 anos, sexo feminino, chegou à Unidade Básica de Saúde
referindo náuseas, vômitos e muita sede. Ao tentar coletar informações
sobre seu histórico pessoal, o enfermeiro notou que a paciente estava muito
confusa fornecendo informações contraditórias. Na aferição dos Sinais
Vitais, encontrou: T= 36,5 °C; R= 24 mrp; PA= 130 x 80 mmHg; P= 75 bpm.
Glicemia Capilar de 320 mg/dL e Oximetria de pulso de 92% de saturação de
O2.
Frente a esses dados, o enfermeiro deverá contatar a regulação médica para
definição de encaminhamento por se tratar de um quadro compatível com
a) anafilaxia.
d) desidratação.
b) broncoespasmo.
e) crise hipertensiva.
c) hiperglicemia.

42. A cetoacidose diabética é considerada uma emergência médica, aguda,
ocasionada quando há ausência ou quantidade insuficiente de insulina.
Sobre sua manifestação, assinale a alternativa correta.
a) Desidratação, cetose e tosse.
b) Infecção, pé diabético e hipertensão arterial.
c) Hiperglicemia, acidose metabólica, desidratação e cetose.
d) Acidose metabólica, infecção, perda de eletrólitos e hipertensão arterial.

Alterações da frequência respiratória
Precisamos ter bastante cuidado com a representação gráfica dos ritmos
respiratórios, pois pode haver pequenas variações de uma fonte para outra. Vejamos
a representação, a seguir, de acordo com Jarvis e Eckhardt (2020):

43. Um paciente está em quadro de cetoacidose diabética, apresentando um
quadro respiratório com profundas e rápidas inspirações, interrompidas por
curtos períodos de apneia, seguindo-se de respirações profundas e ruidosas,
lembrando um peixe fora d’água. Como se denomina esse padrão
respiratório?
a) Bradipneia.
b) Respiração de Biot.
c) Dispneia.
d) Respiração de Cheyne Stokes.
e) Respiração de Kussmaul.

44. Ao socorrer criança vítima de convulsão, uma das medidas
recomendadas é:
a) molhar a cabeça da criança com água fria para baixar a temperatura
corporal.
b) oferecer líquido, de preferência água com açúcar, para ajudar a diminuir os
espasmos.
c) passar álcool gel na testa e na nuca da criança para acelerar a oxigenação;
d) proteger e lateralizar a cabeça da criança para evitar traumas e engasgos
com vômito ou saliva.
e) colocar um objeto rígido entre os dentes da criança para evitar que ela
morda a língua.

45. No atendimento a uma gestante com quadro de emergência
hipertensiva, a droga de primeira escolha para o controle da pressão arterial
é
a) captopril.
b) metildopa.
c) hidralazina.
d) sulfato de magnésio.
e) nitroprussiato de sódio.

46. Em relação ao significado de urgência hipertensiva e à forma como ela se
apresenta, assinale a alternativa correta.
a) Uma medida de pressão arterial elevada, associada a queixas vagas de cefaleia
ou sintomas e sinais de ansiedade, sem sinais de comprometimento de órgãoalvo.
b) Elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, progressiva lesão
de órgãos-alvo e risco de morte.
c) Elevação crítica da pressão arterial, geralmente da pressão diastólica, porém
apresenta estabilidade clínica, sem comprometimento de órgãos-alvo.
d) Gradativa elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico moderado,
porém causa progressiva lesão de órgãos-alvo, sem risco de morte.
e) Elevação abrupta da pressão arterial, associada a queixas vagas de cefaleia ou
sintomas e sinais de ansiedade, com sinais de comprometimento de órgão-alvo.

47. Paciente com cefaleia, turvação visual, dispneia e pressão arterial de
220x120 mmHg apresenta quadro de
a) emergência hipertensiva.
b) urgência hipertensiva.
c) enxaqueca com áurea.
d) crise asmática.

48. Para um bom atendimento ao paciente, é importante que o técnico de
enfermagem tenha conhecimento sobre as ações das medicações utilizadas
em urgências e emergências. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2.
Coluna 1
1. Amiodarona.
2. Dopamina.
3. Dobutamina.
4. Nitroprussiato de sódio.
5. Nitroglicerina.

Coluna 2
( ) Utilizado para melhorar a pressão arterial, melhorar a força
de contração do coração e os batimentos cardíacos em
situações de choque grave.
( ) Indicado para o tratamento de hipertensão perioperatória;
para controle de insuficiência cardíaca congestiva, no ajuste do
infarto agudo do miocárdio.
( ) Tem a finalidade de regularizar as alterações dos
batimentos cardíacos (arritmias), que podem ocorrer em
alguns tipos de doença.

48. Continuação...
Coluna 1
1. Amiodarona.
2. Dopamina.
3. Dobutamina.
4. Nitroprussiato de sódio.
5. Nitroglicerina.

Coluna 2
( ) Indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca, uma
vez que age aumentando a força das contrações cardíacas,
melhorando assim o fluxo sanguíneo no coração.
( ) É um potente vasodilatador com ação rápida e de curta
duração, sendo bastante eficaz em emergências hipertensivas
e no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca aguda
descompensada.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.
d) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
b) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
e) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.
c) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.

49. A intoxicação por carbamato (chumbinho) é uma situação de emergência
clínica muito comum nos dias de hoje e está relacionada à alta mortalidade.
Assinale a alternativa que apresenta a correta intervenção de enfermagem
específica para esse atendimento.
a) Sondagem vesical de demora.
b) Alimentação parenteral por bomba de infusão.
c) Sondagem nasogástrica e administração de carvão ativado.
d) Lavagem intestinal com solução fisiológica.

50. Assinale o antagonista específico que deve ser utilizado em caso de
intoxicação causada por benzodiazepínico.
a) Flumazenil.
b) Atropina.
c) Naloxona.
d) Protamina.

51. Assinale um cuidado de enfermagem geral à vítima de envenenamento.
a) Inserir sonda nasogastrica.
b) Puncionar acesso venoso de grosso calibre.
c) Inserir cateter vesical de alivio.
d) Organizar materiais para intubação orotraqueal.

Acidentes Causados por Animais Peçonhentos
Quanto à classificação dos acidentes por animais peçonhentos, seguem os tipos de
acidentes e seus principais agentes causais de importância no Brasil (BRASIL, 2019a):

52. Relacione a segunda coluna com a primeira e, em seguida, assinale a
alternativa correta.
1º COLUNA
(1) Acidente botrópico
(2) Acidente crotálico
(3) Acidente laquético
(4) Acidente elapídico
(5) Acidente com escorpião
(6) Acidente com aranhas

2º COLUNA
( ) O local da picada muitas vezes não apresenta dor ou lesão
evidente, apenas uma sensação de formigamento; dificuldade
de manter os olhos abertos, com aspecto sonolento (fácies
miastênica), visão turva ou dupla, malestar, náuseas e cefaleia
são algumas das manifestações, acompanhadas por dores
musculares generalizadas e urina escura nos casos mais
graves.
( ) Jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, comboia.
( ) As manifestações do envenenamento caracterizam-se por
dor de intensidade variável, visão borrada ou dupla, pálpebras
caídas e aspecto sonolento.

52. Continuação...
1º COLUNA
2º COLUNA
(1) Acidente botrópico
( ) Os gêneros de importância em Saúde Pública são:
Loxosceles, Phoneutria e Latrodectus.
(2) Acidente crotálico
(3) Acidente laquético
(4) Acidente elapídico
(5) Acidente com escorpião
(6) Acidente com aranhas
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) 1, 2, 3, 4.
d) 3, 2, 4, 6.
b) 3, 2, 1, 6.
e) 1, 2, 4, 6.
c) 2, 1, 4, 6.

Suporte Básico de Vida

53. No procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP) em adulto, por
uma equipe de serviço médico de emergência, a Associação Americana de
Cardiologia (AHA) considera aceitável que, antes da colocação de via aérea
supraglótica ou tubo traqueal, sejam aplicados ciclos de
a) 30 compressões e 5 ventilações.
b) 30 compressões e 2 ventilações.
c) 20 compressões e 2 ventilações.
d) 2 compressões e 20 ventilações.
e) 5 compressões e 2 ventilações.

54. De acordo com as últimas diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar
para indivíduos adultos, em parada cardiorrespiratória, analise as
afirmativas abaixo, indicando V (Verdadeiro) ou F (Falso). Em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correspondente.
( ) A avaliação da respiração “ver, ouvir e sentir” foi removida do algoritmo de
Suporte Básico de Vida.
( ) A atropina só é recomendada para uso no tratamento da atividade elétrica
sem pulso (AESP)/assístole e no suporte avançado de vida.
( ) A frequência de compressões torácicas externas deve ser de 100 a 120
compressões/minuto e com profundidade de 5 a 6 cm, no adulto, devendo-se
aguardar o retorno do tórax.

54.
( ) Deve-se evitar excesso de ventilação e recomenda-se alternar a pessoa que
realiza as compressões a cada 5 minutos.
( ) A energia de choque recomendada para aparelhos bifásicos é de 120 a 200
joules e de 250 para os monofásicos.
a) F, V, V, V, F.
b) V, F, V, V, F.
c) F, V, V, F, V.
d) V, F, V, F, F.

Manobra de Heimlich
Manobra de desobstrução de vias aéreas.

Desobstrução de Vias Aéreas em Crianças e Bebês
• A manobra de Heimilich para desobstrução de vias aéreas superiores em
bebê grave responsivo consiste em 5 golpes entre as escapulas do paciente
com a região hipotenar da mão, seguidos de 5 compressões torácicas, até
que o objeto seja expelido ou o bebê fique irresponsivo. Se isso ocorrer,
deve ser iniciada a RCP e cessar os golpes no dorso.

Desobstrução de Vias Aéreas em Crianças e Bebês

55. A obstrução da via aérea por corpo estranho pode ser total ou parcial.
Assinale a opção que apresenta o nome da manobra que deve ser aplicada
nesse caso.
a) Valsalva.
b) Leopold.
c) Barlow.
d) Heimlich.
e) Chvostek.

Trauma - Avaliação primária
A avaliação primária da vítima de trauma precisa ser realizada de forma dinâmica e
integrada. Essas fases seguem a sequência X-A-B-C-D-E, mas podem ser
desempenhadas simultaneamente, quando possível (PHTLS, 2021):

Trauma - Avaliação primária
A avaliação primária da vítima de trauma precisa ser realizada de forma dinâmica e
integrada. Essas fases seguem a sequência X-A-B-C-D-E, mas podem ser
desempenhadas simultaneamente, quando possível (PHTLS, 2021):

56. A sequência da avaliação primária no trauma deve ser feita rapidamente
e é utilizada independentemente do tipo de paciente. Todos os pacientes,
incluindo idosos, crianças ou gestantes, são avaliados de modo semelhante
para garantir que todos os componentes da avaliação sejam cobertos. Para
ser lembrada, utiliza-se o mnemônico XABCDE. Associe cada letra ao seu
significado.
A sequência correta, de cima pra baixo, é:
( ) Manejo da via área.
a) A, D, E, X, B, C.
( ) Incapacidades.
b) B, D, X, E, A, C.
( ) Ambiente/Exposição.
c) X, A, B, C, D, E.
( ) Hemorragia exsanguinante.
d) E, D, C, B, A, X.
( ) Respiração.
( ) Circulação.

57. No atendimento a um paciente com sangramento importante
ocasionado por ferimento no membro inferior direito, a primeira
conduta recomendada é:
a) compressão direta no local.
b) aplicação de torniquete.
c) elevação do membro.
d) pressão de pontos arteriais.
e) aplicação de gelo no local.

58. Uma pessoa de 25 anos, vítima de acidente automobilístico que ficou
paraplégica, internou-se para reabilitação e tem história prévia de crises
convulsivas (tônico-clônica) frequentes.
Nesse caso, a alternativa correta para a prioridade do cuidado de
enfermagem é:
a) Prevenir o paciente de lesões.
b) Restaurar a integridade de pele.
c) Melhorar a mobilidade do paciente.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Escala de Coma de Glasgow (ECG)

59. A escala de coma de Glasgow com resposta pupilar – ECG-P (atualizada
em abril de 2018) é um método para definir o estado neurológico de
pacientes com uma lesão cerebral aguda, analisando seu nível de
consciência. Um paciente adulto que apresenta abertura ocular espontânea,
está orientado, tem resposta motora que obedece a comandos e resposta
pupilar completa será avaliado com ECG-P na pontuação:
a) 15.
b) 12.
c) 14.
d) 13.

60. Um homem chega ao serviço de emergência após acidente
automobilístico. O exame neurológico mostra que a Escala de Coma de
Glasgow corresponde a 4. O paciente está em que estado neurológico?
a) Minimamente responsivo.
b) Estado vegetativo persistente.
c) Coma profundo.
d) Sonolento mas reage facilmente aos estímulos.

61. Um homem de 33 anos foi trazido à emergência vítima de queimadura
que ocorreu devido a incêndio iniciado em sua cama e que se alastrou por
toda a casa. Observam-se queimaduras na face, peito, parte superior do
braço esquerdo, todo o braço direito e pescoço. As queimaduras estão com
flictenas de cor avermelhada e úmidas. Ele está gritando de dor. Qual das
seguintes alternativas corresponde à prioridade no atendimento primário a
este paciente?
a) Verificar permeabilidade de vias aéreas e aliviar a dor.
b) Realizar curativos e monitorizar a pressão arterial.
c) Monitorizar diurese e observar sinais de hipovolemia.
d) Verificar sinais de infecção e realizar monitorização cardíaca.

Extensão da área de superfície corporal lesionada
A “regra dos nove” (regra de Wallace) é
uma maneira rápida de estimar a
extensão de queimaduras em adultos. O
sistema divide o corpo em múltiplos de
nove. A soma total dessas partes é igual à
área de superfície corporal total e é uma
importante medida de gravidade da lesão
(HINKLE; CHEEVER, 2020).

62. Um homem sofreu queimaduras em seu local de trabalho. As áreas
afetadas foram: face anterior do membro superior direito e do membro
superior esquerdo, face anterior do membro inferior direito, face (rosto) e
tórax anterior. Utilizando a regra dos nove, calcule a área total de superfície
corporal queimada, e assinale a opção correta.
a) 50%.
b) 44,5%.
c) 35%.
d) 31,5%.
e) 25%.

63. Sobre vítimas de queimaduras, analise as afirmativas abaixo.
I. A presença de edema de laringe e das cordas vocais, expectoração
carbonácea, fuligem na orofaringe, chamuscamento dos cílios e das vibrissas
nasais e rouquidão são sinais de queimaduras das vias aéreas, sendo
importante a sua avaliação para possível necessidade de via aérea definitiva.
II. Os parâmetros hemodinâmicos devem ser monitorados, devido ao risco de
choque hipovolêmico, sendo importante também o controle do débito
urinário mas sem ser pelo cateterismo vesical.
III. A alteração do nível de consciência pode estar presente em vítimas de
queimaduras com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) associado, hipóxia
devido comprometimento da via aérea ou pelo quadro de choque.

63.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) III, apenas.
c) II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I e III, apenas.

2º Simulado de Enfermagem
Rede SARAH
Professora Rebeca Rocha

Controle de infecção relacionada
à assistência à saúde
De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.616/1998, segue a
definição de infecção comunitária e hospitalar.

64. Considerando-se os conceitos e critérios diagnósticos das infecções
hospitalares, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Infecção comunitária (IC).
(2) Infecção hospitalar (IH).
( ) Adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a
internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou
os procedimentos hospitalares.
( ) Constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que
não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
( ) Associada com complicação ou extensão da infecção já presente na
admissão, a menos que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas
fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção.

64.
( ) Ocorre em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é
conhecida ou foi comprovada e se tornou evidente logo após o nascimento.
( ) Manifestada antes de 72 horas da internação, quando associada a
procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos realizados durante este
período.
a) 2 - 1 - 1 - 1 - 2.
b) 1 - 2 - 2 - 2 - 1.
c) 2 - 1 - 2 - 1 - 2.
d) 1 - 2 - 1 - 2 - 1.
e) 2 - 2 - 2 - 1 - 1.

65. Durante a programação de acolhimento dos novos técnicos de
enfermagem, aprovados no concurso para o hospital de Esmeralda, a
comissão de controle de infecção hospitalar ressaltou a necessidade de
implantar no hospital um conjunto de meios e técnicas usados para impedir
que se levasse contaminação para locais não contaminados, ou seja,
impedindo a contaminação de uma área ou objeto. Neste caso, a comissão
estava se referindo ao conceito de
a) assepsia.
b) antissepsia.
c) desinfecção.
d) esterilização.

66. Em relação à cadeia epidemiológica de doenças infecciosas, o termo
“colonização” refere-se à
a) presença de microrganismos potencialmente infecciosos dentro ou na
superfície de um hospedeiro sem causar doença.
b) métodos pelos quais os microrganismos se deslocam de um hospedeiro
para outro.
c) alteração das funções normais dos tecidos e dos processos corporais.
d) medidas para manter baixa a quantidade de microrganismos patogênicos
durante uma cirurgia.

67. Complete os espaços da frase abaixo e assinale a alternativa com a
sequência correta.
Os processos de limpeza de superfície em serviço de saúde envolvem a
_________________ e a ________________.
a) limpeza concorrente – limpeza terminal.
b) faxineira – equipe de enfermagem.
c) limpeza inicial – limpeza final.
d) equipe interdisciplinar – equipe de limpeza.

Higienização das mãos
Vejamos os 5 momentos:

Para você memorizar, vejamos abaixo mais uma vez o tempo de higienização
das mãos, conforme as orientações da Anvisa:
Álcool
Higienização
simples

(60% a 80%) - 20 a 30 segundos;
(água e sabão) - 40 a 60 segundos;

Higienização
antisséptica

(ex.: clorexidina 2% ou 4% e PVPI a 10% degermante) - 40 a 60
segundos;

Degermação
cirúrgica

3 a 5 minutos, na 1ª vez, e 2 a 3 minutos, a partir da 2ª vez, caso a
cirurgia seguinte seja com intervalo dentro de uma hora da 1ª cirurgia. Se
a cirurgia subsequente ultrapassar o intervalo de 1 hora da primeira
cirurgia, deve-se retornar ao tempo de 3 a 5 minutos.

68. A técnica de higiene simples das mãos envolve diversos passos. Abaixo
encontram-se
apresentados
alguns
desses
passos.
Assinale a alternativa que apresenta um passo descrito de forma
INCORRETA:
a) Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão
esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa.
b) Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.
c) No caso de torneiras de fechamento manual, para fechar sempre utilize
uma das mãos e em seguida passe álcool gel na mesma.
d) Seque as mãos com papel toalha descartável.

69. Um adolescente, 17 anos, que estava na Unidade de Atendimento
Socioeducativo, foi encaminhado à Unidade Hospitalar para
atendimento médico especializado. Na unidade hospitalar, foi diagnosticado
com Tuberculose Pulmonar. Neste caso, em ambiente hospitalar, o
adolescente deverá permanecer em ___________________.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) Precaução para transmissão de microrganismos por gotículas.
b) Precaução para transmissão de microrganismos por aerossóis.
c) Precaução para transmissão de microrganismos por contato.
d) Isolamento Rigoroso.
e) Quarto coletivo, com distanciamento de um metro entre os demais
pacientes.

70. Considerando-se a cadeia de transmissão dos agentes infecciosos,
indique V (verdadeiro) ou F (falso) e, em seguida, assinale a alternativa
correta.
( ) Para ocorrer uma infecção, é imprescindível a presença de até dois
elementos da cadeia epidemiológica.
( ) As fontes ou reservatórios humanos incluem pacientes, profissionais da
saúde, visitantes e familiares.
( ) A porta de saída é a via pela qual o agente infeccioso deixa a fonte ou o
reservatório.
( ) As formas de transmissão independem das características do agente
infeccioso.
( ) Um agente infeccioso pode ser transferido de maneira direta ou indireta.

70.
( ) Brinquedos compartilhados, entre pacientes pediátricos, podem se
constituir em veículo para transmissão de bactérias e vírus.
( ) A higiene das mãos é uma medida que interrompe a formação da cadeia
epidemiológica no elo de formas de transmissão.
a) F, F, V, V, V, V, V.
b) F, V, V, F, F, F, V.
c) F, V, V, F, V, V, V.
d) V, V, F, V, F, F, F.

71. Sobre equipamentos de proteção individual, analise as afirmativas
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correspondente.
I. O uso de equipamentos de proteção individual garante a interrupção da
transmissão de agentes infecciosos.
II. A máscara cirúrgica é recomendada, para os profissionais da saúde, na
assistência a indivíduos com meningite meningocócica, durante a primeira
semana de antibioticoterapia.
III. O filtro N-95 deve ser utilizado pelo paciente com tuberculose pulmonar.
IV. As precauções-padrão devem ser empregadas em adição às precauções
específicas, quando o diagnóstico ou presumido estado de infecção estão em
hipótese.

71.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Apenas a afirmativa III está incorreta.
d) Apenas a afirmativa IV está correta.

72. Como forma de prevenir infecções de corrente sanguínea, a ANVISA
recomenda a troca do equipo de infusões intermitentes a cada:
a) 12 horas.
b) 24 horas.
c) 36 horas.
d) 48 horas.
e) 96 horas.

73. No caso de uma paciente, em uso de cateter vesical de demora,
internada na sala de emergência, o cuidado que deve ser tomado para evitar
infecção do trato urinário é o de:
a) solicitar a troca da sonda a cada sete dias.
b) realizar higiene rotineira do ósteo uretral externo.
c) fazer uso rotineiro de pomada antimicrobiana no ósteo uretral externo.
d) fazer lavagem rotineira da sonda por meio do injetor para evitar formação
de biofilme.

De acordo com a RDC nº 15/2012, os PPS (antigamente denominados artigos
médico-hospitalares) podem ser classificados em (BRASIL, 2012a):

De acordo com a RDC nº 15/2012, os PPS (antigamente denominados artigos
médico-hospitalares) podem ser classificados em (BRASIL, 2012a):

Produtos para saúde

*Os PPS semicríticos utilizados na assistência ventilatória, na anestesia e na inaloterapia devem ser submetidos à
limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário.
**Os PPS não críticos são aqueles utilizados na pele íntegra ou que não entram em contato direto com o paciente.

74. Segundo os Artigos semicríticos, assinale a alternativa correta.
a) São aqueles que entram em contato com mucosa e pele não íntegra do
paciente ou com mucosas íntegras e exigem desinfecção de médio ou alto
nível ou esterilização.
b) O risco potencial de transmissão de infecção é alto, porque as membranas
apresentam certa resistência à entrada de esporos.
c) Alguns deles não necessitam de desinfecção e outros de desinfecção de
nível intermediário.
d) Entram em contato com pele íntegra e superfícies. Risco de transmissão de
infecção baixo.
e) Todos os semicríticos possuem alto risco de causar infecção. Estes
requerem esterilização para satisfazer os objetivos a que se propõem.

75. Considerando um exemplo de material não crítico, assinale a alternativa
correta.
a) Termômetro.
b) Tecido para procedimento cirúrgico.
c) Tubos de látex.
d) Inaladores.
e) Circuitos de respiradores.

76. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de material crítico.
a) Cabo de laringoscópio.
b) Termômetro.
c) Instrumental cirúrgico.
d) Esfigmomanômetro coberto por brim.
e) Espéculos vaginais.

Métodos de limpeza, desinfecção e esterilização

77. Para a realização da descontaminação e limpeza dos materiais,
recomenda-se adotar as seguintes medidas, EXCETO:
a) Sempre utilizar sapatos fechados, para prevenir a contaminação por
respingos
b) Quando do manuseio de artigos sujos, estar devidamente paramentado
com equipamentos de proteção: avental impermeável, luvas de borracha
antiderrapantes e de cano longo, óculos de proteção e máscara ou protetor
facial.
c) Utilizar escovas de cerdas macias, evitando a aplicação de materiais
abrasivos, como palhas de aço e sapólio.
d) As pinças devem estar fechadas quando de sua imersão na solução.
e) Desconectar os componentes acoplados, para uma efetiva limpeza.

78. Considere o processo de limpeza dos produtos para a saúde/materiais na
Central de Material Esterilizado (CME) e assinale a alternativa correta.
a) Produtos para a saúde que serão submetidos a desinfecção de alto nível não
necessitam passar pelo processo de lavagem prévia.
b) Na limpeza manual, a fricção deve ser realizada com acessórios abrasivos para
facilitar a retirada de sujidades.
c) Após limpeza e enxágue, deve-se garantir a secagem completa do material,
pois a umidade residual pode diluir desinfetantes e causar manchas nas
superfícies dos produtos para a saúde.
d) O uso de detergentes enzimáticos para a limpeza de produtos para a saúde
dispensa o enxágue dos materiais.
e) Os produtos para saúde passíveis de processamento, de propriedade do
cirurgião, não necessitam ser submetidos ao processo de limpeza na CME do
serviço de saúde, antes de sua desinfecção ou esterilização.

Vejamos o esquema gráfico, conforme as informações da SOBECC (2017):

79. A desinfecção de nível intermediário é capaz de eliminar:
a) todos os esporos.
b) o bacilo da tuberculose.
c) todos os vírus e fungos.
d) um número considerável de esporos.
e) todos os microrganismos, exceto esporos

Tipos de desinfecção

Atenção!
Para os materiais de inaloterapia e assistência ventilatória, devem ser priorizados
os métodos físicos de desinfecção!
Independente do método ou nível de desinfecção adotado, a garantia de
adequada limpeza do produto é imprescindível, seguindo os POPs escritos,
atualizados e em local acessível à equipe.
Fonte: (SOBECC, 2017).

80. Analise as afirmativas abaixo.
I. Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, não
poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química
líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
II. Produtos para saúde classificados como não-críticos devem ser submetidos,
no mínimo, ao processo de limpeza.
III. O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da
área limpa para a área suja.
IV. O processamento dos produtos para saúde pode ser terceirizado para
empresa processadora desde que esta esteja regularizada junto aos órgãos
sanitários.

80.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

81. À destruição ou inativação de microorganismo patogênico ou não, situado
fora do organismo humano, matando ou não os esporos. Esse processo é
denominado:
a) degermação.
b) esterilização.
c) desinfeção.
d) limpeza.
e) antissepsia.

82. Sobre a lavadora ultrassônica, assinale a alternativa correta.
a) Remove as sujidades pela ação de força do spray e de jatos de água,
aplicados por meio de bicos associados ao detergente.
b) É considerada uma termodesinfetadora, destinando-se ao processamento
de comadres e papagaios.
c) É um equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da
cavitação, em que ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa
rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à superfície do produto.
d) Não é indicada para limpeza de artigos com conformações complexas e
lúmen de diâmetro interno inferior a cinco milímetros.
e) Destina-se à limpeza e à descontaminação de artigos em substituição aos
produtos químicos.

83. Um profissional de enfermagem utilizou o ácido peracético para o
processamento de alguns materiais de saúde.
Sobre o descarte desse tipo de resíduo, é correto afirmar que:
a) deve ser obrigatoriamente segregado e acondicionado de forma isolada.
b) quando não tratado, deve ser disposto em aterro de resíduos perigosos.
c) deve ser recolhido por empresas especializadas em descarte de produtos
químicos.
d) por ser biodegradável, pode ser descartado diretamente na rede de esgoto.
e) deve ser submetido a tratamento específico antes do descarte.

84. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Centro de material e esterilização (CME) é uma unidade funcional
destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde.
( ) Centro de material e esterilização de funcionamento centralizado é uma
unidade de processamento de produtos para saúde que atende a mais de um
serviço de saúde do mesmo gestor.
( ) Desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói todos
os microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos.
( ) Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que
destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a
maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies.

84.
Estão corretas as afirmativas:
a) V - V - F - V.
b) V - V - V - V.
c) V - V - F - F.
d) F - V - F - V.
e) F - V - V – F.

Métodos de esterilização
Os métodos de esterilização para esses produtos disponíveis, atualmente, nos
serviços de saúde, conforme a SOBECC (2017), estão elencados no esquema abaixo:

De acordo com a RDC nº 8/2009 e a RDC nº 15/2012, é proibido:
usar autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros;
usar estufas para esterilizar produtos de saúde;
usar processo de esterilização química líquida manual por imersão.

85. Quais os métodos de esterilização de material?
a) Lavagem, limpeza, escovação, secagem.
b) Métodos físicos, métodos químicos.
c) Limpeza, escovação.
d) Limpeza, calor, frio.

86. Dentro da CME existem algumas formas de esterilização de materiais,
assinale em qual delas se encaixa ao procedimento realizado pela autoclave.
a) Vapor seco sem pressão.
b) Vapor saturado sob pressão.
c) Vapor Úmido sem pressão.
d) Vapor seco com pressão.
e) Vapor saturado sem pressão.

87. A montagem da carga em uma autoclave deve ser executada de modo a
favorecer a circulação do vapor. Por essa razão, deve-se:
a) posicionar os pacotes para estarem paralelos ao fluxo de vapor.
b) dispor os materiais côncavos no sentido horizontal.
c) encostar os pacotes na parede interna da câmara.
d) sobrepor os materiais de modo a compactá-los.

Monitoramento do Processo de Esterilização
Segundo as recomendações da RDC nº 15/2012, o processo de esterilização
deve ser monitorado em cada carga em pacote teste desafio com integradores
químicos (classes 5 ou 6), segundo a rotina definida pelo próprio CME ou pela
empresa processadora. O monitoramento do processo de esterilização com
indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização.
No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para a saúde
implantáveis, deve ser adicionado um indicador biológico a cada carga.

Indicadores para monitorar a esterilização
Atualmente, estão disponíveis e são recomendados 6 tipos de indicadores
químicos (PINHEIRO, 2013; SOBECC, 2017):
Tipo I

(indicadores de processo), cuja função é identificar e diferenciar os
artigos que foram reprocessados dos que não foram (fita termocrômica);

Tipo II

Teste de Bowie & Dick (indicador para uso em teste específico), cuja
finalidade é testar a eficácia do sistema de vácuo da autoclave pré-vácuo
e detectar falhas no funcionamento da bomba de vácuo e consequente
presença de ar residual;

Tipo III

(indicadores de parâmetro único), designado para reagir a determinado
parâmetro específico do ciclo de esterilização;

Tipo IV

(indicadores multiparamétricos), que responde a dois ou mais
parâmetros críticos do ciclo de esterilização;

Tipo V

(indicadores integradores), que reage a todos os parâmetros críticos do
ciclo de esterilização;

Tipo VI

(indicadores emuladores/simuladores), que monitora todos os
parâmetros de um ciclo específico de esterilização e não reage até que,
aproximadamente, 95% do ciclo seja concluído.

88. Quanto a validação do processo de esterilização para autoclave a vapor,
assinale a opção que apresenta o teste biológico que pode ser utilizado.
a) Bacillus Subitillis.
b) Bacillus Stearothermophylus.
c) Bacillus de Calmet e Guine.
d) Clostridium Tetani.
e) Clostridium Botulínico.

89. No Ambulatório da Unidade de Atendimento Socioeducativo, os
materiais que necessitam de esterilização são embalados em
__________________________ e submetidos ao processo de esterilização
por _______________________________.
Considerando a compatibilidade entre embalagens e métodos de
esterilização existentes, assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas.
a) vidro refratário / radiação ionizante.
b) tecido de algodão / óxido de etileno.
c) papel grau cirúrgico / vapor sob pressão.
d) papel crepado / plasma de peróxido de hidrogênio.
e) filme / calor seco.

90. Considerando a técnica de abertura de material estéril, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(
) O invólucro da agulha descartável deverá ser aberto no local indicado
pelo fabricante, próximo ao canhão.
(
) O invólucro da seringa descartável deverá ser aberto no local indicado
pelo fabricante, próximo do bico.
( ) Posicionar o pacote estéril tocando na parte externa do campo, de modo
que, ao abri-lo, iniciar pela extremidade oposta ao profissional.
( ) O material acondicionado em campo, após aberto com técnica, quando
não utilizado, poderá ser fechado e armazenado como estéril novamente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, F.
b) F, V, V, V.
c) V, V, V, V.
d) V, F, V, F.
e) F, V, F, V.

91. Na área de armazenamento de um Centro de Material e Esterilização,
são necessários certos cuidados para evitar a recontaminação. Sobre essas
recomendações, analise as proposições abaixo.
1) A área de armazenamento não deve ser um ambiente em que circulem
muitas pessoas.
2) A temperatura ambiente ideal é entre 18° e 22° C.
3) As prateleiras devem ser constituídas de material poroso.
4) A área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados deve
dispor de incubadoras de indicadores biológicos.
Estão corretas, apenas:
a) 1 e 2.
d) 2 e 4.
b) 1, 2 e 3.
e) 3 e 4.
c) 1 e 4.

92. Considerando as condições de transporte e o manuseio de produtos
esterilizados, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou
Falso (F).
( ) Os produtos embalados em papel grau cirúrgico que se apresentam
amassados ou com manchas externas podem ser considerados esterilizados e
consequentemente utilizados.
( ) Os pacotes esterilizados que foram comprimidos, perfurados ou molhados
devem ser substituídos por outras embalagens, sem necessidade de nova
esterilização.
( ) Os pacotes esterilizados que caírem no chão devem ser considerados
contaminados.

92.
( ) A distribuição do material esterilizado deve ser feita em carros fechados
ou cobertos, em recipientes rígidos ou em saco plástico resistente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, F, V.
b) V, V, F, V.
c) V, F, F, V.
d) F, F, V, V.

93. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). Em
seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
( ) Embalagem para esterilização de produtos para saúde é o invólucro que
permite a entrada e saída do ar e do agente esterilizante e impede a entrada
de microrganismos.
( ) Detergente é o produto destinado a limpeza de artigos e superfícies por
meio da diminuição da tensão superficial, composto por grupo de substâncias
sintéticas, orgânicas, líquidas ou pós solúveis em água que contêm agentes
umectantes e emulsificantes que suspendem a sujidade e evitam a formação
de compostos insolúveis ou espuma no instrumento ou na superfície.
( ) Pré-limpeza é a remoção da sujidade invisível presente nos produtos para
saúde.

93.
( ) Limpeza é a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da
carga microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água,
detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica
(manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e
externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado para
desinfecção ou esterilização.
Assinale a alternativa correta.
a) V - V - V - V.
b) F - V - F - V.
c) V - F - V - F.
d) V - V - F - V.
e) F - V - V - F.

Resíduo sólido

94. Os resíduos de serviços de saúde (RSS) do Grupo A, que não precisam ser
obrigatoriamente tratados, devem ser acondicionados em coletor com saco
de material impermeável, resistente à ruptura e vazamento, na cor:
a) azul.
b) preta.
c) branca.
d) vermelha.

95. Os recipientes de acondicionamento dos RSS do Grupo E devem ser
substituídos seguindo as instruções do fabricante ou quando o nível de
preenchimento atingir a capacidade de:
a) 4/4.
b) 3/4.
c) 2/4.
d) 1/4.

2º Simulado de Enfermagem
Rede SARAH
Professora Polyanne Aparecida

Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87
Equipe de Enfermagem

96. Além da contínua atualização de conhecimentos técnicos, o profissional
de enfermagem necessita, também, compreender os aspectos legais em que
deve atuar, a fim de não incorrer em problemas de responsabilidade civil ou
criminal, que poderão impor a suspensão ou até a perda do direito ao
exercício profissional, bem como pena de restrição da liberdade. Assim, o
profissional deve saber que as competências legais, para o exercício da
enfermagem, estão definidas:
a) No código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Resolução do COFEN
nº 319/2007.
b) Na Lei nº 9.394/96 e Decreto nº 2.208/97.
c) Na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87.
d) Na Lei nº 5.905/73 e Resolução do COFEN nº 71/1981.

97. Considerando a regulamentação do Exercício Profissional de
Enfermagem, analise as afirmativas abaixo:
I. A Enfermagem pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas e
inscritas no Conselho Federal de Enfermagem, com jurisdição em âmbito
nacional e internacional.
II. A Enfermagem é exercida exclusivamente pelo Enfermeiro e pelo Técnico de
Enfermagem.
III. O Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem podem prestar cuidados diretos
de Enfermagem a pacientes graves com risco de morte sob supervisão do
médico.
IV. O Técnico de Enfermagem participa da equipe de saúde.

97.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa IV está correta.
b) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

98. “Em julho de 1995, a servidora S.M.S foi ao Hospital Regional de
Ceilândia reclamando de coceira no pescoço. Um auxiliar de enfermagem
aplicou uma quantidade muito maior do medicamento prescrito para o caso
e a servidora morreu. Em vez de aplicar 0,3 mililitro de adrenalina, por via
subcutânea, o auxiliar injetou 3 mililitros do remédio na veia da paciente. O
erro causou uma parada cardíaca, S.M.S morreu minutos depois
(Conjur/2007).” O caso relatado pode ser caracterizado como:
a) Uma infração ética gravíssima.
b) Um caso fortuito, ou seja, inevitável e imprevisível.
c) Uma infração disciplinar, uma vez que o profissional de enfermagem
executou serviço que, por sua natureza, competia a outro profissional.
d) Um ato de omissão de socorro.

99. Durante um plantão, o técnico de enfermagem recusou-se a praticar
determinada atividade, alegando não ter competência técnico-científica
nem respaldo legal.
Nesse caso, o profissional agiu:
a) de acordo com os direitos previstos no Código de Ética de Enfermagem.
b) em desacordo com os deveres de um profissional de enfermagem.
c) contrário aos princípios que regem as atividades de enfermagem.
d) de forma negligente, pois deixou de cumprir seu dever profissional.
e) com imprudência, pois desobedeceu as orientações do Conselho Federal de
Enfermagem.

As penalidades a serem impostas pelo Sistema COFEN/CORENs, conforme o
que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes
(art. 108):

100. O profissional de Enfermagem, que comete uma infração punível com
suspensão, fica proibido de exercer a profissão por um período
a) máximo de 6 meses.
b) de até 90 dias.
c) de até 9 meses.
d) máximo de 60 dias.
e) de até 1 ano.

101. O processo de Enfermagem, segundo a Resolução do Cofen nº
358/2009, deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático em todos os
ambientes em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, sendo este
organizado em cinco etapas inter-relacionadas, independentes e
recorrentes. São elas:
a) coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, classificação
de risco, capacitação da equipe de enfermagem e avaliação de enfermagem.
b) coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem,
planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.
c) histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, classificação de
risco, implementação de ações e análise dos resultados.

101.
d) histórico de enfermagem, classificação de risco, determinação de ações,
estabelecimento de metas e avaliação dos resultados.
e) coleta de dados de enfermagem, histórico de enfermagem, interpretação e
agrupamento dos dados e implementação da assistência.

Anotações de Enfermagem (COFEN, 2016).
• As Anotações de Enfermagem fornecem dados que irão subsidiar o
enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados / prescrição de
enfermagem; suporte para análise reflexiva dos cuidados ministrados;
respectivas respostas do paciente e resultados esperados e
desenvolvimento da Evolução de Enfermagem.
• Fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE – Resolução do Cofen nº 358/2009), pois é fonte de
informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência.

Regras para Anotações de Enfermagem (COFEN, 2016).
• Precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional
com o número do Coren. O carimbo é obrigatório pela Resolução 545/2017.
• Observar e anotar:
1. como o paciente chegou (procedência, acompanhante e locomoção).
2. condições gerais do paciente (nível de consciência, humor, higiene
pessoal, estado nutricional, coloração da pele, dispositivos em uso).
3. orientações efetuadas ao paciente e familiares, dados do exame físico,
cuidados realizados, intercorrências, sinais e sintomas, respostas do
paciente diante dos cuidados prescritos.
• Efetuar anotações imediatamente após a prestação do cuidado.
• Não deve haver rasuras, entrelinhas, uso de corretivo líquido, não usar lápis.

• Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e
cronológicas.
• Devem priorizar a descrição de características, como tamanho mensurado
(cm, mm, etc.), quantidade (ml, l, etc.), coloração e forma.
• Não conter termos que deem conotação de valor (bem, mal, muito, pouco,
etc.).
• Conter apenas abreviaturas previstas em literatura.
• Devem ser referentes aos dados simples, que não requeiram maior
aprofundamento científico.

Diferenças entre Anotação de Enfermagem e Evolução de
Enfermagem (COFEN, 2016).
• Anotação de enfermagem:
1. Elaborada por toda a equipe de enfermagem.
2. Referente a um momento.
3. Dados pontuais.
4. Registra uma observação.
• Evolução de enfermagem:
1. Privativo do enfermeiro.
2. Referente ao período de 24h.
3. Dados processados e contextualizados.
4. Registra a reflexão e análise dos dados.

102. Para serem consideradas autênticas e válidas, as ações registradas no
prontuário do paciente deverão estar legalmente constituídas. Baseado
nesta informação, assinale a alternativa que caracterize a afirmação.
a) Anotações de Enfermagem devem possuir assinatura do autor do registro,
inexistência de rasura ou entrelinhas, borrão ou cancelamento.
b) Anotações de Enfermagem devem possuir assinatura do paciente no
registro.
c) Anotações de Enfermagem devem possuir exames laboratoriais.
d) Anotações de Enfermagem devem possuir carimbo médico.

103. Quanto às regras importantes para a elaboração das Anotações de
Enfermagem, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale
a alternativa com a sequência correta.
( ) Não é necessário anotar a procedência do paciente (residência, prontosocorro, transferência de outra instituição ou outro setor intra-hospitalar) na
admissão do paciente.
( ) Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do
profissional com o uso do COREN, ao final de cada registro.
( ) É necessário anotar condições gerais do paciente: nível de consciência,
humor, atitude, higiene pessoal, queixas.
( ) O uso do carimbo pelos profissionais de enfermagem é facultativo.
a) V – V – F – V.
c) F – V – V – V.
b) V – F – F – V.
d) V – V – F – F.

104. Complete os espaços e assinale a alternativa com a sequência correta.
As anotações de enfermagem fornecem dados que irão ____________o
enfermeiro no estabelecimento do ________________, suporte para a
análise dos cuidados ministrados e respectivas respostas do paciente,
resultados esperados e desenvolvimento da ___________________.
a) Subsidiar – quadro da enfermagem – evolução da doença.
b) Subsidiar – plano de cuidados – evolução de enfermagem.
c) Subsidiar – quadro de doença – evolução da doença.
d) Subsidiar – plano de cuidados – evolução da doença.

105. Com relação a Anotações de Enfermagem, relacione as colunas e, em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.
1 – Precisão
2 – Concisão
3 – Eficácia
4 – Atualização
( ) A demora na anotação de uma informação importante pode resultar em
omissões graves e atrasos no atendimento ao paciente.
( ) As informações reais e essenciais devem ser fornecidas em uma anotação.
( ) A informação deve ser exata, com dados subjetivos ou objetivos claramente
discriminados e é imprescindível fazer a distinção se a informação registrada foi
observada pelo profissional ou relatado por ele.
( ) Os registros devem conter informações completas e pertinentes para a
continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas.
a) 4 – 2 – 3 – 1.
c) 4 – 2 – 1 – 3.
b) 4 – 3 – 1 – 2.
d) 4 – 3 – 2 – 1.

Administração e Cálculo de Medicamentos

106. Na administração de medicamentos, alguns itens devem ser anotados de
acordo com a via e o local de administração.
Correlacione as colunas de acordo com os locais corretos para administração de
cada via e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
1 – Via IM
( ) Abdome, região posterior do braço, coxa.
2 – Via EV
( ) Face interna do antebraço ou face externa do braço.
3 – Via SC
( ) Glúteo, deltoide, vasto lateral.
4 – Via ID
( ) Antebraço, dorso da mão, região cefálica.

Assinale a alternativa correta.
a) 3 – 2 – 1 – 4.
b) 3 – 4 – 1 – 2.
c) 3 – 4 – 2 – 1.
d) 1 – 4 – 2 – 3.

107. Considerando os cuidados de Enfermagem para a aplicação de
medicamentos por via subcutânea, analise as afirmativas abaixo:
I. São áreas de aplicação de medicamentos no tecido subcutâneo como face
externa e posterior do braço, anterolateral da coxa e parede abdominal.
II. Dar preferência para aplicação de medicamentos nas regiões com lipohipertrofia a fim de atingir o tecido subcutâneo.
III. Aplicar um volume máximo de 1,0 ml de medicamentos pela via
subcutânea.
IV. Selecionar os locais de aplicação de insulina de acordo com a velocidade de
absorção, sendo a maior velocidade nas coxas e a menor velocidade no
abdome.

107.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Apenas a afirmativa II está correta.
e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Hipodermóclise
A hipodermóclise é também conhecida como a administração contínua de fluidos
por via SC. O mecanismo da hipodermóclise consiste na infusão lenta de soluções
no tecido subcutâneo, onde o fluido é transferido para circulação sanguínea por
ação combinada entre a difusão e a perfusão tecidual (BRASIL, 2017a).
É utilizada no contexto da geriatria e dos cuidados paliativos, em pacientes com
desidratação moderada devido a quadros de disfagia severa, demência,
sonolência, obstrução intestinal secundária à neoplasia e impossibilidade de
punção de acesso venoso periférico (BRUNO, 2015). Quando utilizada para
administração de medicamentos, considera-se o termo terapia SC (CARVALHO;
PARSONS, 2012).

Desvantagens

A tolerância de cada região para a infusão de soluções varia conforme as
condições gerais de cada paciente e o volume a ser infundido (CARVALHO; PARSONS,
2012), conforme a imagem a seguir.

108. A infusão de fluidos no tecido subcutâneo para correção de
desequilíbrio hidroeletrolítico recomendada para idosos e pacientes sob
cuidados paliativos, refere-se à:
a) Venóclise.
b) Hipodermóclise.
c) Hidratação oral.
d) Infusão Intratecal.
e) Infusão intradérmica.

109. Considerando que a administração de medicamentos, por via
intramuscular (IM), é uma intervenção frequente na prática de enfermagem e
envolve decisões complexas, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O local da injeção no deltoide é localizado traçando-se uma linha imaginária
através da axila e outra ao nível da borda inferior do acrômio, entre três e sete
centímetros do acrômio. As bordas laterais do retângulo são linhas verticais
paralelas, localizadas entre o terço anterior e o médio e entre o terço posterior
e o médio da face lateral do braço.
b) A região ventroglútea é de fácil acesso e o paciente pode ser colocado em
qualquer decúbito; é a região mais indicada para tais injeções, por ter espessura
muscular grande e estar livre de estruturas importantes. A delimitação da área
ventroglútea, denominada “modelo geométrico”, é feita a partir dos seguintes
referenciais ósseos: crista ilíaca anteroinferior; margem mediana do tubérculo
ilíaco e trocânter maior do fêmur.

109.
c) A região dorsoglútea deve ser delimitada desenhando-se uma linha
imaginária, que vai da espinha ilíaca posterossuperior até o trocânter maior do
fêmur. A Organização Mundial de Saúde não recomenda essa região para
imunizar, devido ao risco de lesão do nervo ciático.
d) O músculo vasto lateral localiza-se na região anterolateral da coxa, não se
evidenciando nessa região/área grandes nervos e vasos sanguíneos. É o local de
escolha para administração em lactentes.

110. É uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção
da pele e de tecidos subcutâneos, é um método eficaz na vedação do
medicamento dentro dos tecidos musculares. O texto refere-se à
a) via subcutânea.
b) ventro glútea.
c) aplicação método trajeto Z.
d) via intradérmica.

111. Uma senhora de 63 anos de idade está recebendo cimetidina via
endovenosa.
Após 20 minutos do início da infusão, ela queixa-se de cefaleia e vertigem.
Diante deste quadro, qual o primeiro cuidado a ser realizado?
a) Interromper a infusão.
b) Nenhum cuidado deve ser realizado, pois esta é uma reação esperada.
c) Verificar os sinais vitais.
d) Posicionar a paciente em Trendelenburg.

112. Em relação aos cuidados que devem ser observados na transfusão de
sangue e hemocomponentes, é correto afirmar que
a) o concentrado de hemácias pode ser transfundido em acesso venoso
compartilhado com cloreto de sódio 0,9%.
b) na ocorrência de febre, há contraindicação absoluta de transfusão no
paciente.
c) pode ser adicionado fluido ou droga ao produto hemoterápico a ser
transfundido, desde que conste na prescrição médica.
d) na transfusão de plasma, o tempo máximo de infusão deve ser de duas
horas.
e) caso o período de infusão exceda três horas, a transfusão deve ser
interrompida e a unidade descartada.

Cálculo de Medicação
Regras básicas:
A maior parte das questões de cálculo de medicamentos pode ser resolvida
por meio da regra de três simples. Inclusive, pode ser necessária a aplicação da
regra em mais de uma etapa até chegarmos ao resultado da questão.
É preciso conhecer o sistema de medidas e algumas fórmulas básicas para
proceder de maneira acurada às conversões e aos demais cálculos.
1 h = 60 min

1 g = 1.000 mg

1 gota = 3 microgotas

20 gotas = 60 microgotas = 1 ml (no Brasil, em geral, o fator de gotejamento de
um equipo macrogotas é 20 gts/ml)
microgota/minuto (mcgts/min) = mililitro/hora (ml/h)
A concentração pode ser calculada pela seguinte fórmula:
C =

M
V

Além de poder ser expressa em mg/ml e UI/ml, a concentração
pode ser apresentada em porcentagens (%) e proporções.

Uma solução com 1% de concentração contém 1 g (1.000 mg) de soluto em 100
ml de solvente.

113. Foi prescrita, a um paciente, a administração de uma solução de soro
glicosado 5% de 500mL com uma ampola de cloreto de sódio 20%, contendo
10mL, e uma ampola de cloreto de potássio a 10%, contendo 10mL, de 4 em
4 horas. Durante o transporte para o centro cirúrgico, o soro foi retirado da
bomba de infusão. Por isso, foi utilizado o gotejamento gravitacional com
uso de equipo de macrogotas cuja descrição técnica é de 20 gotas/mL. O
resultado do cálculo de gotejamento, em gotas/min, é de:
a) 41.
b) 42.
c) 43.
d) 44.

114. Homem de 53 anos, diabético, está internado na enfermaria de clínica
médica e deve receber 20UI de insulina NPH. Na instituição, está disponível
insulina NPH em frasco ampola com 100UI/mL, mas, tendo em vista que
acabou o estoque da seringa de insulina e que deverá ser utilizada seringa
de 3mL, a quantidade (em mL) que deve ser aspirada do frasco é de:
a) 0,6.
b) 0,5.
c) 0,2.
d) 0,1.

115. A administração de medicamentos é um dos procedimentos mais
importantes da assistência de enfermagem, sendo essencial o conhecimento
sobre suas vias. Em relação à via subcutânea, o volume máximo, em mL,
recomendado por Potter (2017), para aplicação de fármaco em indivíduo
adulto é de:
a) 0,5.
b) 1,0.
c) 1,5.
d) 2,0.

116. Para o tratamento da sífilis adquirida no adulto, foi prescrito 2,4
milhões de penicilina G benzatina, intramuscular (IM), dose única (1,2
milhão UI em cada glúteo). Na sala de medicação, havia disponível frascoampola da medicação em pó liofilizado de 1.200.000 UI/frasco e ampolas de
10mL de água destilada para reconstituição. Nessa situação, para
administrar o volume correto da medicação no paciente por via IM na área
de 1ª escolha, o conteúdo de cada frasco-ampola deve ser reconstituído
com:
a) 10mL de água destilada, aplicando 2,5mL, em cada região dorsoglútea.
b) 5mL de água destilada, aplicando 2,5mL, em cada região ventroglútea.
c) 3mL de água destilada, aplicando 3mL, em cada região ventroglútea.
d) 10mL de água destilada, aplicando 3mL, em cada região dorsoglútea.

117. Em uma prescrição foi pedido Targocid® 80mg EV. Há disponível no
setor Frasco ampola de Targocid® 200mg para diluir em 20ml de AD. Quanto
se deve administrar em ml?
a) 0,8ml.
b) 10ml.
c) 2ml.
d) 8ml.

118. O enfermeiro necessita preparar a prescrição médica de 2000ml de
solução de diálise à 2,5%. A unidade de saúde tem disponível solução de
diálise à 1,5% de 2000ml e ampolas de glicose à 50% de 10ml. Para o
preparo da prescrição médica, o enfermeiro precisará de _________
ampola(s) de glicose. Assinale a alternativa que preencha corretamente a
lacuna.
a) ½.
b) 1.
c) 2.
d) 3.
e) 4.

2º Simulado de Enfermagem
Rede SARAH
Professora Camila Abrantes

119. Quais são as possíveis complicações de um paciente em pós-operatório
imediato de tireoidectomia:
a) Hipotireoidismo, hemorragia e lesão do nervo laríngeo.
b) Hemorragia, edema de glote e afonia.
c) Sepse pulmonar , edema e tetania.
d) Hipotireoidismo, hemorragia e edema de glote.
e) Lesão do nervo laríngeo, tetania e sepse pulmonar.

120. Segundo Brunner e Suddarth (2011), monitorar o paciente a intervalos
quanto à frequência respiratória crescente, assimetria no movimento
respiratório, desmaio, vertigem, sensação de aperto no tórax, tosse
incontrolável, muco espumoso tinto de sangue, pulso rápido e sinais de
hipoxemia é um cuidado de enfermagem ao paciente submetido ao
procedimento de:
a) diálise peritoneal.
b) toracocentese.
c) biópsia renal.
d) dermócliise.
e) enteróclise.

121. A paracentese refere-se à remoção de líquidos da cavidade peritoneal
através de uma punção na parede abdominal. De acordo com Brunner e
Suddarth (2011), alguns cuidados devem ser adotados, antes, durante e
após o procedimento, tais como:
a) instruir o paciente a manter a bexiga cheia, o que reduz o risco de punção
inadvertida desse órgão.
b) medir a pressão arterial a intervalos regulares, prevenindo episódios de
hipotensão pela remoção de líquidos da cavidade peritoneal.
c) posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo promovendo o
movimento do líquido para próximo da cavidade abdominal, facilitando a
punção.

121.
d) reunir o material, equipamentos e recipientes de coleta apropriados, não
sendo necessário a manutenção de condições de esterilização ou assepsia.
e) medir e desprezar o líquido drenado, não sendo de relevância o registro do
volume ou características para investigação diagnóstica.

Períodos cirúrgicos
De acordo com Hinkle e Cheever (2020), o período perioperatório se divide em:

De acordo com a SOBECC (2017), os períodos cirúrgicos são classificados em:

122. Referente a clínica cirúrgica, analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A manutenção do jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia objetiva evitar
vômitos e prevenir a aspiração de resíduos alimentares por ocasião da
anestesia.
( ) O medicamento pré-anestésico (MPA) é prescrito pelo anestesista com os
objetivos de reduzir a ansiedade do cliente, facilitar a indução anestésica e a
manutenção da anestesia, bem como diminuir tanto a dose dos agentes
anestésicos como as secreções do trato respiratório, sempre lembrando a
necessidade de verificação da existência de alergia.
( ) O período transoperatório compreende o momento de recepção do cliente
no CC e o Pré-operatório realizado na SO.

122.
( ) No pós Operatório as ações de enfermagem devem assegurar a integridade
física do cliente, tanto pelas agressões do ato cirúrgico como pelos riscos que
o ambiente do CC oferece ao mesmo, já submetido a um estresse físico e
exposição dos órgãos e tecidos ao meio externo; daí a importância do uso de
técnicas assépticas rigorosas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F ,F, V, V.
b) V, V, F, F.
c) F, V, V, F.
d) F, V, F, V.
e) F, F, F, F.

123. A expressão “tempos cirúrgicos” caracteriza a sequência de
procedimentos utilizada na manipulação dos tecidos e vísceras durante o ato
operatório, sendo identificada por 4 tempos básicos que são
a) divulsão, diérese, piçamento, hemostasia.
b) diérese, piçamento, hemostasia, síntese.
c) diérese, hemostasia, exérese, síntese.
d) divulsão, diérese, hemostasia, síntese.

Posições do paciente

POSIÇÃO SIMS

DECÚBITO DORSAL OU POSIÇÃO SUPINA

Posições do paciente

POSIÇÃO TRENDELEMBURG

POSIÇÃO JACKNIFE, KRASKE.
CANIVETE OU DEPAGE

POSIÇÃO TRENDELEMBURG REVERSA

DECÚBITO VENTRAL
OU POSIÇÃO PRONA

Posições do paciente

POSIÇÃO DE LITOTOMIA
OU POSIÇÃO GINECOLÓGICA

POSIÇÃO SEMI-FOWLER

Para alguns autores há uma pequena diferença entre as posições litotômica e
ginecológica.

124. Assinale a opção correta quanto à posição indicada para o exame de
colonoscopia.
a) Litotômica.
b) Trendelemburg.
c) Fowler.
d) Decúbito Ventral.
e) Lateral de Sims.

125. Em relação à assepsia cirúrgica, relacione a coluna da direita com a
coluna da esquerda e assinale a alternativa correta.
1. Estéril.
2. Não estéril.
( ) Superfície inferior da mesa coberta por campos estéreis.
( ) Manutenção de 30 cm de distância do campo esterilizado.
( ) Laceração ou punção do campo estéril com acesso à região subjacente na
parte inferior do campo estéril.
( ) As bordas dos campos estéreis após abertura.
( ) Região torácica anterior dos capotes da equipe cirúrgica até o nível do
campo estéril.
Assinale a alternativa correta.
a) 1, 1, 1, 2, 2. b) 2, 1, 1, 1, 2. c) 1, 2, 2, 1, 1. d) 2, 1, 2, 2, 1.

Locais de injeção para a anestesia
espinal (raquianestesia) e epidural

126. Qual é o cuidado de enfermagem, específico, ministrado ao paciente
submetido à punção lombar?
a) Orientar a deambulação precoce.
b) Orientar a restrição hídrica.
c) Monitorar episódio de cefaleia.
d) Controlar glicemia.
e) Mensurar débito urinário.

127. Sobre a montagem da sala de operações, analise as afirmativas abaixo e
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Cabe ao circulante avaliar a limpeza das paredes e do piso, assim como
do lavabo que será utilizado pela equipe cirúrgica, se necessário, pedir para
refazer.
( ) Cabe ao circulante arrumar a sala de operação com todos os
equipamentos necessários à cirurgia.
( ) Cabe ao circulante a previsão e provisão de materiais, equipamentos e
recursos humanos que possibilitem a realização segura do ato anestésicocirúrgico.
( ) Cabe ao circulante realizar visita pré-operatória, quando o paciente ainda
se encontra na unidade de internação.

127.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V - V - V - V.
b) F - V - V - F.
c) V - V - F - F.
d) F - F - V - V.
e) V - F - F - V.

128. Para garantir segurança ao paciente em uso de unidade de
eletrocirurgia, o circulante de sala cirúrgica deverá:
a) escolher áreas pilosas e com grande massa muscular para posicionar a placa
neutra.
b) posicionar a placa neutra o mais distante possível das placas metálicas do
paciente.
c) aplicar farta camada de antisséptico alcoólico antes da colocação da placa
neutra.
d) verificar se todos os locais da placa neutra contêm gel condutor.

129. Durante a devolução de instrumental à mesa cirúrgica, para atender às
boas práticas de instrumentação cirúrgica, é necessário:
a) limpar os instrumentos com compressa umedecida em água destilada.
b) utilizar solução fisiológica nas frestas e articulações.
c) irrigar os canulados com clorexidina alcoólica.
d) empregar lubrificante com compressa estéril.

Instrumental cirúrgico
O instrumental cirúrgico é o material utilizado em intervenção cirúrgica,
exames, tratamentos e curativos.
É entendido como utensílio, objeto ou aparelho, em geral metálico, um
agente mecânico que serve para efetuar ou auxiliar um procedimento cirúrgico
(SOUZA; COUTINHO, 2014).

Instrumentos de diérese

Cabo de bisturi

Bisturi elétrico

Tesoura Metzembaum: é uma tesoura cirúrgica utilizada para cortar tecidos delicados. De
tamanhos diversos, que variam de 14 a 26 cm, essa tesoura também tem lâminas que
podem ser retas ou curvas. A principal característica é a proximidade da articulação com a
ponta, em que a haste ocupa mais de 50% do total do comprimento (SOUZA; COUTINHO,
2014).

Instrumentos de hemostasia e preensão
A hemostasia é o controle ou a interrupção do fluxo sanguíneo. Pode ser
classificada em temporária ou definitiva, preventiva ou corretiva. Vejamos
(MARGARIDO; TOLOSA, 2001; SOUZA; COUTINHO, 2014):

Pinça Halstead (ou mosquito): apresenta serrilhado transversal delicado em toda a
parte preensora, com ou sem dentes. Muitas vezes, é utilizada para pinçar vasos de
menor calibre e reparar fios cirúrgicos (MARQUES, 2005; SOUZA; COUTINHO, 2014).

130. Assinale a alternativa que apresenta a denominação do instrumental
cirúrgico da figura.

Fonte da imagem: Bartman, M. – 2014.

a) Pinça Kelly reta.
b) Porta agulha.
c) Autoestático de Weitlaner.
d) Pinça de Foerster.
e) Pinça anatômica.

131. Assinale a alternativa que contenha a denominação do instrumental
cirúrgico da figura.

Fonte da imagem: Bartman, M. – 2014.

a) Trocarte
b) Tesoura de Mayo
c) Pinça Halstead reta
d) Pinça Kelly reta
e) Pinça Kocher curva

132. A hemorragia pode ocorrer externa ou internamente, no período pósoperatório, tendo como um sinal precoce:
a) diminuição da frequência cardíaca.
b) ausência de produção de urina.
c) vômitos em jatos persistentes.
d) queda da pressão arterial.

133. São intervenções de enfermagem no pós-operatório imediato para
pacientes em risco de constipação intestinal, relacionado ao uso de agentes
anestésicos:
a) inspecionar o abdômen e auscultar sons intestinais.
b) estimular deambulação precoce e restringir a ingesta hídrica.
c) massagear região abdominal e aplicar compressas mornas em região
hipogástrica.
d) avaliar o retorno das funções intestinais e controlar a infusão da nutrição
parenteral.

134. As infecções do sítio cirúrgico são as complicações mais comuns
decorrentes do ato cirúrgico. Uma das estratégias de prevenção desse tipo
de ocorrência é:
a) realizar banho com clorexidina 2% para todos os pacientes cirúrgicos,
incluindo cirurgias de pequeno porte, em até duas horas antes da abordagem
cirúrgica.
b) realizar tricotomia em área de incisão cirúrgica, utilizando lâminas, em até
duas horas antes de encaminhar o paciente para o centro cirúrgico.
c) realizar controle glicêmico no período pré-operatório e pós-operatório
imediato, tendo por objetivo manter níveis glicêmicos abaixo de 180mg/dL.
d) realizar curativo em bordos aproximados por sutura, utilizando solução
alcoólica até a retirada de debris e crostas do leito da ferida.

135. A prevenção da hipotermia peri-operatória não intencional é
responsabilidade de todos os componentes da equipe cirúrgica. Entre as
possíveis causas de hipotermia não intencional é correto citar:
a) temperatura ambiente de 30 °C.
b) soluções de irrigação aquecidas.
c) grandes áreas do cliente expostas à cirurgia.
d) utilização de mantas térmicas em áreas não expostas à cirurgia.

Sala de recuperação pós-anestésica (SRPA)

136. Ao admitir um paciente na recuperação anestésica, o técnico de
enfermagem identifica que o paciente submetido à anestesia do tipo
bloqueio já movimentava dois membros. Com base no índice de Aldrete &
Kroulik, para o parâmetro de atividade motora, o paciente deve ser avaliado
com a seguinte pontuação:
a) 0.
b) 1.
c) 2.
d) 3.

137. Para realizar um registro preciso do controle hídrico, com o objetivo de
avaliar as funções renal e circulatória no período pós-operatório, deve-se:
a) registrar o débito urinário do paciente.
b) desconsiderar secreções de feridas operatórias.
c) computar o volume da solução para preenchimento do selo d’água.
d) desconsiderar perdas insensíveis, como vômitos em pequenas quantidades.

CHECK-LIST de Cirurgia Segura

Fonte: OMS, 2009.

138. A lista de verificação de segurança cirúrgica ocorre em três momentos.
Cada um deles requer que o condutor da lista de verificação realize
checagens específicas tais como:
a) antes da incisão cirúrgica (pausa cirúrgica), confirmar visualmente o sítio
cirúrgico correto e sua demarcação.
b) antes do paciente sair da sala de cirurgia, apresentar toda a equipe que
participou da cirurgia, pelo nome e função.
c) antes da indução anestésica, confirmar se o termo de consentimento para
cirurgia e para a anestesia está assinado pelo paciente ou pelo seu
representante legal.
d) antes do paciente ser transferido para a unidade de internação, revisar com
o anestesiologista o risco de perda sanguínea e as dificuldades respiratórias do
paciente.

139. Sobre Diabetes Mellitus (DM), analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) A apresentação do diabetes tipo 1 é, em geral, abrupta, acometendo
principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso.
( ) Na maioria dos casos, no diabetes tipo 1, a hiperglicemia é acentuada,
evoluindo rapidamente para cetoacidose, especialmente na presença de
infecção ou outra forma de estresse.
( ) O DM tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos.
Manifesta-se, em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e
com história familiar de DM tipo 2.
( ) O traço clínico que mais define o tipo 2 é a tendência à hiperglicemia grave
e cetoacidose.

139.
Estão corretas as afirmativas:
a) V - V - V - V.
b) F - V - F - V.
c) V - F - V - F.
d) V - V - V - F.
e) V - F - F - F.

140. Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de
__________________________ são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda
inexplicada de peso.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) Diabetes.
b) Hipertensão Arterial.
c) Obesidade.
d) Hipercolesterolemia.
e) Hipertireoidismo.

141. Uma paciente chegou ao ambulatório de diabetes com várias dúvidas
relacionadas ao transporte do frasco de insulina durante uma viagem. A
técnica de enfermagem deverá oferecer a seguinte orientação:
a) colocar o frasco em bolsa térmica ou caixa de isopor, sem gelo comum ou
sem gelo seco
b) em viagens de avião, o frasco deve ser congelado e mantido em bolsa
térmica ou caixa de isopor
c) em viagens de avião, o frasco pode ser despachado com a bagagem no
compartimento de cargas
d) colocar o frasco previamente congelado, em bolsa comum, na ausência de
bolsa térmica ou caixa de isopor

142. Ao administrar insulina de ação rápida (regular) no paciente, com o
objetivo de evitar ocorrência de complicações de hipoglicemia ou
hiperglicemia, deve-se ofertar sua refeição:
a) imediatamente
b) 10 minutos após a administração
c) 30 minutos após a administração
d) 60 minutos após a administração

143. Ao terminar a aplicação de insulina regular via subcutânea em um
indivíduo com diabetes mellitus tipo 2, um técnico de enfermagem percebeu
que administrou 20 Unidades Internacionais ao invés de 2 Unidades
Internacionais. Com base no pico de ação desse tipo de insulina, é correto
afirmar que a hipoglicemia deverá ocorrer entre:
a) 6 a 8 horas.
b) 4 a 10 horas.
c) 2 a 3 horas.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

144. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e controla o nível de
glicose no sangue. Quando o pâncreas não produz insulina, o paciente pode
necessitar de injeções deste hormônio. Com base nessas informações,
assinale a alternativa correta.
a) A lipodistrofia é uma complicação da insulinoterapia.
b) A insulina regular tem sua ação iniciada entre três e quatro horas após sua
administração.
c) A insulina regular não pode ser misturada com a insulina de ação
intermediária.
d) A insulina NPH tem ação curta.

145. Na consulta de enfermagem para prevenção primária da hipertensão
arterial sistêmica (HAS), o foco do processo educativo será para orientação
daquelas medidas que comprovadamente reduzem a pressão arterial. Sobre
esse assunto, analise as afirmativas abaixo.
I. Hábitos alimentares adequados para manutenção do peso corporal e um
perfil lipídico desejável.
II. Alimentação rica em frutas, vegetais, gordura total e saturada.
III. Estímulo aos exercícios físicos, realizando atividade anaeróbica, por 15
minutos pelo menos, 3 vezes por semana.
IV. Redução da ingestão de sódio e do consumo de bebidas alcoólicas.

145.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e IV, apenas.
b) II, III e IV, apenas.
c) I e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

146. Uma paciente de 61 anos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC) foi internada em Clínica de Pneumologia com quadro de dispneia,
apresentando frequência respiratória de 34 mov./min., saturação de
oxigênio de 85% e Pressão Arterial de Oxigênio (PaO2) de 54 mmHg.
Entre outras indicações terapêuticas, a prescrição médica solicitava a
administração de oxigênio por cânula nasal a 2 litros por minuto.
Inadvertidamente, um membro da equipe de saúde, ao observar que a
paciente não apresentava melhora no quadro respiratório, alterou o fluxo de
administração do oxigênio para 6 litros por minuto. Houve piora aguda do
quadro clínico e a paciente passou a apresentar depressão respiratória
grave. Justifique as consequências desta ação.

146.
a) O paciente com DPOC não deve receber oxigênio em altas concentrações
porque o maior uso de oxigênio aumenta a PaO2 tecidual, resultando em
menor descarga de oxigênio pela hemoglobina.
b) Ao administrarmos oxigênio em altas concentrações ao paciente com DPOC,
estaremos suprimindo o estímulo hipoxêmico do centro respiratório e levando
o paciente à hipoventilação, com aparecimento de hipercapnia ou acentuação
de quadro preexistente.
c) Durante a hipoventilação prolongada causada por DPOC, a PaO2 é elevada e
atua via quimiorreceptores centrais, mas alguns pacientes perdem a
sensibilidade às alterações dos gases arteriais.
d) Todas as alternativas estão incorretas.

A arteriosclerose é uma doença degenerativa da artéria, que leva ao
espessamento e endurecimento de suas paredes, causada geralmente por
hipertensão arterial ou pela idade avançada. É considerada uma doença não
oclusiva da vasculatura, caracterizada pela dilatação difusa e hipertrofia das
grandes artérias, o que leva a perda da elasticidade e redução de sua
complacência (FERNANDES, 2012).
A aterosclerose é uma doença cardiovascular, caracterizada pela inflamação
crônica da parede da artéria e consequente formação de placas, assim como
pela ativação de diferentes células inatas do sistema imune que estão
envolvidas diretamente na gênese do depósito das substâncias constituintes
destas placas, que são compostas principalmente de lipídios, cálcio e células
inflamatórias (BARBALHO et al., 2015).

147. Embolia Arteriosclerose se define como:
a) Embolo dentro de um vaso estenosado.
b) Embolo fora de um vaso estenosado.
c) Deslocamento de um embolo da artéria que se aloja em uma veia
estenosada.
d) Deslocamento de um embolo que se desloca de uma artéria e se aloja
dentro da própria artéria.
e) Embolo dentro de uma veia estenosada.

Sepse
A sepse é uma disfunção orgânica potencialmente fatal, causada por uma
resposta do hospedeiro desregulada à infecção (RHODES et al., 2017;
SEYMOUR et al., 2016; SHANKAR-HARI et al., 2016; SINGER et al., 2016).
Trata-se de uma síndrome extremamente prevalente, com elevada
morbimortalidade e altos custos (ILAS, 2018), causada por uma ampla
variedade de microrganismos, cujas fontes podem ser endógenas ou
exógenas. (URDEN; STACY; LOUGH, 2016).

Sepse
Em fevereiro de 2016, foi publicado um novo consenso (Sepsis 3), que
apresentou mudanças conceituais relacionadas à sepse (SINGER et al., 2016).
Antes, os critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SRIS) eram
utilizados para a triagem de casos suspeitos de sepse (VIANA; TORRE, 2017).
Contudo, a SRIS promovia uma sensibilidade exacerbada diante do arsenal
tecnológico disponível para monitorar as funções fisiológicas do paciente
crítico (VIANA; WHITAKER; ZANEI, 2020).

A SRIS é configurada quando existem, no mínimo, dois dos sinais a
seguir (ILAS, 2018):
temperatura central > 38,3 °C ou < 36 °C ou equivalente em termos de
temperatura axilar;

frequência cardíaca > 90 bpm;
frequência respiratória > 20 irpm, ou PaCO₂ < 32 mmHg;

leucócitos totais > 12.000/mm³; ou < 4.000/mm³ ou presença de > 10% de
formas jovens (desvio à esquerda).

As principais disfunções orgânicas são (ILAS, 2018):
hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg);
oliguria (≤ 0,5ml/Kg/h) ou elevação da creatinina (> 2mg/dl);
relação PaO₂/FiO₂ < 300 ou necessidade de O₂ para manter SpO₂ > 90%;
contagem de plaquetas < 100.000/mm³ ou redução de 50% no número de
plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias;
lactato acima do valor de referência;
rebaixamento do nível de consciência, agitação, delirium;
aumento significativo de bilirrubinas (> 2x o valor de referência).

148. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os sinais e sintomas
característicos de Sepse.
a) Sinais de infecção, hipotensão, queda das plaquetas e bradicardia.
b) Sinais de inflamação, oligúria, leucocitose e bradicardia.
c) Sinais de infecção, hipotensão, lesão de órgão alvo e taquicardia.
d) Queda do nível de consciência, oligúria e hipotermia e taquicardia.
e) Hemorragia, bradicardia, hipotensão e hipotermia.

149. Ao prestar atendimento a um idoso de 85 anos, o técnico em enfermagem
considera que é necessário observar habilidade cognitiva, nível de orientação,
déficits sensoriais e uso de medicações desse paciente. Assim, na comunicação
com a pessoa idosa, o profissional deve
a) utilizar termos apropriados como “vovô”, “querido”, ou, ainda, utilizar termos
diminutivos (“bonitinho”, “lindinho” etc.) como demonstração de afeto.
b) falar sempre em tom de voz bem alto, principalmente se o ambiente for ruidoso,
pois todos os idosos têm déficit auditivo.
c) estar atento à sua postura corporal, à forma como toca a pessoa e à emoção ou o
sentimento expresso durante o atendimento.
d) realizar várias perguntas ao mesmo tempo e solicitar resposta rápida como forma
de estímulo e avaliação sensorial do idoso.
e) não repetir orientações, mesmo que estas forem interpretadas erroneamente
pelo idoso, para estimular a independência e o autocuidado.

Classificação Internacional de
Segurança do Paciente da OMS

Vejamos, abaixo, a definição de conceitos importantes sobre a segurança do
paciente comumente explorados em provas (BRASIL, 2014).

Classificação Internacional de
Segurança do Paciente da OMS

Vejamos, abaixo, a definição de conceitos importantes sobre a segurança do
paciente comumente explorados em provas (BRASIL, 2014).

150. A cerca das definições de conceitos importantes sobre a segurança do
paciente comumente explorados, assinale a alternativa correta.
Coluna 1
1. Segurança do paciente.
2. Dano.
3. Risco.
4. Incidente.
5. Circunstância notificável.
6. Near miss.
7. Incidente sem lesão.
8. Evento adverso.

Coluna 2
( ) evento ou circunstância que poderia ter resultado ou
resultou em dano desnecessário ao paciente.
( ) reduzir, ao mínimo aceitável, o risco de dano
desnecessário associado ao cuidado com a saúde.
( ) incidente com potencial dano ou lesão.
( ) incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano.
( ) comprometimento de estrutura ou função do corpo e/ou
qualquer efeito dele oriundo (ex.: doenças, lesão, sofrimento,
morte, incapacidade ou disfunção), que pode ser físico, social
ou psicológico.
( ) probabilidade de um incidente ocorrer.

150. Continuação...
Coluna 1
1. Segurança do paciente.
2. Dano.
3. Risco.
4. Incidente.
5. Circunstância notificável.
6. Near miss.
7. Incidente sem lesão.
8. Evento adverso.

Coluna 2
( ) incidente que não atingiu o paciente.
( ) incidente que resulta em dano para o paciente.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo, é:
a) 4 - 2 - 3 - 7 - 1 - 5 - 6 - 8.
b) 4 - 1 - 5 - 7 - 2 - 3 - 6 - 8.
c) 8 - 1 - 5 - 7 - 3 - 2 - 6 - 4.
d) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
e) 4 - 1 - 5 - 8 - 7 - 6 - 2 - 3.

151. A finalidade da correta identificação do paciente é reduzir a ocorrência
de incidentes. Segundo o Ministério da Saúde, em ambientes de prestação
do cuidado, a identificação do paciente deve ser conferida antes da
realização de cuidados e deve conter no mínimo dois identificadores. Um
possível cuidado de enfermagem e dois identificadores da pulseira do
paciente, respectivamente, são:
a) entrega da dieta / número do leito e raça do paciente.
b) administração de medicamentos / nome da instituição e sexo do paciente.
c) marcação de retorno / data de nascimento e número do quarto do
paciente.
d) coleta de material para exames / nome completo do paciente e nome
completo da mãe dele.

152. Dois pacientes homônimos, cujos nomes eram José Carlos da Silva,
estavam internados em uma mesma enfermaria cirúrgica. O técnico de
enfermagem encaminhou o paciente errado para o centro cirúrgico.
Considerando que o processo de identificação deve assegurar que o cuidado
seja prestado à pessoa para a qual se destina, assinale a alternativa
INCORRETA sobre o protocolo de identificação do paciente.
a) Devem ser utilizados, no mínimo, dois identificadores, como o nome
completo do paciente e o número do leito.
b) Deve ser aplicado em ambientes de prestação do cuidado de saúde que
sejam realizados procedimentos terapêuticos e diagnósticos.
c) Deve ser perguntado o nome ao paciente/ familiar/acompanhante e
conferir as informações contidas na pulseira do paciente com a prescrição do
cuidado.

152.
d) Deve ser verificada a pulseira de identificação antes da realização de
procedimentos, mesmo nos casos em que o profissional de saúde conheça o
paciente.
e) Deve ser notificado todo incidente envolvendo a identificação incorreta do
paciente, para investigação e implementação de um plano de ação.

2º Simulado de Enfermagem
Rede SARAH
Professora Kelly Coelho

Estrutura da Rede de Frio

Vejamos, a seguir, as
instâncias que compõem
esse sistema (Figura 1) e
um resumo com as
informações
essenciais
sobre cada uma delas
(BRASIL, 2017a):

Instância Nacional
É representada pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações
(CGPNI), unidade gestora e estrutura técnico-administrativa da Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde (MS).

Instância Estadual
Organiza-se em 27 centrais estaduais de armazenamento e distribuição de
imunobiológicos, com câmaras frias positivas (+2 a +8 °C) e negativas (-25 a -15 °C).
Instância Regional
Incorpora as Centrais Regionais de Rede de Frio (CRRFs), subordinadas, via de regra, às
Secretarias Estaduais de Saúde e ocupam posição estratégica para distribuir os
imunobiológicos para os municípios.

Instância Municipal
Aqui se encontra a Central Municipal de Rede de Frio (CMRF), incluída na estrutura
organizacional da Secretaria Municipal de Saúde. Suas atribuições são: o
planejamento integrado e o armazenamento de imunobiológicos recebidos da
Instância Estadual/Regional para utilizar na sala de imunização.
Instância Local
Essa instância ocupa posição estratégica na Rede de Frio, uma vez que concretiza a
Política Nacional de Imunizações, por meio da administração de imunobiológicos
de forma segura, na atenção básica ou assistência, em contato direto com o usuário
final da cadeia de frio.

153. O Programa Nacional de Imunizações conta com a Rede de Frio. Em
relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a) A estrutura da Rede de Frio organiza-se em três instâncias, com fluxos de
armazenamento e distribuição, sendo elas: Federal, Nacional e Municipal.
b) A Instância Federal, nas unidades federadas, incorpora as Centrais Federais
de Rede de Frio (CFRFs), subordinadas às Secretarias Federais de Saúde,
ocupando posição estratégica para distribuição.
c) A Instância Estadual organiza-se em 47 centrais estaduais de
armazenamento e distribuição de imunobiológicos, geralmente localizadas nas
regionais de saúde das unidades federadas do Brasil e sob responsabilidade
técnico-administrativa das Coordenações Estaduais de Imunizações e das
Secretarias Municipais de Saúde.

153.
d) Na Instância Estadual, as Centrais de Rede de Frio realizam armazenamento
e distribuição, com câmaras frias positivas (+2 °C a +8 °C) e negativas (-25 °C a
-15 °C), a depender da demanda.
e) É a Instância Estadual que ocupa posição estratégica na Rede de Frio, uma
vez que concretiza a Política Nacional de Imunizações por meio da
administração de imunobiológicos de forma segura na atenção básica ou
assistência, estando em contato direto com o usuário final da cadeia de frio.

154. É função da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação
a) manter as condições preconizadas de conservação dos imunológicos.
b) manter portas e janelas pintadas e funcionando.
c) manter portas das salas de vacinação fechadas.
d) promover a imunidade ativa e passiva.

Vacina BCG

155. Em relação à vacina BCG, assinale a alternativa correta.
a) A vacina BCG é a única vacina do calendário nacional brasileiro cuja
administração pode ser realizada pela via intradérmica.
b) Para facilitar a identificação da cicatriz vacinal, recomenda-se, no Brasil, que
a vacina BCG seja administrada na inserção inferior do músculo deltoide
direito. Na impossibilidade de se utilizar o deltoide direito para tal
procedimento, a referida vacina pode ser administrada em qualquer outra
região do corpo.
c) No caso de contato intradomiciliar de paciente com diagnóstico de
hanseníase que não apresenta sinais e sintomas, independentemente de ser
paucibacilar (PB) ou multibacilar (MB), o esquema de vacinação para contatos
intradomiciliares com menos de 1 ano de idade comprovadamente vacinados
não necessitam da administração de outra dose de BCG.

155.
d) A via intradérmica proporciona uma lenta absorção das vacinas
administradas. O volume máximo a ser administrado por essa via é de 0,1 ml.
e) A vacina BCG pode ser administrada em recém-nascido com peso de até 2
kg.

156. Diante do cenário preocupante de queda da imunização no Brasil, cabe
ao técnico de enfermagem, como profissional de saúde, orientar a
população sobre qual doença determinada vacina pode prevenir. Sobre as
vacinas contidas no Calendário Nacional de Vacinação, é correto afirmar
que:
a) VOP Poliomielite previne paralisia infantil, estando recomendada 1ª dose
com 2 meses.
b) BCG ID previne formas graves de tuberculose, estando recomendada dose
única ao nascer.
c) Rotavírus Humano previne diarreia por Rotavírus, estando recomendada 1ª
dose aos 6 meses.
d) SRC Tríplice Viral previne sarampo, rubéola e varicela, estando
recomendada dose única aos 12 meses.

157. Sobre a vacina BCG em contatos prolongados de portadores de
hanseníase, assinale a alternativa correta.
a) Em menores de 1 (um) ano de idade comprovadamente vacinados que
apresentem cicatriz vacinal, administrar apenas 1 (uma) dose de BCG.
b) Em menores de 1 (um) ano de idade não vacinados, devem ser
administradas 2 (duas) doses de BCG, com intervalo de 6 meses cada.
c) Em menores de 1 (um) ano de idade não vacinados, deve-se administrar 1
(uma) dose de BCG.
d) Em menores de 1 (um) ano de idade comprovadamente vacinados que não
apresentem cicatriz vacinal, administrar mais 2 (duas) doses de BCG 3 (três)
meses após a última dose.
e) Em menores de 1 (um) ano de idade comprovadamente vacinados que
apresentem cicatriz vacinal, administrar 2 (duas) doses de BCG.

Vacinas tetra viral, tríplice viral e varicela

158. Sobre a vacina sarampo, caxumba e rubéola (atenuada) - Tríplice Viral,
analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O esquema vacinal é administrar a primeira dose aos 12 meses de idade.
( ) Realizar segunda dose com a vacina tríplice viral aos 15 meses de idade.
( ) Volume da Dose e Via de Administração: 0,5 mL, via subcutânea.
( ) A vacina tetra viral está disponível na rotina de vacinação para crianças
com idade entre 15 meses e 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V - F - V - V.
d) F - V - F - F.
b) V - V - V - V.
e) V - V - V - F.
c) F - F - V - V.

Vacinação contra a poliomielite no Brasil
Vejamos quais são as vacinas e como elas estão disponíveis no nosso Calendário
Nacional de Vacinação (BRASIL, 2020a):

159. Sobre a vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VIP, assinale a
alternativa correta.
a) Volume da Dose e Via de Administração: 1,0 mL, via oral.
b) O esquema é administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis)
meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo é
de 30 dias entre as doses.
c) Volume da Dose e Via de Administração: 0,25 mL, via subcutânea.
d) Crianças até 6 (seis) anos, 11 meses e 29 dias, sem comprovação vacinal
deve-se administrar 3 (três) doses da VIP, com intervalo de 60 dias entre as
doses, mínimo de 30 dias.
e) Administrar o primeiro reforço com a VIP aos 15 meses e o segundo aos 4
(quatro) anos de idade.

160. Assinale a alternativa que contém uma informação correta sobre a
vacina contra a poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VIP:
a) O Calendário Nacional de Vacinação preconiza 3 doses dessa vacina até a
idade de 4 meses.
b) A via de administração é intramuscular.
c) O Calendário Nacional de Vacinação preconiza 3 doses de reforço dessa
vacina até os 12 meses de idade.
d) A possibilidade de essa vacina produzir a doença poliomielite é baixa.
e) Há descrição de casos de meningite asséptica e de encefalite decorrentes
dessa vacina.

161. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação universal das crianças
contra Hepatite B a partir do nascimento. A aplicação da primeira dose nas
primeiras 12-24h de vida resulta em elevada eficácia na prevenção da
infecção vertical. Na maternidade, o técnico de enfermagem deve
administrar a vacina contra a hepatite B:
a) exclusivamente no músculo deltoide.
b) preferencialmente em via subcutânea.
c) preferencialmente em glúteos.
d) somente em bebês com peso maior que 3 kg.
e) no músculo vasto lateral da coxa.

Calendário Nacional de Vacinação 2020

162. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é um sucesso do Brasil e
reconhecido no mundo. São mais de 300 milhões de doses anuais
distribuídas em vacinas, soros e imunoglobulinas. É de suma importância
para o enfermeiro ter conhecimento sobre o calendário vacinal. A esse
respeito, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
(F).
I. Ao nascer, as crianças devem tomar a BCG e a primeira dose de hepatite B.
II. Com dois meses de idade, as crianças devem tomar a primeira dose da
penta, a primeira dose com VIP, a primeira dose de pneumocócica 10V e a
primeira dose de rotavírus humano.
III. Com três meses de idade, as crianças devem tomar a primeira dose da
meningocócica C e contra a febre amarela.

162.
IV. Com seis meses de idade, as crianças devem tomar a terceira dose da
penta, a terceira dose com VOP, a terceira dose de pneumocócia 10V e a
terceira dose de rotavírus humano.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, F.
b) V, F, F, V.
c) F, V, V, F.
d) F, F, V, V.
e) V, F, V, V.

163. Sobre o calendário vacinal e todas as questões relacionadas a
vacinação. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
(F).
I. A vacina BCG deve ser tomada ao nascer e até aos 4 anos, 11 meses e 29
dias.
II. A 1ª dose da vacina hepatite B deverá ser aplicada ao nascer, até 30 dias.
III. A vacina contra a hepatite A, será administrada por via IM com 1 dose aos
15 meses ou até 7 anos, 11 meses e 29 dias.
IV. A vacina Pentavalente deverá ser administrada por via IM, aos 2, 4, 6 meses
de idade até < 8 anos.
V. A vacina DTP deve ser administrada aos 15 meses e aos 4 anos, com no
mínimo, 6 meses depois da penta e do 1º reforço. E ela é contraindicada para
crianças com idades a partir de 7 anos.

163.
VI. A vacina dT é indicada para crianças com idade ≥ a 7 anos e aos 15 anos de
idade.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
a) V, V, V, V, V, ,V.
b) V, V, F, F, V, F.
c) V, F, V, F, V, F.
d) V, V, F, F, F, F.
e) V, V, F, F, V, V.

164. Acerca do calendário nacional de vacinal analise as afirmativas abaixo
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
I. A vacina dTap tem o objetivo de proteger a criança contra a coqueluche,
aplicando em gestantes a partir da 10ª semana ou no puerpério.
II. A vacina contra o rotavírus deve ser aplicada aos 2 e aos 4 meses de idade.
III. A vacina meningocócica C (conjugada) deve ser administrada no esquema
de 1ª dose aos 3 meses e 2ª dose aos 5 meses.
IV. A vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) deverá ser
administrada aos 60 anos, durante a campanha da influenza, e reforço depois
de 10 anos.
V. A vacina da influenza é indicada para toda população indígena a partir de 15
meses de idade.

164.
VI. A vacina Tríplice viral deverá ser administrada: 2 doses entre 12 meses e 29
anos; preferencialmente: 1ª aos 12 meses e 2ª aos 15 meses, podendo ser
feita na tetra viral (tríplice viral + varicela).
Assinale a alternativa com a sequência correta.
a) F, V, F, V, V, ,V.
b) V, V, F, F, V, F.
c) V, F, V, F, V, F.
d) F, V, V, F, F, V.
e) V, V, F, F, V, V.

165. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F),
conforme o calendário de vacinação.
I. A vacina tríplice viral protege contra 3 tipos de doença: sarampo, caxumba e
rubéola, e pode ser administrada a partir dos 12 meses de idade.
II. A vacina HPV deve ser administrada em meninas e meninos de 9 a 14 anos,
11 meses e 29 dias; com 2 doses (0 e 6 meses).
III. A vacina contra a febre amarela deverá ser administrada aos 9 meses, 1
dose e 1 dose de reforço aos 4 anos de idade, com intervalo de 30 dias da
tríplice viral ou da tetra viral.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
a) V, V, V.
d) V, F, F.
b) F, V, V.
e) F, F, V.
c) V, F, F.

166. As imunizações desempenham um papel importante na prevenção de
doenças e na promoção da saúde das crianças. Analise as afirmativas abaixo
e, em seguida, assinale a alternativa correta.
I. A vacina contra hepatite B é administrada preferencialmente nas primeiras
12 horas de nascimento ou na primeira visita da criança ao serviço de saúde.
Além dessa vacina monovalente, recomenda-se mais três doses na
pentavalente, aos 3, 5 e 9 meses.
II. Com relação à vacina meningocócica C, deve-se administrá-la em duas
doses, aos 3 e 6 meses de idade da criança, com intervalo mínimo de 15 dias
entre as doses. O reforço é recomendado, preferencialmente, entre os 12 e os
15 meses de idade.

166.
III. A vacina pentavalente, incluída no calendário vacinal da criança em 2012,
combina a vacina tetravalente com a vacina contra a hepatite B. Com o novo
esquema, as crianças devem ser vacinadas aos 2, 4 e 6 meses de idade com a
pentavalente e receber dois reforços com a vacina DTP, sendo o primeiro a
partir dos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos.
IV. A vacina contra febre amarela deve ser administrada aos 9 meses de idade
da criança. Mesmo em caso de surto, o Ministério da Saúde não recomenda a
administração da vacina na faixa etária menor que 9 meses.
a) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

167. Entre as vacinas que uma criança de 12 meses deve tomar, encontra-se
a:
a) tetraviral (primeira dose).
b) hepatite B (segunda dose).
c) hepatite A (dose única).
d) meningocócica C (reforço).
e) pentavalente (segunda dose).

168. O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) é um programa de
rastreamento populacional que tem como objetivo geral identificar
distúrbios e doenças no recém-nascido, em tempo oportuno, para
intervenção adequada, garantindo tratamento e acompanhamento contínuo
às pessoas com diagnóstico positivo, com vistas a reduzir a
morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Considerando a realização da triagem neonatal, conhecida como “teste do
pezinho”, analise as afirmativas abaixo.
I. Recomenda-se que o período ideal de coleta da primeira amostra esteja
compreendido entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê.
II. Para que haja uma boa circulação de sangue nos pés da criança, suficiente
para a coleta, o calcanhar deve sempre estar abaixo do nível do coração.

168.
III. A escolha do local adequado para a punção é importante, devendo ser no
centro da região plantar do calcanhar, facilitando a coleta da amostra.
IV. Aguardar a formação de uma grande gota de sangue. Importante que deve
ser utilizada a primeira gota que se formou para garantir o resultado fidedigno
do teste.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas a afirmativa IV está correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

169. O Crescimento (C) e Desenvolvimento (D) são indicadores utilizados na
assistência à saúde da criança. Assinale a opção correta referente a esses
indicadores.
a) Um dos fatores extrínsecos que pode interferir no Crescimento são as
modificações anatômicas, estruturais e funcionais.
b) O Crescimento corresponde ao aumento da capacidade do indivíduo na realização
das funções cada vez mais complexas.
c) O Crescimento e Desenvolvimento é o que caracteriza a criança, sendo assim, as
equipes de enfermagem devem estar alertas para intervir no processo CD, sempre
que necessário e o mais precoce possível.
d) O Desenvolvimento faz parte das alterações biológicas que implicam aumento
corporal da criança.
e) Fatores neurológicos, genéticos e climáticos são classificados como fatores
intrínsecos.

170. Sobre o peso que é a medida mais importante para a avaliação do
crescimento da criança e do seu estado nutricional, assinale a opção correta.
a) A criança hospitalizada deve ser pesada a cada 48 horas.
b) Deve-se pesar a criança sempre após o almoço.
c) A balança deve estar em local plano e próximo a parede.
d) Deve-se pesar a criança alternando a balança.
e) Deve-se registrar o peso nos gráficos de prontuário e de cartão da criança.

Aleitamento Materno
exclusivo
predominante
O aleitamento materno costuma
ser classificado em

aleitamento materno

complementado
misto ou parcial

É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno
adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo
inteiro. Assim, o aleitamento materno costuma ser classificado em (BRASIL, 2015):

I

Aleitamento materno exclusivo - só leite materno + medicamentos;

II

Aleitamento materno predominante - leite materno, água ou bebidas à base de água;

III

Aleitamento materno - leite materno, independentemente de outros alimentos;

IV

Aleitamento materno complementado - leite materno + alimento sólido ou
semissólido para complementá-lo, e não, substituí-lo;

V

Aleitamento materno misto ou parcial - leite materno + outros tipos de leite.

Aleitamento Materno
Aleitamento materno
exclusivo

Aleitamento materno
complementado

ATÉ 6 MESES

ATÉ 2
ANOS OU MAIS

171. Em relação ao aleitamento materno exclusivo, assinale a opção correta.
a) A criança recebe leite materno direto da mama ou ordenhado,
independentemente de receber ou não outros alimentos.
b) A criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou
leite humano de outra fonte, sem líquidos ou sólidos, com exceção de gotas
ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos
minerais ou medicamentos.
c) À criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi
sólido com a finalidade de complementa-lo, e não de substituí-lo.
d) A criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
e) A criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água
(água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

Posicionamento e a Pega Adequados

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca quatro pontos-chave que
caracterizam o posicionamento e a pega adequados, vejamos (BRASIL, 2015b):

A má pega dificulta o esvaziamento da mama e diminui a produção do leite.

172. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca alguns pontos-chave
que caracterizam o posicionamento e pega adequados durante a
amamentação. Considerando a técnica de amamentação adequada quanto
ao posicionamento e a pega, analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O rosto do bebê deve estar de frente para a mama, com nariz na altura do
mamilo.
( ) Os ruídos da língua devem estar presentes durante toda a amamentação.
( ) As bochechas do bebê devem estar encovadas a cada sucção.
( ) O lábio inferior do bebê de estar virado para fora.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F, F, F, F.
b) V, V, V, V.
c) F, V, V, F.
d) V, F, F, V.
e) V, F, F, F.

173. Assinale a alternativa que corresponde a um sinal evidente de
desidratação.
a) Perdas hidreletrolíticas.
b) Fontanelas normais.
c) Aumento do lacrimejamento.
d) Pulso cheio e rítmico.

174. Toda criança menor de 5 anos com diarreia precisa ser observada
quanto a sinais de desidratação. Ao cuidar de um lactente com 12 meses,
apresentando diagnóstico médico de desidratação grave (3º grau), o técnico
de enfermagem deve registrar a evolução dos sinais clássicos de distúrbios
hidroeletrolíticos, os quais determinam a gravidade do caso, que são:
a) diminuição das lágrimas, oligúria, pulso aumentado e sede intensa.
b) olhos encovados, fontanela muito deprimida, pulso rápido e anúria.
c) diurese diminuída, taquicardia, pulso aumentado e fontanela deprimida.
d) pouca diurese, mucosas secas, irritabilidade e aumento da pressão arterial.

Dermatite amoniacal
É uma dermatite de contato por irritação primária, caracterizada por irritação na
pele, causada pelo contato com a urina e as fezes retidas pelas fraldas. Acomete a
criança de 0 a 2 anos. MAIOR RISCO EM LACTENTES COM DIARREIA E EM USO DE
FÓRMULA LÁCTEA.
eritematosas exsudativas
Lesões

eritemato-papulosas
descamativas
Fonte: BRASIL,2016.

Dermatite amoniacal
Frequentemente surge infecção secundária
por Candida ou por bactérias como Bacillos
faecallis,
Proteus,
Pseudomonas,
Staphylococcus e Streptococcus.
O uso de pós, óleos, sabões e pomadas
irritantes agravam o quadro clínico.
FIGURA - Dermatite da área das fraldas irritativa primaria.
Lesões eritematosas descamativas, edematosas na região
da fralda, poupando pregas.
Fonte: FERNANDES; MACHADO; OLIVEIRA; 2009.

Fonte: BRASIL, 2002; BRASIL, 2016.

Dermatite amoniacal

Complicações

Prevenção

infecção
secundária por

Candida albicans, Bacillos
faecallis, Proteus, Pseudomonas,
Staphylococcus e Streptococcus

cuidados higiênicos, troca frequente de fraldas ou
retirada das mesmas.
Fonte: BRASIL,2002.

Tratamento
Área seca e limpa;
Trocas frequentes de fralda, troca de marca ou tipo das fraldas;
Aplicação de creme de barreira (óxido de zinco, vitamina A e D) a cada troca
de fralda
Hidrocortisona 1% creme até 3 vezes ao dia, por até 2 semanas apenas para
casos com inflamação severa. Orientar risco de atrofia e erosão de uso
prolongado.
Creme de miconazol 2% em todas as trocas de fralda até melhora para casos
severos.
Fonte: BRASIL,2002; BRASIL, 2016.

175. Sobre prevenção de dermatite amoniacal, deve-se:
a) utilizar as roupas impermeáveis.
b) evitar exposição da área afetada ao Sol.
c) fazer troca imediata das fraldas sujas e molhadas.
d) evitar a utilização de sabonete ao higienizar a área afetada.
e) manter a região das fraldas úmidas.

2º Simulado de Enfermagem
Rede SARAH
Professora Daiane Medeiros

Tuberculose

176. Sobre tuberculose, analise as afirmativas abaixo:
I - A Tuberculose é uma doença infecciosa crônica, que constitui um sério
problema de saúde pública no mundo.
II - O bacilo da Tuberculose instala-se, preferencialmente nos pulmões, mas
também pode ter localização extrapulmonar.
III - O Agente etiológico é o Mycobacterium leprae.
IV - O tratamento baseia-se na quimioterapia com duração de 6 meses a 2
anos: nos primeiros meses o paciente deverá permanecer hospitalizado e,
após esse período, ser acompanhado em regime ambulatorial.
V - As drogas básicas são Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida,
Estreptomicina, Etambutol e Etionamida.

176.
Assinale a opção correta.
a) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
b) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
e) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras.

Hanseníase
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o
Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido resistente, fracamente gram-positivo,
que infecta os nervos periféricos e, mais especificamente, as células de Schwann.

Manifestações clínicas

177. Ao realizar visita domiciliar a uma família que se mudara recentemente
para a área de abrangência da unidade de saúde da família, o enfermeiro
observou que P.C., 58 anos, aposentado, apresentava bolhas por queimadura
por calor em antebraço direito que, segundo ele, não havia percebido a
exposição à chama do fogão, porque não sentia nada naquela região. Ao
realizar o exame físico, o enfermeiro observou a presença de múltiplas lesões
cutâneas nodulares, endurecidas e dolorosas nas pernas, braços e face,
infiltração facial com presença de madarose, edema de membros inferiores,
anestesia na sola dos pés, com presença de deformidade e úlcera plantar. A
esposa do usuário informou que um dos irmãos de P.C., que residira com a
família há três anos, estava sendo tratado para hanseníase em outra cidade.

177.
Frente a essa situação, o enfermeiro encaminhou P.C. para avaliação
suspeitando se tratar de um caso de hanseníase na forma
a) virchowiana.
b) dimorfa.
c) tuberculoide.
d) indeterminada.
e) borderline.

178. Considerando-se os conceitos básicos referentes às doenças infecciosas,
analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
correspondente.
I. Colonização é a presença de microrganismo em superfície sem invasão
tecidual ou relação de parasitismo.
II. Contaminação é o crescimento e a multiplicação de um microrganismo em
superfícies epiteliais do hospedeiro, sem expressão clínica ou imunológica.
III. Infecção é a capacidade do microrganismo de invadir e causar lesões no
hospedeiro.
IV. Virulência é a entrada e o desenvolvimento ou a multiplicação de um
agente infeccioso no corpo das pessoas ou dos animais.
V. Patogenicidade é a propriedade de um agente infeccioso em determinar a
extensão em que a doença é produzida.

178.
VI. Doença infecciosa é a condição clinicamente manifesta em seres humanos
ou animais, resultante de uma infecção.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas V e VI estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, IV, V e VI estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e VI estão corretas.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.

179. Diante da emergência por doença respiratória causada pelo novo
coronavírus (COVID-19), o Ministério da Saúde lançou algumas notas
técnicas e boletins para fornecer esclarecimentos e orientações a respeito da
doença.
Conforme essas orientações, pessoas atendidas em unidades de saúde que
preencham a definição de caso suspeito devem, entre outros cuidados:
a) usar óculos de proteção ou protetor facial apropriado.
b) utilizar máscara cirúrgica a partir do momento da suspeita.
c) usar paramentação específica, como gorro e avental.
d) higienizar as mãos frequente e exclusivamente com preparação alcoólica.
e) utilizar máscara N95 ou similar para evitar a propagação do vírus.

Orientações para coleta de material para RT-qPCR
Para a rotina da atenção e vigilância à saúde da covid-19, a coleta de amostras
para a detecção do vírus SARS-CoV-2, por RT-PCR em tempo real,
deve ser realizada o mais precocemente possível quando o paciente com SG ou
Srag estiver na fase aguda da infecção, até o 8º dia após o início dos sintomas,
Após esse período, a sensibilidade de metodologia diminui significativamente,
portanto não é recomendável a coleta fora desse período, exceto para
pacientes graves hospitalizados, que pode ser realizada até o 14º dia do início
dos sintomas.
O RT-PCT é o teste padrão ouro para o diagnóstico laboratorial de casos de SG e
SRAG suspeitos de COVID-19 (Recomendação da OMS).
Fonte: BRASIL, 2021.

Coleta de secreção em nasofaringe

Fonte: BRASIL, 2020.

Acondicionamento e transporte das amostras
Segundo recomendações da OMS, as amostras para diagnóstico
molecular (tanto de trato respiratório superior quanto inferior)

Devem

ser mantidas refrigeradas (2°C a 8°C) até o processamento,
que não deve ultrapassar 72 horas após a coleta.

Na impossibilidade de processamento dentro desse período,
recomenda-se congelar as amostras a -70°C.
IMPORTANTE! Caso haja necessidade de transporte das amostras, deve-se assegurar a
manutenção da temperatura. É importante evitar o congelamento e o descongelamento
sucessivos da amostra.
Fonte: BRASIL, 2021.

180. A obtenção de resultados fidedignos depende, entre outros fatores, do
correto acondicionamento, transporte e conservação de amostras
respiratórias coletadas para o diagnóstico laboratorial da COVID-19.
Considerando que seu processamento ocorrerá em até 72 horas, o
enfermeiro deve providenciar que sejam mantidas em temperatura
a) de – 18 °C.
b) – 4 a 0 °C.
c) +4 a +10 °C.
d) ambiente.
e) +4 a +8 °C.

Sarampo

Manifestações clínicas

Tratamento
Não existe tratamento específico para o sarampo. Os medicamentos são
utilizados para reduzir o desconforto ocasionado pelos sintomas da doença.
Devem-se adotar medidas assistenciais de apoio que reduzam tanto o risco
de complicações (como a hidratação e o suporte nutricional) quanto o de
hipertermia (BRASIL, 2019a).

181. O Sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral,
transmissível e extremamente contagiosa. Com relação a essa doença,
marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta:
( ) O tratamento é sintomático, podendo ser utilizados antitérmicos,
hidratação oral, terapia nutricional com incentivo ao aleitamento materno e
higiene adequada dos olhos, pele e vias aéreas superiores.
( ) O período prodrômico tem duração de 6 dias. Nas primeiras 24 horas
deste período, surge, na altura dos pré-molares, o sinal de Koplik - pequenas
manchas brancas com halo eritematoso, consideradas sinal patognomônico
do Sarampo.
( ) A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência do Sarampo na
população, sendo sua principal medida de controle.

181.
( ) A confirmação apenas clínica do Sarampo não representa uma falha grave
do sistema de vigilância epidemiológica.
( ) Não é uma doença de notificação compulsória nacional e de investigação
epidemiológica obrigatória imediata.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) (V) (F) (V) (F) (F).
b) (F) (V) (F) (V) (V).
c) (V) (V) (F) (F) (F).
d) (V) (V) (F) (F) (V).
e) (V) (F) (V) (V) (F).

182. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.
1 – Antraz
3 – Doença de Chagas
2 – Botulismo
4 – Esquistossomose Mansônica
( ) Doença neuroparalítica grave, de ocorrência súbita, causada pela ação de uma
potente toxina, Clostridium Botulium.
( ) Toxi-infecção aguda que acomete a pele, sob as formas de lesão borbulhosa e
pústula maligna, produzida pelo contato com animais.
( ) Doença infecciosa grave, causada por protozoário flagelado, Trypanossoma
Cruzi.
(
) É uma doença endêmica causada por parasito Trematódeo Digenético.
a) 3 – 4 – 2 – 1
c) 2 – 1 – 3 – 4
b) 2 – 1 – 4 – 3
d) 3 – 4 – 1 – 2

1-B
2-A
3-C
4-B
5-E
6-E
7-A
8-D
9-D
10 - A

61 - A
62 - D
63 - E
64 - A
65 - A
66 - A
67 - A
68 - C
69 - B
70 - C

11 - A
12 - B
13 - A
14 - A
15 - E
16 - C
17 - B
18 - C
19 - A
20 - A

71 - D
72 - B
73 - B
74 - A
75 - A
76 - C
77 - D
78 - C
79 - B
80 - C

21 - B
22 - A
23 - B
24 - A
25 - B
26 - D
27 - D
28 - D
29 - D
30 - D

81 - C
82 - C
83 - D
84 - A
85 - B
86 - B
87 - A
88 - B
89 - C
90 - D

Gabarito
31 - B
32 - D
33 - D
34 - D
35 - E
36 - B
37 - D
38 - B
39 - D
40 - D

41 - C
42 - C
43 - E
44 - D
45 - C
46 - C
47 - A
48 - B
49 - C
50 - A

51 - B
52 - C
53 - B
54 - D
55 - D
56 - A
57 - A
58 - A
59 - A
60 - C

Gabarito
91 - A
92 - D
93 - D
94 - C
95 - B
96 - C
97 - A
98 - A
99 - A
100 - B

101 - B
102 - A
103 - C
104 - B
105 - C
106 - B
107 - A
108 - B
109 - B
110 - C

111 - A
112 - A
113 - C
114 - C
115 - C
116 - C
117 - D
118 - E
119 - B
120 - B

Gabarito
121 - B
122 - B
123 - C
124 - E
125 - D
126 - C
127 - C
128 - D
129 - A
130 - D

131 - B
132 - D
133 - A
134 - C
135 - C
136 - B
137 - A
138 - A
139 - D
140 - A

141 - A
142 - C
143 - C
144 - A
145 - C
146 - B
147 - D
148 - C
149 - C
150 - B

151 - D
152 - A
153 - D
154 - A
155 - C
156 - B
157 - C
158 - A
159 - B
160 - B

161 - E
162 - A
163 - B
164 - D
165 - D
166 - C
167 - D
168 - A
169 - C
170 - E

171 - B
172 - D
173 - A
174 - B
175 - C
176 - C
177 - A
178 - A
179 - B
180 - E
181 - A
182 - C

