
Questão Disciplina Nível Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D
Alternativa 

Correta

1 Enfermagem Superior
São vacinas a serem aplicadas até o 

sexto mês de idade, EXCETO:

febre amarela e 

tríplice viral.
pentavalente e gripe. hepatite B e BCG.

rotavírus e 

meningocócica C.
A

2 Enfermagem Superior

"Escolhi os plantões, porque sei que o 

escuro da noite amedronta os 

enfermos. Escolhi estar presente na 

dor porque já estive perto de muito 

sofrimento. Escolhi servir ao próximo 

porque sei que todos nós um dia 

precisamos de ajuda. Escolhi o branco 

porque quero transmitir paz". Essa 

frase é atribuída a

Edith Magalhães 

Fraenkel.
Ana Neri.

Wanda de Aguiar 

Horta.

Florence 

Nightingale.
D

3 Enfermagem Superior

São critérios utilizados para 

diagnóstico de infecção primária de 

corrente sanguínea:

aparecimento do 

primeiro sinal, 

sintoma ou resultados 

de exames utilizados 

para a definição da 

infecção, ocorrendo 

dentro do período de 

5 dias.

a presença de acesso 

venoso central ou 

periférico no paciente.

febre ou hipotermia 

em maiores de 28 

dias e menores de 1 

ano de idade.

fios de marcapasso 

e cateter de curta 

permanência 

(inferior a 3 dias).

C

4 Enfermagem Superior

Durante o exame físico de um adulto, 

foi identificada dor à compressão e 

descompressão súbita do ponto de 

McBurney, sugerindo que o paciente 

possui apendicite. O nome do sinal ou 

manobra utilizada é

Manobra de Ortolani. Sinal de Murphy. Sinal de Blumberg. Sinal de Giordano. C

5 Enfermagem Superior

Ao realizar a punção de um acesso 

venoso periférico, as camadas da 

parede venosa a serem perfuradas 

são, respectivamente:

tecido liso, conjuntivo 

e enrrugado.

túnica íntima, média e 

adventícia.

camada interna e 

externa.

túnica adventícia, 

média e íntima.
D

6 Enfermagem Superior O sinal de Babinski

indica lesão 

neurológica em 

qualquer faixa etária.

indica lesão neurológica 

em adultos, e não em 

neonatos.

indica lesão 

neurológica apenas 

em neonatos.

é normal quando 

presente em 

qualquer faixa 

etária. 

B
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7 Enfermagem Superior São exemplos de artigos semi-críticos:

cabo de bisturi e 

borracha para 

aspiração de 

secreção.

estetoscópio e comadre.
termômetro e cabo de 

laringoscópio.

inaladores e 

nebulizadores.
D

8 Enfermagem Superior Dorothea Orem descreveu a teoria
das Necessidades 

Humanas Básicas.
do Autocuidado.

da Relação 

Interpessoal.
Transcultural. B

9 Enfermagem Superior

São etapas do processo de 

enfermagem, descritos por Wanda de 

Aguiar Horta:

Histórico de 

enfermagem; 

Diagnóstico de 

enfermagem; Plano 

assistencial; Plano de 

cuidados; Evolução 

de enfermagem e 

Prognóstico de 

Enfermagem. 

Histórico de 

enfermagem; 

Diagnóstico de 

enfermagem e Evolução 

de enfermagem.

Diagnóstico de 

enfermagem; Plano 

assistencial e 

Prognóstico de 

Enfermagem.

Histórico de 

enfermagem; 

Diagnóstico de 

enfermagem e 

Plano de cuidados.

A

10 Enfermagem Superior

Os pacientes podem ser  classificados 

de acordo com o grau de dependência 

da seguinte forma: 

cuidado de 

intensidade baixa, 

média e alta.

cuidados mínimos, 

intermediários, semi-

intensivos e intensivos.

cuidados mínimos e 

máximos.

dependente de 

enfermagem e não 

dependente de 

enfermagem.

B

11 Enfermagem Superior

Durante a verificação da saturação de 

oxigênio sanguíneo de um recém-

nascido em uma UTI neonatal, foi 

percebido que os valores obtidos no 

membro superior eram mais elevados 

que os obtidos no membro inferior. 

Essa alteração caracteriza

erro inato do 

metabolismo.

erro de medida 

relacionado ao 

aparelho.

malformação 

pulmonar.

cardiopatia 

congênita.
D

12 Enfermagem Superior
200 ml de soro fisiológico 0,9% é 

equivalente a 
4.000 gotas. 10.000 gotas. 1.000 gotas. 6.000 gotas. A

13 Enfermagem Superior

Foi prescrito 250 mg de Vancomicina 

para um paciente. Considerando que 

a reconstituição deste medicamento é 

realizado em 10 ml de soro fisiológico 

0,9% e que o frasco possui 500 mg de 

medicamento, escolha a alternativa 

que apresenta quantos mls devem ser 

aspirados do frasco, correspondendo 

à dose a ser administrada conforme 

prescrição médica.

5 ml. 0,25 ml. 25 ml. 0,5 ml. A

14 Enfermagem Superior
São condições que aumentam o risco 

cirúrgico, EXCETO:

hipertensão arterial 

controlada.
obesidade.

idade acima de 60 

anos.

infarto do miocárdio 

a mais de 6 meses.
C



15 Enfermagem Superior São etapas da anestesia geral: 
largada, aceleração e 

descontinuação.
baixo, médio e alto.

indução, manutenção 

e emergência.
início, meio e final. C

16 Enfermagem Superior

Escolha a alternativa que aponta 

corretamente o tipo de ostomia e o 

local onde está localizada.

Urostomia: uretra. Gastrostomia: esôfago.
Colostomia: final do 

intestino grosso (reto).

Ileostomia: final do 

intestino delgado.
D

17 Enfermagem Superior
A varicela é uma infecção transmitida 

por

contato com a pele 

íntegra. 
saliva ou urina.

contato direto com as 

lesões abertas ou 

cicatrizadas.

contato direto com o 

líquido das 

vesículas.

D

18 Enfermagem Superior

É um cuidado de enfermagem 

aplicado corretamente durante a 

realização de fototerapia por recém-

nascidos:

deixar exposto à luz 

somente o abdome, o 

tórax e os membros.

realizar o controle de 

temperatura a cada 3 

horas.

não retirar a proteção 

ocular ao alimentar o 

neonato submetido ao 

tratamento.

oferecer 10 ml de 

água nos intervalos 

da amamentação, a 

fim de reduzir o 

risco de 

desidratação.

B

19 Enfermagem Superior

É uma complicação comum 

identificada no recém-nascido quando 

a mãe adquire rubéola durante a 

gestação: 

cegueira.
má formação de 

membros.

mal desenvolvimento 

pulmonar.
plaquetopenia. A

20 Enfermagem Superior A dequitação da placenta ocorre no primeiro premonitório.
segundo período clínico 

do parto.
período de Greenberg.

terceiro período 

clínico do parto.
D

21 Enfermagem Superior
É uma conduta adequada à gestante 

com prolapso de cordão umbilical:

induzir o trabalho de 

parto normal o mais 

breve possível.

manter a gestante em 

posição litotômica.

realizar toque vaginal 

e empurrar a 

apresentação fetal, 

aliviando a pressão no 

cordão umbilical.

tracionar o cordão 

umbilical para fora 

do canal vaginal.

C

22 Enfermagem Superior
Sobre a eclâmpsia, é correto afirmar 

que

seu diagnóstico 

diferencial com a pré-

eclampsia é o não 

surgimento de 

convulsões.

o diagnóstico é feito 

durante o trabalho de 

parto.

um dos métodos para 

redução da pressão 

arterial é a 

administração de 

sulfato de magnésio 

via endovenosa. 

a síndrome HELLP, 

complicação da 

eclâmpsia, ocorre 

com o aparecimento 

de espuma na urina.

C

23 Enfermagem Superior

Escolha a alternativa que aponta uma 

atividade que é exercida por todos os 

profissionais pertencentes à equipe de 

saúde da família.

Visita domiciliar.
Prescrição 

medicamentosa.

Sistematização da 

Assistência de 

Enfermagem.

Cadastramento das 

famílias a serem 

assistidas.

A



24 Enfermagem Superior

É uma orientação adequada ao 

paciente em tratamento ambulatorial 

para tuberculose:

os medicamentos 

devem ser ingeridos, 

preferencialmente, 

durante as refeições.

não se procupar com os 

efeitos colaterais dos 

medicamentos, pois só 

aparecem em pacientes 

desnutridos, HIV 

positivo e alcoólatras.

o paciente que faz uso 

de Rifampicina, 

tratamento comum da 

tuberculose, não 

apresentará efeitos 

colaterais.

as lactantes podem 

manter a 

amamentação 

durante o 

tratamento, mas 

devem utilizar 

máscaras para 

evitar a 

contaminação da 

criança.

D

25 Enfermagem Superior
É um efeito colateral comum após a 

aplicação da vacina contra rotavírus:
encefalite. irritabilidade. crises convulsivas. dermatite. B


