Enfermeiros para Unidades
11) De acordo com o decreto nº 94.406/87 que regulamenta a Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, que
dispõe sobre o exercício da enfermagem, podemos afirmar que cabe ao ENFERMEIRO
PRIVATIVAMENTE:
a) A Sistematização da assistência de enfermagem.
b) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria das ciências biomédicas.
c) Cuidados de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados
como inserção de acesso venoso central.
d) Prescrição de medicamentos usualmente os de programas de saúde.
12) Durante suas atividades diárias em determinado setor você presencia um ato de negligência de
outro enfermeiro, sabendo que esta atitude é recorrente por parte do mesmo. Diante do exposto
qual seria seu posicionamento?
a) Comunicaria ao médico de plantão.
b) Levaria o assunto a direção do hospital.
c) Comunicaria a chefia imediata para abordagem do enfermeiro e abertura de processo ético
pela comissão de ética interna.
d) Não faria nada.
13) Liderança atualmente é um tema em destaque nos diversos segmentos de trabalho, inclusive na
enfermagem, com base nesta informação podemos afirmar que são características de um líder,
exceto:
a)
b)
c)
d)

Adaptabilidade, criatividade, decisão, tato.
Diplomacia, fluência oral, autoconfiança, prestígio.
Adaptabilidade, participação social, autoritarismo, integridade pessoal.
Independência, não-conformismo, habilidade pessoal, vivacidade.

14) ... Consegue cooperação do grupo pela sua competência, paciência, tolerância, honestidade e
propósitos, dão o exemplo. Este perfil descreve que tipo de “direção” ou “liderança”?
a)
b)
c)
d)

Autocrática.
Liderada.
Laissez-Faire
Paternalista.

15) A equipe de colaboradores do setor onde trabalha, se dirige a você para relatar suas insatisfações,
e a fala deles é pertinente, nesta situação você:
a)
b)
c)
d)

Sabendo que é pertinente reforça a fala do grupo dando força.
Ouve as insatisfações e diz não poder fazer nada, pois são políticas da empresa.
Orienta para que eles se dirijam a coordenação de enfermagem.
Ouve atentamente e se compromete a analisar os relatos e buscar soluções junto chefia
imediata e coordenação.
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16) Um acompanhante se dirige a você no inicio de sua jornada de trabalho pela manhã para queixarse do atendimento do plantão noturno. Qual a sua conduta?
a) Pede para que o mesmo se reporte ao enfermeiro que estava no plantão, pois você não estava
presente e não pode tomar nenhuma atitude.
b) Orienta para que o mesmo se dirija a direção.
c) Leva a queixa à coordenação de enfermagem.
d) Ouve atentamente, se compromete a apurar os fatos e tomar as providências cabíveis.
17) A busca pela Certificação Hospitalar (acreditação), é algo de relevância inquestionável na busca
por melhora na qualidade dos cuidados aos pacientes e acompanhantes, dentre outros, com base
nos padrões exigidos internacionalmente. Valendo-se destas informações, assinale a afirmativa
incorreta em relação às vantagens da acreditação:
a)
b)
c)
d)

Tem seus critérios subjetivos e concretos adaptados a realidade brasileira.
É o caminho para melhoria contínua.
Oferece qualidade na assistência.
Promove segurança para pacientes e profissionais.

18) Tem sua teoria de enfermagem desenvolvida em cima das necessidades humanas básicas:
a)
b)
c)
d)

Florence Nigthingale
Faye Abdellah
Wanda Horta
Dorothea orem

19) Nas recomendações da CCIH, para prevenção de infecção do trato urinário estão presentes quatro
das cinco alternativas, assinale então a incorreta:
a) Manter a sonda em um nível mais baixo que a região supra-púbica.
b) Clampear a sonda sempre que for realizar transporte do paciente e se fizer necessária elevação
da mesma a uma altura acima da região supra-púbica.
c) Realizar higiene íntima rigorosa, sempre que o paciente evacuar ou sempre que se fizer
necessário.
d) Colher urocultura de rotina.
20) São recomendações para prevenção de pneumonia nosocomial:
a)
b)
c)
d)

Manter cabeceira elevada a 50 °, fazer tapotagem
Manter cabeceira elevada a 20º, realizar mobilização no leito.
Manter cabeceira elevada a 30°, Fisioterapia respiratória.
Aspiração orotraqueal de 2x2 horas, higiene oral rigorosa.

21) No procedimento de coleta de ponta de cateter central para cultura, devemos cortar quantos
centímetros:
a)
b)
c)
d)

3 cm
5 cm
4 cm
6cm
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22) As úlceras por pressão servem como indicadores da qualidade da assistência de enfermagem,
quanto maior o índice de ocorrências, menor é a qualidade da assistência prestada, Dentre as ações
de prevenção, assinale a alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)

Prescrição de enfermagem com mudança de decúbito a cada 02 horas.
Cabeceira elevada a 30°
Fricção com hidratante.
Manter a pele hidratada.

23) O isolamento empírico se faz quando:
a) Paciente veio transferido de outro nosocômio com mais de 24 horas de internação ou realizou
procedimento invasivo.
b) Paciente que esta a mais de dois meses internado.
c) Paciente que apresentou resultado de urocultura escherichia coli resistente à penicilina.
d) Paciente com diagnóstico de sarcoptes scabiei.
24) São funções de um curativo, exceto:
a)
b)
c)
d)

Proteção e manutenção da temperatura.
Absorção de secreção e melhora da auto-imagem do paciente.
Favorecer ambiente propício à cicatrização e hidratação do leito da ferida.
Promover pequenos sangramentos para acelerar o processo cicatricial e regulação térmica.

25) Você acabou de admitir uma gestante com 24 semanas de gestação, na prescrição médica dentre
outros medicamentos consta um anti-hipertensivo, seria este:
a)
b)
c)
d)

Antiadrenérgico de ação central.
Inibidor da ECA.
Betabloqueador não seletivo.
Inibidor do influxo de cálcio.

26) Em meio aos efeitos adversos da ranitidina, os que trazem mais preocupação para a equipe de
enfermagem são:
a)
b)
c)
d)

Dor local e dor abdominal.
Cefaléia e náusea.
Arritmias e broncoespasmo.
Dor articular e visão borrada.

27) Para prevenir a necrose do esôfago em pacientes portadores de varizes esofágicas sangrantes em
uso de balão Sengstaken-Blakemore deve-se:
a)
b)
c)
d)

Reduzir a pressão nos balões e na tração.
Tracionar o tubo pelo ponto em que penetra o nariz.
Fazer aspiração gástrica pela terceiro lúmem do cateter.
Esvaziar o balão por 5 minutos com intervalo de 8 a 12 horas.
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28) A ingestão inadequada de proteínas por um paciente com insuficiência renal pode ser avaliada:
a)
b)
c)
d)

Pela presença de edema.
Pela perda ponderal acentuada.
Através do balanço hídrico negativo.
Através da freqüência respiratória aumentada.

29) Identifique a alternativa que não corresponde a sinais e sintomas de uma bacteremia:
a) Hipotensão e febre.
b) Febre e tremores.
c) Calafrios e taquicardia.
d) Cansaço e sonolência.
30) Você recebeu resultado de exames de um paciente que vem piorando, analisando os valores
abaixo, assinale a alternativa que corresponde respectivamente a hipercalemia, hipomagnesemia,
hipernatremia:
a)
b)
c)
d)

Potássio 3,8 meq/l, magnésio 0,8 meq/l, sódio 137 meq/l.
Potássio 6,2 meq/l, magnésio 0,8 meq/l, sódio 158 meq/l.
Potássio 4,0 meq/l, magnésio 1,8 meq/l, sódio 101 meq/l.
Potássio 2,8 meq/l, magnésio 0,8 meq/l, sódio 137 meq/l.
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