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01. Em geral, as crianças diabéticas são hospitalizadas  
por ocasião do diagnóstico inicial, durante uma doen-
ça ou cirurgia, ou por episódios de cetoacidose. A cri-
ança com cetoacidose diabética requer assistência in-
tensiva de enfermagem, com todos os cuidados des-
critos a seguir, EXCETO um deles. Assinale-o. 

(A) Realizar balanço hídrico rigoroso. 

(B) Manter NPO prolongado. 

(C) Fazer HGT de hora em hora. 

(D) Administrar insulina regular EV, conforme prescri-
ção médica. 

(E) Verificar cetonúria e glicosúria a cada micção. 
 

02. O choque é uma síndrome que se caracteriza por 
perfusão tecidual insuficiente, levando à disfunção da 
membrana celular, ao metabolismo anormal e à morte 
celular. Pode ser desencadeado por vários mecanis-
mos iniciais que interferem na tríade: volume sangüí-
neo circulante, bomba cardíaca e tônus vascular.  

Considere as seguintes causas para o choque. 
 

I - Sangramento gastrointestinal, hemotórax e he-
moptise. 

II - Vômitos, diarréia, poliúria e queimaduras. 

III - Peritonite, pancreatite e obstrução intestinal. 

IV - Septicemia e reação anafilática. 
 

Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

03. Uma criança de oito anos interna dez dias após tra-
tamento quimioterápico com quadro de neutropenia.  

Assinale a afirmativa correta em relação aos cuidados 
com a criança. 

 

(A) Lavar as mãos antes e após a verificação dos si-
nais vitais. 

(B) Usar luvas ao verificar os sinais e máscara no 
contato com a criança. 

(C) Manter a criança na cama o maior tempo possí-
vel. 

(D) Evitar a higiene oral durante a fase neutropênica. 

(E) Proibir qualquer tipo de atividade recreativa. 
 

 

04. A parada cardiorrespiratória é a cessação súbita e não 
prevista da respiração e da circulação em indivíduos 
sem expectativa imediata de morte. As manobras rea-
lizadas para a manutenção da vida seguem uma se-
qüência padronizada internacionalmente, também 
chamada de ressuscitação ABC.  

Relacione a segunda coluna de acordo com a primei-
ra, associando os cuidados correspondentes a cada 
significado do ABC. 

 

(1) Airway = Via aérea 
(2) Breathing = Respiração 
(3) Circulation = Circulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seqüência numérica correta, na segunda coluna, de 
cima para baixo, é 

 

(A) 1 – 1 – 3 – 2 – 3. 
(B) 2 – 2 – 3 – 1 – 1. 
(C) 3 – 1 – 3 – 1 – 2. 
(D) 3 – 2 – 3 – 1 – 1. 
(E) 3 – 2 – 3 – 1 – 2. 
 

05. Assinale a afirmativa correta com relação aos cuidados 
de enfermagem no controle de infecção hospitalar. 

 

(A) As mãos não precisam ser lavadas, após o cuida-
do de um paciente com uso de luvas, para cuida-
dos com outros pacientes. 

(B) Para evitar lesões, as agulhas usadas não devem 
ser encapadas. 

(C) Segundo VAN e outros (1991) no Manual de En-
fermagem de Whaley e Wong, as fraldas de pano 
retêm melhor a urina, e seu emprego pode redu-
zir a contaminação no ambiente. 

(D) Quando a criança está internada, pode-se liberar 
qualquer tipo de brinquedo para alegrá-la. 

(E) Andadores podem ser permitidos nos hospitais, 
pois não proporcionam riscos. 

 

 

(  ) Localizar o pulso, em RN, nas artérias braquiais e, 
em lactentes, nas braquiais ou femorais. 

(  ) Ventilar com máscara e bolsa auto-inflável com 
reservatório. 

(  ) Iniciar a compressão torácica ao nível do meio do 
esterno nos RNs e na terceira porção do esterno 
nos lactentes, crianças e adolescentes. 

(  ) Aspirar a boca e a faringe. 

(  ) Utilizar uma cânula de guedel para evitar obstru-
ção passiva das vias aéreas superiores pela base 
da língua. 
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06. Considere as seguintes afirmações sobre o preparo do 
corpo após o óbito. 

 

I - Higienizar o corpo após a morte. 

II - Colocar vestes adequadas. 

III - Tamponar os orifícios naturais. 

IV - Conversar com familiares só depois de preparar o 
corpo. 

 

Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 

 

07. Em relação aos cuidados pré-operatórios, assinale V 
(verdadeira) ou F (falsa) conforme se apresentem as 
afirmativas abaixo. 

 

(  ) Deixar a criança sozinha para ela ficar mais tran-
qüila antes do procedimento cirúrgico. 

(  ) Manter a criança em dieta zero de acordo com 
prescrição para evitar aspiração durante a aneste-
sia. 

(  ) Vestir adequadamente (avental especial) para a 
sala de cirurgia, pois isto faz parte dos cuidados. 

(  ) Não permitir que objetos significativos da criança 
a acompanhem até a sala de preparo. 

(  ) Permitir que os pais segurem a criança até que 
ela durma, quando possível. 

 

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 

(A) V – V – V – F – V. 
(B) V – V – F – F – V. 
(C) F – V – V – V – F. 
(D) F – V – V – F – V. 
(E) F – F – F – V – F. 

08. No seu livro Guia Prático de Enfermagem, Garijó clas-
sifica as complicações do pós-operatório em imediatas 
e tardias.  

Assinale abaixo a alternativa que se enquadra nas 
tardias. 

(A) Obstrução respiratória. 
(B) Vômitos pós-anestésicos. 
(C) Infecção da ferida operatória. 
(D) Prolongamento do jejum. 
(E) Perdas gastrintestinais excessivas.  

 

09. Relativamente a aspectos que envolvam o curativo, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

(A) Deve-se observar se as bordas das feridas estão 
rosadas ao executar um curativo. 

(B) Nos cateteres venosos são feitos curativos para 
prevenir infecções. 

(C) Curativo séptico é aquele feito em uma ferida lim-
pa. 

(D) Um dos objetivos do curativo é auxiliar a cicatri-
zação. 

(E) Deve-se prestar atenção a sinais de inflamação: 
calor, rubor, dor e edema. 

 

10. Dentre as afirmativas abaixo sobre enema, qual está 
INCORRETA? 

 

(A) É realizado em crianças em casos de constipação 
grave. 

(B) Há necessidade de um intestino limpo antes da ci-
rurgia. 

(C) É realizado pela introdução de uma sonda na am-
pola retal. 

(D) Auxilia em procedimentos de diagnóstico. 
(E) A solução utilizada não deve ser isotônica. 

 

11. Existem aspectos importantes relativos à segurança 
dos profissionais e do ambiente os quais devem ser 
do conhecimento de toda equipe de saúde que traba-
lha em atividades relacionadas à quimioterapia. 

Analise as afirmações abaixo, considerando esses as-
pectos. 

 

I - As drogas devem ser administradas sempre com 
as mãos enluvadas, o que dispensa a lavagem 
das mãos. 

II - Frascos vazios de soro com quimioterápicos, e-
quipos, gazes e luvas contaminados devem ser 
desprezados em recipientes fechados e identifica-
dos como “lixo tóxico”. 

III - Se houver contato de quimioterápicos com a pele 
do profissional, este deve lavar exaustivamente a 
área atingida com água corrente e sabão. 

IV - O uso correto da técnica dispensa a necessidade 
de área especialmente estruturada para o preparo 
de quimioterápicos, como as capelas de fluxo la-
minar. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas II, III e IV. 
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12. A prevenção e a detecção precoce de extravasamento 
dos quimioterápicos devido à toxicidade dermatológi-
ca local são importantes cuidados de enfermagem ao 
paciente submetido à quimioterapia. 

 
São sinais e sintomas de extravasamento: 

 
(A) queimação, desconforto no local da punção e eri-

tema. 
(B) queimação, urticária e alopecia. 
(C) náuseas, edema e eritema no local da punção. 
(D) náuseas, vômitos e diarréia. 
(E) cefaléia, náuseas e edema. 

 

13. Avalie as seguintes afirmativas sobre sono e repouso, 
assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas. 

 

(  ) A criança com oito ou nove meses dorme uma ou 
duas vezes durante o dia e 12 horas à noite. 

(  ) Os lactentes amamentados ao seio dormem por 
períodos mais curtos que os lactentes alimentados 
por mamadeiras. 

(  ) A criança em idade escolar necessita dormir du-
rante o dia e dorme 11 a 12 horas por noite. 

(  ) O sono da criança  integra cinco estados diferen-
tes: sono regular, sono irregular, sonolência, ina-
tividade alerta e, por fim, vigília e choro. 

(  ) Na primeira hora após o nascimento, o recém-
nascido está acordado com os olhos abertos e o 
reflexo da sucção é presente. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – V – F – V – V.  
(B) V – F – V – V – V. 
(C) V – V – F – F – V. 
(D) F – V – F – V – F.   
(E) F – F – V – F – F. 

 

14. Considere as afirmações abaixo sobre distúrbios nutri-
cionais no primeiro ano de vida. 

 
I - O kwashiorkor é uma deficiência calórica com su-

primento adequado de proteínas. 
II - O marasmo corresponde a má nutrição de calo-

rias e proteínas. 
III - As deficiências de vitamina A, D, E e K causam, 

respectivamente, cegueira noturna, raquitismo, 
anemia hemolítica e hemorragia. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

15. Conforme a Resolução nº 41 do Ministérios da Justiça 
e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de outubro de 1995, são assegurados di-
reitos à criança e ao adolescente hospitalizados, os 
quais devem ser seguidos pelas instituições que pres-
tam assistência a essa clientela. 

Considere os abaixo citados. 
 

I - Direito de serem acompanhados por sua mãe, pai 
ou responsável durante todo o período de sua 
hospitalização, bem como de receber visitas. 

II - Direito de não sentirem dor, quando existam meios 
para evitá-la. 

III - Direito de desfrutarem de alguma forma de recre-
ação, programas de educação para a saúde e a-
companhamento do currículo escolar durante sua 
permanência hospitalar. 

IV - Direito de seus pais ou responsáveis participarem 
ativamente do seu diagnóstico, tratamento e 
prognóstico, recebendo informações sobre os 
procedimentos a que serão submetidos. 

 
Quais estão corretos, segundo a supra-referida Reso-
lução? 
 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV.  

 

16. A alopecia é descrita pelos pacientes como um dos 
mais terríveis efeitos colaterais do tratamento quimio-
terápico, pois interfere nas relações sociais.  

Quanto aos cuidados de enfermagem prestados a es-
sa clientela, qual das afirmativas abaixo NÃO está 
correta?  

(A) Dedicar um tempo maior para estar com o paciente, 
permitindo-lhe a expressão dos seus sentimentos 
e emoções. 

(B) Orientar a proteção da cabeça contra o sol. 
(C) Desestimular o uso de perucas, chapéus ou len-

ços, auxiliando o paciente a enfrentar sua situa-
ção atual de vida, sem subterfúgios estéticos. 

(D) Reforçar o fato de que os cabelos voltam a cres-
cer. 

(E) Recomendar o uso de xampus neutros. 
 

17. A apresentação da solução de manitol é a 20% e a 
dose prescrita é de 5 gramas de 4/4 horas. 

 
O volume a ser administrado em cada horário é 
 
(A) 500 mL. 
(B) 25 mL. 
(C) 20 mL. 
(D) 10 mL. 
(E) 5 mL. 
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18. Na monitorização da PAM invasiva, costuma-se man-
ter a infusão contínua de uma solução de heparina em 
soro fisiológico.  

Qual é o volume de heparina necessário para preparar 
um SF 250 mL + 250 UI heparina, sabendo que o 
frasco de heparina contém 5.000 UI/mL? 

 

(A) 0,01 mL. 

(B) 0,05 mL. 

(C) 0,1 mL. 

(D) 0,2 mL. 

(E) 0,5 mL. 
 

19. Na assistência de enfermagem à criança com drena-
gem de tórax, considere os cuidados abaixo citados. 

 

I - Movimentar a criança com freqüência e cuidado-
samente. 

II - Pinçar o dreno ao mobilizar o paciente. 

III - Observar flutuação no líquido da tubulação. 
 

Quais  estão corretos? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

20. A crise convulsiva é um dos distúrbios neurológicos 
mais freqüentes observados em Pediatria.  

Considerando uma crise convulsiva, analise as seguin-
tes manifestações clínicas. 

 

I - Movimentos tônico-clônicos. 

II - Hipertermia. 

III - Movimentos mastigatórios. 

IV - Olhar fixo. 
 
 

Quais estão corretas? 
 
 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas II e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 
 
 

21. A oxigenação consiste numa das necessidades mais 
importantes e vitais para o equilíbrio orgânico. 

Considere as seguintes afirmações sobre o processo 
da oxigenação. 

 

I - Na etapa de ventilação, acontece a troca de ar 
entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. 

II - A difusão dos gases na respiração ocorre nos al-
véolos pulmonares. 

III - São consideradas manifestações mais comuns de 
má oxigenação: dispnéia, sibilos, cianose e tosse. 

 
Quais  estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

22. A diálise peritonial é um processo de instilação de 
solução de glicose estéril e eletrólitos dentro  da cavi-
dade peritonial, via cateter, com drenagem de toxinas 
após difusão e osmose. 

O procedimento é um substituto da função 
 
(A) cardíaca. 
(B) renal. 
(C) respiratória. 
(D) neurológicas. 
(E) pancreática. 

 

23. O coma caracteriza-se por uma depressão da ativida-
de cerebral e pode apresentar-se em graus variados, 
desde leve torpor até inconsciência.  

As manifestações clínicas do coma se caracterizam 
por 

   
(A) má resposta a estímulos dolorosos e fotomotor. 
(B) icterícia e tremores. 
(C) lesões cutâneas vesiculares. 
(D) agitação psicomotora e hipertonia. 
(E) salivação excessiva. 

 

24. Pensando nos cuidados de enfermagem na extubação 
da criança pós-ventilação mecânica, NÃO está correto 
afirmar que 

 

(A) se deve observar NPO antes da extubação. 
(B) se deve reunir material para nebulização com a-

drenalina. 
(C) a aspiração de vias aéreas superiores não deve 

ser feita, pois a criança já pode estar traumatiza-
da. 

(D) o decúbito deve ser mantido elevado. 
(E) a observação da criança deve ser rigorosa. 
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25. No procedimento da intubação traqueal e instalação 
de ventilação mecânica, cabe à equipe de enferma-
gem 

 

I - providenciar ambu com máscara ligado à fonte de 
oxigênio. 

II - aplicar medicação sedativa e miorrelaxante imedia-
tamente. 

III - permitir que a família esteja presente, visto que 
pode ser uma situação de urgência. 

IV - instalar oxímetro de pulso. 
 
 

Quais  atribuições estão corretas? 
 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


