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01. Na admissão do recém-nascido na UTI, alguns cuidados 
são fundamentais para que sua vida não seja colo-
cada em risco. 
Qual das intervenções abaixo deve ser realizada tão 
logo o bebê chegue à UTI? 

 
(A) Instalação de monitor cardíaco para verificar se a 

frequência cardíaca é compatível com a ausculta. 
(B) Colocação do paciente em berço de calor irradiante 

ou incubadora para manter o ambiente térmico 
estável. 

(C) Avaliação do padrão respiratório para verificar a 
necessidade de administração de oxigênio. 

(D) Medição dos perímetros cefálico e braquial para 
avaliar a idade gestacional. 

(E) Avaliação da dor para verificar se alterações fisioló-
gicas decorrem desse sinal. 

 

02. Ambiente termoneutro é aquele que fornece as condi-
ções térmicas necessárias para assegurar o menor 
consumo de energia do recém-nascido, utilizando o 
mínimo de calorias e oxigênio. 

 
Considere as condutas abaixo. 

 
I - Propiciar aquecimento adicional, com cobertas e 

lâmpadas aquecidas. 
II - Ajustar temperatura da incubadora 1º C a 1,5º C 

acima da temperatura do recém-nascido, nas 
primeiras horas de aquecimento. 

III - Oferecer dieta logo que possível para evitar hipogli-
cemia. 

 
Indique a alternativa que apresenta a(s) conduta(s) 
necessária(s) para manter o recém-nascido em um 
ambiente termoneutro. 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

03. A utilização do oxímetro de pulso constitui-se em um 
método não invasivo que avalia a oxigenação dos 
tecidos através da espectometria infravermelha; reflete 
a saturação de oxigênio da hemoglobina. Em recém-
nascidos, os eletrodos devem ser colocados 

 
(A) no lóbulo da orelha. 
(B) no dedo polegar do membro superior direito. 

(C) nas extremidades ou dígitos. 
(D) nos membros inferiores. 

(E) no pulso direito. 
 
 

04. O leite materno é o melhor alimento para todo o 
recém-nascido, devido ao seu valor nutricional e imuno-
lógico. Além destes benefícios, há também os efeitos 
psicológicos para o binômio mãe e filho, que contri-
buem gradativamente para o desenvolvimento do elo 
afetivo. As mães de neonatos prematuros são privadas 
desta etapa do desenvolvimento de sua relação com o 
bebê, pois não é possível amamentá-lo. Porém, algumas 
atitudes de toda a equipe de saúde devem contribuir 
para que estas mães realizem ordenha de seu leite para 
ser oferecido ao recém-nascido, tão logo isso seja 
considerado adequado pela equipe médica. 
 
Assinale a alternativa abaixo que corresponde a proce-
dimentos que a equipe de enfermagem deve indicar às 
mães para incentivá-las a esgotarem suas mamas e 
manterem a lactação pelo tempo de internação do 
neonato prematuro. 

 
(A) Estimular a mãe a esgotar as mamas no banco de 

leite ou em casa, em períodos curtos, como se o 
seu bebê estivesse sendo amamentado. 

(B) Estimular a mãe a esgotar as mamas somente no 
banco de leite para evitar contaminação. 

(C) Estimular a mãe a esgotar as mamas com esgo-
tadeira elétrica, porque é mais fácil. 

(D) Estimular a mãe a só esgotar as mamas em casa, 
pois na UTI Neonatal ela deve permanecer todo o 
tempo com seu bebê. 

(E) Estimular a mãe a esgotar as mamas após sua alta 
hospitalar, pois nos primeiros dias após o nasci-
mento ainda não há produção de leite materno. 

 

05. Considera-se hipoglicemia quando os níveis de glicose 
na punção capilar estão abaixo de 40mg/dl. 
Assinale a alternativa correta no que se refere a esse 
quadro clínico em recém-nascidos a termo. 

 
(A) Tremores, sudorese e taquicardia. 

(B) Tremores, hipotermia e taquipneia. 
(C) Hipotermia, irritabilidade e hiponatremia. 

(D) Irritabilidade, choro estridente e hipocalcemia. 
(E) Tremores, cianose e hiperglicemia. 
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06. A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo 
Peso (Método Canguru) é uma norma do Ministério da 
Saúde aplicada nas Unidades Médico Assistenciais 
Integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
Método Canguru é o tipo de assistência neonatal que 
implica o contato pele a pele entre a mãe e o bebê de 
baixo peso, permitindo maior participação dos pais 
no cuidado com o recém-nascido. 
Considerando-se o acima exposto, assinale a afirmação 
correta. 

 
(A) O Método Canguru se restringe ao contato pele a 

pele da mãe com o recém-nascido. 

(B) O Método Canguru tem por objetivo único econo-
mizar recursos humanos e recursos técnicos. 

(C) O Método Canguru depende da segurança dos 
pais e da estabilidade do recém-nascido. 

(D) O Método Canguru só pode ser aplicado a partir da 
4ª semana após o nascimento do bebê. 

(E) O Método Canguru é substitutivo das Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal e das Incubadoras. 

 

07. A coloração da pele amarelada, chamada de icterícia, 
pode ser fisiológica, geralmente sem comprometimento 
do estado geral do recém-nascido, ou patológica. O 
tratamento para os casos de icterícia é feito através de 
fototerapia, porém alguns efeitos colaterais podem 
ocorrer a partir dessa terapia. 
Assinale a alternativa correta no que se refere a efeitos 
reativos à fototerapia. 

 
(A) Hiperglicemia, diarreia e kernicterus. 
(B) Hipotermia, irritação da pele e hipotireoidismo. 

(C) Hipopituitarismo, irritação da pele, diarreia e difi-
culdade de sucção. 

(D) Irritação da pele, aumento das perdas insensíveis 
de água, diarreia e hipertermia. 

(E) Aumento das perdas insensíveis de água, irritabi-
lidade, hidropsia e anemia. 

 

08. A Taquipneia Transitória do Recém-Nascido (TTRN), 
também conhecida como Síndrome do “Pulmão Úmido”, 
ocorre devido à retenção do fluido pulmonar fetal 
geralmente em pacientes a termo ou próximo do 
termo. 
Assinale a alternativa correta no que se refere aos 
sinais apresentados por paciente que chega à UTI 
Neonatal com TTRN. 

 
(A) Gemidos expiratórios, cianose e taquipneia. 
(B) Respiração gemente, hipoglicemia e taquicardia. 

(C) Retração intercostal, taquipneia e hiponatremia. 
(D) Gemidos expiratórios, hipoglicemia e taquicardia. 

(E) Retração intercostal, cianose e hipoglicemia. 
 
 
 

09. Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados 
de enfermagem que devem ser tomados com paciente 
que apresenta TTRN na chegada à UTI Neonatal. 

 
(A) Verificar sinais vitais, dar banho e administrar 

vitamina K. 

(B) Verificar sinais vitais, instalar oxímetro de pulso e 
administrar vacina da Hepatite B. 

(C) Instalar oxímetro de pulso e administrar dieta para 
evitar hipoglicemia. 

(D) Administrar oxigênio, se necessário, verificar 
frequência respiratória e manter normotermia. 

(E) Administrar oxigênio, se necessário, realizar hemo-
glicoteste e oferecer dieta. 

 

10. Considere as afirmações abaixo no que se refere à 
Humanização, vista não como programa, mas como 
política pública que atravessa as diferentes ações e 
instâncias gestoras do SUS. 

 
I - Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a 

rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da 
saúde e usuários. 

II - Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a 
partir da experiência concreta do trabalhador e 
usuário, construindo um sentido positivo de 
humanização. 

III - Construir trocas solidárias e comprometidas com 
a dupla tarefa de produção de saúde e produção 
de sujeitos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

11. Considere as alternativas abaixo no que se refere aos 
princípios da Política Nacional de Humanização (PNH). 

 
I - Transversalidade, indissociabilidade entre gestão 

e atenção, protagonismo dos sujeitos e coletivos. 

II - Transversalidade, gestão sindical, protagonismo 
dos sujeitos e coletivos. 

III - Transversalidade, gestão de financiamento, prota-
gonismo dos sujeitos e coletivos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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12. O Sistema Único de Saúde (SUS), que é vigente em 
todo o território nacional, é constituído pelo conjunto 
das ações e dos serviços de saúde sob gestão pública, 
organizados em redes regionalizadas e hierarquizadas. 
Considere as alternativas abaixo no que se refere aos 
princípios norteadores do SUS. 

 
I - Universalidade, integralidade, equidade, participação 

social e descentralização. 

II - Universalidade, integralidade, iniquidade, partici-
pação social e descentralização. 

III - Universalidade, interdisciplinaridade, participação 
social e descentralização. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

13. Considere as afirmações abaixo no que se refere ao 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
I - A Lei 8.080, de 19 de Setembro de 1990, instituiu 

o SUS e estabeleceu as diretrizes para o seu 
gerenciamento e descentralização. 

II - O setor privado participa do SUS em caráter com-
plementar. 

III - O SUS conta com as seguintes instâncias colegia-
das, em cada esfera de governo: conferência de 
saúde e conselho de saúde. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Os registros de enfermagem são informações sobre 
todas as intercorrências e todos os cuidados pres-
tados pelo técnico de enfermagem durante o processo 
de cuidado. Assinale a afirmação INCORRETA no que 
se refere aos registros de enfermagem. 

 

(A) Fornecem dados para pesquisas na área da saúde. 

(B) Revelam como o paciente está evoluindo em seu 
tratamento. 

(C) Constituem um modo de comunicação eficiente 
entre os membros da equipe de saúde que cuidam 
do paciente. 

(D) Oferecem subsídios para a avaliação da qualidade 
da assistência prestada. 

(E) São dispensáveis em algumas situações de cuidado 
ao paciente. 

 

15. O técnico de enfermagem é o profissional que possui 
diploma ou certificado de Técnico de Enfermagem, 
expedido de acordo com a legislação e registrado no 
Conselho Regional de Enfermagem (COREn) de sua 
região. Compete ao técnico de enfermagem: 

 
(A) Prestar assistência de enfermagem a pacientes 

graves sob a supervisão do enfermeiro. 
(B) Elaborar a prescrição de enfermagem. 

(C) Assumir atividades assistenciais privativas do enfer-
meiro na ausência desse profissional. 

(D) Supervisionar a assistência de enfermagem pres-
tada pela equipe de enfermagem. 

(E) Realizar histórico de enfermagem na admissão do 
paciente em unidade hospitalar. 

 

16. De acordo com o estudo “Perfil de ações do Técnico 
de Enfermagem no Brasil”, ABEn, Brasília, 2002, são 
ações realizadas pelo técnico de enfermagem: 

 
I - Preparar, instalar e controlar venóclise. 
II - Realizar cuidados com pacientes em ventilação 

mecânica. 
III - Preparar Nutrição Parenteral Total (NPT). 
 
Quais alternativas estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
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17. Em um serviço de saúde, para que aconteça a trans-
missão de um patógeno que resulte em colonização 
ou infecção, estão implicados três elementos. Entre 
eles está(ão) 

 
(A) um hospedeiro suscetível. 
(B) as medidas de precaução. 
(C) a limpeza. 
(D) a desinfecção. 
(E) os cuidados ambientais. 

 

18. Considere as afirmações abaixo quanto às finalidades 
do uso de luvas pelo profissional de enfermagem. 

 
I -  A luva forma uma barreira e previne a contami-

nação das mãos no contato com sangue e fluidos 
corporais. 

II - A luva reduz a possibilidade de transmitir os 
microorganismos das mãos do profissional para 
o paciente durante um procedimento. 

III - A luva reduz o risco de transmitir os microorga-
nismos adquiridos pelo contato com um paciente 
ou objeto para outro paciente. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

19. O artigo 82 do Código de Ética da Enfermagem Brasileira 
refere que é responsabilidade e dever do profissional 
manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional, 
exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com 
o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de 
seu representante legal. 
Considere as afirmações abaixo no que se refere às 
responsabilidades e deveres do profissional de enfer-
magem. 

 
I -  O profissional poderá revelar o fato sigiloso 

quando for necessário à prestação de assistência 
em atividade multiprofissional. 

II -  O profissional fica liberado de manter segredo 
sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento, 
quando o fato é de conhecimento público. 

III - O profissional, quando intimado como testemunha, 
deverá comparecer perante autoridade e, se for o 
caso, declarar seu impedimento de revelar infor-
mações confidenciais. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas I e II.  
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II. 
(E) I, II e III. 

20. A quimioterapia consiste na utilização de substâncias 
químicas com o objetivo de tratar neoplasias. Assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Antes da administração dos quimioterápicos, 

devemos verificar o estado físico, cognitivo e 
emocional do paciente e dos familiares. 

(B) A equipe de enfermagem deve pesquisar reações 
alérgicas. 

(C) O técnico de enfermagem deve conferir, junta-
mente com o enfermeiro, o nome das drogas, a 
dosagem, via de administração, velocidade e 
sequência de infusão, data do início do tratamento, 
drogas e soros pré-quimioterapia. 

(D) Devemos seguir a prescrição médica dos quimio-
terápicos mesmo que algum item pareça diferente 
do usual, pois cada paciente utiliza um protocolo 
de tratamento. 

(E) A terapêutica antiemética deve iniciar na manhã 
do dia da aplicação da quimioterapia ou até mesmo 
no dia anterior.  

 

21. Considere as seguintes afirmações sobre a adminis-
tração de quimioterápicos via intramuscular (IM) e 
subcutânea (SC): 

 
I - A toxicidade dermatológica local impede a aplicação 

intramuscular e subcutânea de grande parte dos 
quimioterápicos, além disso, essas vias promovem 
uma absorção mais lenta e menos precisa.  

II - São exemplos de quimioterápicos que somente 
podem ser aplicados via IM: asparaginase, ciclos-
fosfamida, citarabina e metotrexato. 

III - A filgrastima, droga mieloestimulante, pode ser 
utilizada via SC.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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22. Considerando que a via endovenosa é a via mais 
comum de administração da terapêutica oncológica, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Devemos evitar a aplicação simultânea de mais 

de um quimioterápico devido ao risco de reações 
de incompatibilidade. 

(B) O ideal é que a veia periférica recém-puncionada 
receba o soro com quimioterápico. 

(C) Os quimioterápicos sob infusão contínua devem 
estar diluídos em soro (glicosado 5%, fisiológico 
0,9%, água destilada com eletrólitos ou manitol). 

(D) Podemos infundir exclusivamente o soro contendo 
quimioterápico, ou paralelamente a outro soro de 
hidratação com o auxílio de um equipo conector 
em Y. 

(E) Quimioterápicos vesicantes não devem ser admi-
nistrados sob infusão contínua através da rede 
venosa periférica sem o recurso de um cateter 
central. 

 

23. Considere as seguintes afirmações sobre cateteres 
venosos: 

 
I - Na escolha do melhor cateter, um dos fatores 

mais importantes a ser considerado é o tipo de 
tratamento. 

II - O cateter mais recomendado é aquele que apre-
senta o menor risco de complicações e o menor 
custo, sendo o Cateter Central de Inserção Perifé-
rica (PICC) uma alternativa para cateter de longa 
permanência. 

III - É recomendável a implantação de cateter de dois 
lúmens, pois o mesmo proporciona mais opções 
de vias venosas para o manejo do paciente. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Considere as afirmações a respeito dos quimioterápicos, 
assinalando V (verdadeiro) ou F (falso). 

 
(  ) No Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem, 

através da resolução 257/2001, determina ao 
enfermeiro a administração de drogas quimiote-
rápicas, podendo esse repassar o procedimento 
aos técnicos de enfermagem sob sua supervisão. 

(  ) O controle da infusão pode ser assumido pelo 
profissional técnico de enfermagem em apoio 
operacional ao enfermeiro quando o mesmo estiver 
ausente no setor, durante o tempo de infusão. 

(  ) As drogas antineoplásicas podem ser administradas 
pelas seguintes vias: oral, intramuscular, subcu-
tânea, endovenosa, intra-arterial, intratecal, intra-
pleural, intraperitoneal, intravesical, intracavitária 
e tópica. 

(  ) A via oral, frequentemente menos tóxica, pode 
ser utilizada em pacientes cujo trato gastrointes-
tinal apresenta anormalidades. 

(  ) O manuseio dos quimioterápicos orais dispensa o 
uso de luvas, pois, sendo esses menos tóxicos, 
exigem apenas a lavagem de mãos. 

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

 
(A) V – V – F – V – V. 

(B) F – F – V – F – F. 
(C) F – V – V – F – F. 

(D) V – V – V – F – V. 

(E) V – F – V – V – V. 
 

25. No que se refere à quimioterapia, considere as afirma-
ções abaixo. 

 
I - Imunodepressão, leucopenia, trombocitopenia e 

fragilidades cutânea e vascular, decorrentes da 
própria doença e do tratamento quimioterápico, 
exigem cuidados especiais e rigores absolutos de 
assepsia. 

II - A aplicação de fricção excessiva e calor no local 
puncionado proporcionam uma maior e melhor 
absorção da droga. 

III - Em relação às vias oral, intramuscular e subcutânea, 
a aplicação endovenosa é mais segura no que se 
refere ao nível sérico da droga e sua absorção. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  
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26. No que se refere a complicações na administração de 
quimioterápicos, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Quimioterápicos irritantes provocam lesões severas 

com formação de vesículas e destruição tecidual 
quando extravasados, ou seja, infiltrados fora do 
vaso sanguíneo. 

II - Quimioterápicos vesicantes causam reações cutâ-
neas menos intensas quando extravasados, ou 
seja, infiltrados fora do vaso sanguíneo. 

III - Dor, flebite, vasoespasmo e hiperpigmentação são 
complicações locais da administração de quimio-
terápicos através da rede venosa periférica. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

27. Considere as seguintes afirmações quanto a manuseio, 
curativos e desinfecção dos cateteres e de suas 
conexões. 

 
I - Recomenda-se o uso profilático rotineiro de anti-

microbianos antes da inserção de cateteres ou 
durante o uso dos mesmos, quer sob forma de 
pomada, para aplicação no sítio de saída, ou em 
solução no interior do lúmen. 

II - O curativo deve ser trocado sempre que estiver 
sujo, úmido, descolando ou quando for necessário 
para visualização do sítio de inserção. 

III - A área de inserção do cateter deve ser protegida 
por um curativo com gaze seca estéril ou película 
transparente, materiais que demonstram igual e-
ficácia em proteção. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 

(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

28. As alternativas abaixo correspondem a complicações 
que podem ocorrer em uma criança, no pós-operatório 
de traqueostomia. Assinale a alternativa correta 
para o pós-operatório imediato: 

 
(A) Inapetência. 

(B) Hemorragia. 

(C) Hipotireoidismo. 
(D) Desidratação. 

(E) Alteração do sensório. 

29. No que se refere aos cateteres venosos centrais, assi-
nale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) A oclusão é uma das complicações menos frequen-

tes do cateter venoso central. 
(B) A infecção é uma das complicações mais comuns 

dos cateteres venosos centrais. 

(C) Se um cateter venoso central for removido aciden-
talmente, deve-se aplicar pressão no ponto de 
inserção. 

(D) A maioria dos cateteres venosos centrais de 
inserção periférica (PICC) não é suturada no 
local de inserção. 

(E) Os cateteres totalmente implantados são hepari-
nizados mensalmente e depois de cada terapia para 
manter sua permeabilidade. 

 

30. No que se refere ao controle da dor, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - O alívio da dor é uma necessidade básica. 

II - Quando o alívio da dor ocorrer via peridural, a 
respiração tem pouca importância na monitorização 
dos sinais vitais. 

III - A constipação é um efeito colateral comum e por 
vezes sério de opioides como morfina e fentanil. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas III. 

(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas II e III. 
 

31. Assinale a alternativa abaixo que descreve dois sinais 
de infecção de lesão cutânea. 

 
(A) Eritema intenso e exudato purulento. 

(B) Dor e diarreia. 
(C) Temperatura elevada e inapetência. 

(D) Edema e prurido. 

(E) Exudato purulento e diarreia. 
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32. Considere as afirmações abaixo no que se refere a 
pacientes diabéticos. 

 
I - Os episódios de hipoglicemia ocorrem com mais 

frequência antes das refeições. 
II - A respiração rápida e profunda é uma das manifes-

tações da hiperglicemia. 

III - A cetoacidose diabética é uma manifestação que 
pode ser tratada em nível ambulatorial. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas II e III. 
 

33. Quanto aos cuidados com pacientes com dreno de 
tórax, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Estimular deambulação. 

(B) Anotar o volume de drenagem é irrelevante para 
o balanço hídrico. 

(C) Ordenhar o extensor de hora em hora quando 
se operar drenagem de coágulos. 

(D) O frasco coletor pode ser elevado acima do leito, 
sem necessidade de pinçamento do extensor. 

(E) Manter o leito em Trendelemburg. 
 

34. Com relação aos cuidados na administração de medica-
mentos, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A administração de medicamentos por via oral 

pode ser feita ainda que o paciente esteja incons-
ciente e com dificuldade de deglutição. 

(B) A administração tópica é a aplicação direta dos 
medicamentos na pele ou nas mucosas ocular, 
nasal, intramuscular e retal. 

(C) Após a via endovenosa, a via retal é a que apre-
senta maior absorção. 

(D) Quando há necessidade de aplicação frequente de 
injeções subcutâneas, é recomendado que as 
mesmas sejam aplicadas sempre no mesmo local, 
o que permite melhor absorção. 

(E) A via intramuscular é muito utilizada, por não 
estar sujeita a complicações como abcessos, 
necrose, lesão de nervos e lesão de vasos sanguí-
neos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

35. Considere as afirmações abaixo sobre cuidado de 
enfermagem na hospitalização da criança e do adoles-
cente. 

 
I - Buscar compreender as diferentes reações da 

criança, do adolescente e da família frente à 
doença e à hospitalização (medo, depressão, hosti-
lidade) é uma atitude adequada. 

II - Atender a criança e o adolescente, respeitando 
sua maneira de ser e suas diferenças, é prestar 
assistência individualizada. 

III - Oportunizar o brincar, permitir que a criança 
traga um brinquedo ou objeto de casa, faz parte 
do cuidado de enfermagem. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 


