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1) Segundo Marangoni e Schechter, a hemocultura é o único teste

que estabelece o diagnóstico de bacteremia. A correlação

entre o volume de sangue colhido e a positividade do exame é

de grande importância. Assinale a opção que corresponde ao

volume de sangue mínimo, recomendado por coleta.

(A) 2ml

(B) 4ml

(C) 6ml

(D) 8ml

(E) 10ml

2) As mulheres grávidas têm risco acrescido de síndrome
tromboembólica, devido às alterações fisiológicas associadas

com a gestação. Em relação à síndrome tromboembólica,

segundo Rezende, assinale a opção INCORRETA.

(A) A varicoflebite acomete o sistema profundo e determina

embolia.

(B) A perna esquerda é a mais acometida em 90% dos casos.

(C) O tratamento farmacológico poderá ser feito com Warfa-

rina.

(D) Cor pulmonale, dispnéia, escarro hemoptóico e taquicar-

dia são os sinais torácicos da síndrome.

(E) Nas tromboflebites de membros inferiores é assídua a dor

na panturrilha provocada ao executar-se a dorsiflexão do

pé.

3) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em

consideração, prioritariamente, a necessidade e o direito de

Assistência de Enfermagem à população e de sua organização.

Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de

Enfermagem assinale a afirmativa correta.

(A) É dever do profissional associar-se, exercer cargos e
participar de atividades de Entidades de Classe.

(B) A multa é uma penalidade que consiste na obrigatoriedade

de pagamento de 01 a 10 vezes o valor da anuidade da

categoria profissional à qual pertence o infrator.

(C) A suspensão é uma penalidade que consiste na perda do

direito do Exercício da Enfermagem.

(D) A penalidade de cassação do registro profissional é de

competência do conselho regional de Enfermagem.

(E) São consideradas infrações graves as que provoquem mor-

te, deformidade permanente, perda ou inutilização de

membro, sentido ou função, ou ainda, dano moral irreme-

diável.
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4) Um paciente do sexo masculino, de 62 anos, foi submetido à

cirurgia de revascularização do miocárdio. Na Unidade

Coronariana, a enfermeira fez o diagnóstico de débito
cardíaco diminuído relacionado à perda sanguínea e função

miocárdica comprometida. Segundo Brunner, quais das ações a

seguir podem ser implementadas para restaurar o débito
cardíaco de acordo com o diagnóstico de enfermagem estabe-

lecido?

(A) Auscultar o tórax para os sons respiratórios .

(B) Pesar diariamente quando o paciente está deambulando.

(C) Observar para as distorções da percepção, alucinações e
desorientações.

(D) Aspirar as secreções traqueobrônquicas de acordo com a

necessidade.

(E) Avaliar os pulsos periféricos (pedioso, tibial, radial,

carotídeo).

5) Segundo Brunner e Suddarth, a insuficiência respiratória

aguda (IRA) é definida como uma queda na pressão de oxigênio
arterial (PaO2) e uma elevação na pressão de dióxido de

carbono (PaCO2).Assinale a opção que indica hipoxemia e

hipercapnia, respectivamente.

(A) PaO2 60 mmHg e PaCO2 30 mmHg.

(B) PaO2 70mmHg e PaCO2 20mmHg .

(C) PaO2 30mmHg e PaCO2 60mmHg .
(D) PaO2 55mmHg e PaCO2 25mmHg .
(E) PaO2 80mmHg e PaCO2 30mmHg.

6) Segundo Kaplan e Sadock, a esquizofrenia é um transtorno de

causas desconhecidas, caracterizada por sintomas psicóticos.

São sinais e sintomas de esquizofrenia, EXCETO

(A) delírios e estupor.

(B) alucinações e negativismo.

(C) discurso desorganizado e agitação.

(D) embotamento afetivo e ecolalia.

(E) dificuldade de concentração e insônia terminal.
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7) As queimaduras são classificadas de acordo com a

profundidade da destruição tecidual. A profundidade da

queimadura determina se ocorrerá a reepitelização. Segundo

Brunner, um indivíduo que apresenta uma lesão por queimadura

de base avermelhada mosqueada, bolhosa, edema, dor e

hiperestesia, apresenta uma queimadura de espessura

(A) parcial superficial.

(B) plena profunda.

(C) total profunda.

(D) parcial profunda.

(E) plena.

8) O término da gravidez antes da viabilidade é definido como

abortamento. Segundo Ziegel, o aborto que se caracteriza

pela presença de sangramento, com dilatação cervical

progressiva, e frequentemente, ruptura das membranas com

perda de líquido amniótico é designado

(A) incompleto.

(B) retido.

(C) habitual.

(D) inevitável.

(E) completo.

9) Segundo Kawamoto, o termo anidrose refere-se à

(A) perda da força motora dos músculos.

(B) ausência ou diminuição do suor .

(C) debilidade muscular.

(D) sensação de fraqueza.

(E) diminuição da secreção salivar.

10) Segundo Brunner e Suddarth, a calota craniana contém o
tecido cerebral, sangue e líquido cefalorraquidiano. O

volume e a pressão desses três componentes estão, em geral,

em um estado de equilíbrio e produzem a pressão

intracraniana (PIC) . A PIC normal é de (em mmHg)

(A) 30 a 40

(B) 10 a 20

(C) 8 a 12

(D) 5 a 8

(E) 2 a 4
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11) Analise as afirmativas abaixo, segundo Lolita Silva.

I - Após a administração do Fentanil deve-se observar a
pressão arterial e frequência respiratória, pois a

droga pode ocasionar hipertensão e taquicardia.

II - O gluconato de cálcio não deve ser utilizado em pacien-

tes com intoxicação digitálica e hipercalemia.

III- A hipoglicemia é uma das reações adversas ocasionadas
pela furosemida.

IV - A nitroglicerina é um agente hipotensor severo.

V - Paralisia flácida, bloqueio neuromuscular e tremores

são sintomas que podem aparecer após o uso do sulfato

de magnésio.

Assinale a opção correta.

(A) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.

(B) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.

(C) Apenas as afirmativas I, III e IV são corretas.

(D) Apenas as afirmativas II, IV e V são corretas.

(E) Apenas as afirmativas III, IV e V são corretas.

12) Segundo Sylvia Hinrichsen, o cateterismo do trato urinário é
uma prática comum em todas as unidades hospitalares. As

infecções associadas à sondagem vesical são, portanto,

freqüentes e previníveis. Assinale a opção que contém um

cuidado importante na preyenção de infecções do trato
urinário.

(A) Dar preferência à sondagem vesical de demora.

(B) Trocar periodicamente a sonda vesical de demora.

(C) Realizar a lavagem do sistema quando houver obstrução.

(D) Manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga.

(E) Desconectar a sonda vesical de demora, do tubo coletor,

em intervalos regulares.
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13) A adrenalina é um neurotransmissor do sistema simpático e

constitui-se numa das principais drogas manipuladas pela

Enfermagem na terapia Intensiva. Segundo SILVA, pode-se

citar como cuidado e justificativa de Enfermagem para o uso

da referida droga:

(A) registrar características da função intestinal, pois
pode ocorrer diarréia devido à terapêutica.

(B) registrar glicemia capilar, pois a hiperglicemia é uma

das complicações associadas .
(C) observar e registrar distúrbios visuais, pois a adminis-

tração da droga acarreta visão turva.

(D) observar sinais de secura na boca e narinas, pois são
características de sintomas adversos.

(E) observar córnea e conjuntiva ocular, pois poderá ocorrer

ressecamento de córnea devido à deposição de cristais.

14) Segundo Ziegel, o bebê pequeno para idade gestacional (PIG)

é geralmente definido como aquele cujo peso é inferior a 10%

do que é esperado naquela idade gestacional. Em relação às
características do recém-nascido PIG, assinale a opção

correta.

(A) No bebê PIG há grande risco de asfixia, porém o risco de

aspiração é diminuído.

(B) Pode-se citar como causas do retardo do crescimento
fetal a idade materna avançada e a nuliparidade.

(C) A hiperglicemia de rebote ocorre nos bebês PIG devido a

má nutrição intra-uterina.

(D) Devido a grande reserva de glicogênio, o bebê PIG apre-

senta o risco aumentado de estresse ao frio.

(E) A policitemia se desenvolve nos bebês PIG como conse-

quência da hipoxia intra-uterina crônica.

15) Segundo Sylvia Hinrichsen, na prevenção de processos

infecciosos hospitalares, é fundamental que se observem as

trocas de cateteres, curativos, sondas e outros materiais.
Considerando-se esta afirmativa, assinale a opção correta.

(A) O macronebulizador deve ser trocado uma vez por semana.

(B) A máscara de Venturi deve ser trocada a cada 72 horas .

(C) Trocar sonda vesical e bolsa coletora somente quando

apresentar obstrução, vazamento ou desconexão do circui-

to fechado.

(D) Trocar o equipo de macro e microgotas a cada 06 h.

(E) O curativo de subclávia deve ser trocado com 48h, o
tradicional e 7 a 10 dias, película transparente.
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16) Segundo Brunner e Suddarth, o diabetes Mellitus é um grupo

de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de

glicose no sangue decorrentes dos defeitos na secreção e/ou
ação da insulina. Assinale a opção que corresponde à ação da

insulina.

(A) Inibir o armazenamento de glicose no f ígado e músculos .

(B) Reduzir o armazenamento de lipídios da dieta no tecido

adiposo.

(C) Transportar e metabolizar a glicose para a produção de
energia.

(D) Reduzir o transporte de aminoácidos para as células .

(E) Sinalizar ao fígado para manter a liberação de glicose.

17) Segundo Sylvia Hinrichsen, as doenças que requerem

isolamento são as altamente contagiosas e/ou com grande ou
pequena virulência que podem ser transmitidas pelo ar, por

perdigotos ou pelo contato direto ou indireto. São doenças

transmitidas pelo ar:

(A) sarampo e tuberculose pulmonar.

(B) herpes-Zoster Varicela (HZV) e caxumba.

(C) sarampo e caxumba.
(D) rubéola e meningite por Neisséria Meningitides.

(E) pneumonia estreptocócica e tuberculose pulmonar.

18) O Programa Nacional de Imunizações tem como objetivo, em
primeira instância, o controle de doenças imunopreveníveis

através de amplas coberturas vacinais. De acordo com Manual

de Normas de Vacinação, NÃO é contra-indicada a aplicação de

vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados em pessoas

(A) com imunodeficiência congênita ou adquirida.

(B) com neoplasia maligna.

(C) em tratamento com corticosteróides em esquemas imunode-

pressores.

(D) submetidas à radioterapia.

(E) desnutridas.
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19) O processo imunológico pelo qual se desenvolve a proteção

conferida pelas vacinas compreende o conjunto de mecanismos

através dos quais o organismo humano reconhece uma

substância como estranha. De acordo com Manual de Normas de

Vacinação, em relação às vacinas, assinale a afirmativa

correta.

(A) A vacina contra hepatite B apresenta seus componentes

antigênicos sob forma de vírus inativado.

(B) A vacina contra raiva apresenta seus componentes antigê-

nicos sob forma de frações de vírus.

(C) A vacina BCG apresenta seus componentes antigênicos sob
forma de bactérias mortas ou avirulentas.

(D) Nas áreas endêmicas (onde há casos humanos) a idade

mínima de vacinação contra a febre amarela é de um ano.

(E) Nas áreas onde há apenas casos em macacos (áreas enzoó-

ticas ou epizoóticas) a idade mínima de vacinação contra

a febre amarela é de nove meses.

20) Segundo Rezende, pode-se citar como sinais de probabilidade

de gravidez:

(A) amenorréia, náuseas e congestão mamária .
(B) aumento do volume uterino, náuseas e congestão mamária.

(C) amenorréia, aumento do volume uterino e alteração da

forma uterina.

(D) aumento do volume uterino, náuseas e polaciária.

(E) amenorréia, sinal de PUZOS e alteração da forma uterina.

21) Interromper o sangramento é essencial para o cuidado e

sobrevida dos pacientes em uma situação de emergência. A

Hemorragia que resulta na redução do volume de sangue

circulante é uma causa primária de choque. Segundo Brunner

são sinais e sintomas do choque hipovolêmico, EXCETO

(A) pele fria e úmida.

(B) enchimento capilar acelerado.

(C) acidose metabólica.
(D) hiperpnéia.

(E) frequência de pulso crescente.
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22) Segundo Brunner e Suddarth, a sobrevida das vítimas de

queimadura depende da reanimação adequada com líquidos. É
alteração hidroeletrolítica observada na fase de

emergência/ reanimação:

(A) aumento do débito urinário

(B) hemodiluição

(C) alcalose metabólica

(D) déficit de sódio

(E) aumento do volume sanguíneo.

23) A biópsia do rim é utilizada no diagnóstico e avaliação da

extensão da doença renal. Segundo Brunner, um dos principais

cuidados de enfermagem depois que um paciente submete-se a

este procedimento é

(A) monitorar os sinais vitais a cada 5 a 15 minutos, duran-

te a primeira hora.

(B) avaliar os padrões de micção.

(C) avaliar o nível de dor.

(D) reforçar a informação fornecida para o paciente sobre o

resultado do procedimento.

(E) atentar para sinais de dispnéia.

24) Segundo Brunner e Suddarth, o choque séptico é o tipo mais

comum de choque circulatório, sendo causado pela infecção

disseminada. Assinale a opção que contém um dos sinais e

sintomas de choque séptico na primeira fase (fase

hiperdinâmica e progressiva).

(A) Frequência cardíaca diminuída.

(B) Hipotermia.

(C) Anúria.

(D) Frequência respiratória aumentada.

(E) Palidez.

25) Segundo o Manual de Normas de Vacinação, o aparecimento de

cefaléia, mialgia, artralgia, diminuição do tônus muscular e
parestesia plantar pode ocorrer após administração da vacina

(A) BCG.

(B) contra Sarampo e Rubéola.

(C) contra o Tétano.

(D) contra a Raiva.

(E) contra a Hepatite B.
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26) Uma das complicações da Nutrição Parenteral Total é a

hiperglicemia. Segundo Brunner, uma das ações de enfermagem

para esta complicação é

(A) monitorar os sinais vitais .
(B) monitorar a velocidade de infusão horária.

(C) observar quanto a estupor, confusão, letargia.

(D) observar quanto a fraqueza, tremores, cefaléia.

(E) colocar o paciente em decúbito lateral .

27) Segundo Sylvia Hinrichsen, a lavagem das mãos deve ser um

hábito entre os profissionais de saúde, pois é de extrema

importância no controle das infecções hospitalares.

Considerando-se esta afirmativa, assinale a opção correta.

(A) A lavagem das mãos com sabão antisséptico acentua a

redução na carga microbiana.

(B) Lavar as mãos com água quente diminui a incidência de

dermatites.
(C) É desnecessário trocar as luvas em cirurgias com duração

superior a duas horas e antes do implante de próteses .

(D) O uso de luvas substitui a lavagem das mãos.

(E) Não é necessário trocar as luvas ao mudar de um local

infectado para outro, enquanto com o mesmo paciente.

28) Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,

em relação ao tratamento da diarréia aguda em crianças,

assinalando a seguir a opção correta.

( ) Um dos principais objetivos do tratamento da diarréia

aguda inclui a avaliação do equilíbrio hidroeletrolí-

tico.

( ) Na hipótese de desidratação grave devido a diarréia
deve-se forçar a criança a ingerir líquidos.

( ) Os vômitos constituem uma contra-indicação a Terapia de

Reidratação Oral.

( ) Os medicamentos antidiarreicos não estão recomendados no

tratamento da diarréia infecciosa.aguda.

(A) (V) (F) (F) (V)

(B) (V) (V) (V) (F)

(C) (V) (F) (V) (V)

(D) (F) (V) (V) (V)

(E) (F) (F) (F) (V)
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29) Segundo Brunner e Suddarth, o equilíbrio hidroeletrolítico é

um processo dinâmico crucial para a vida. São sinais e

sintomas de déficit de volume líquido (hipovolemia):

(A) ganho agudo de peso e pulso rápido.

(B) turgor da pele diminuído e cãibras .

(C) veias jugulares distendidas e diminuição da pressão

arterial.
(D) pressão venosa central elevada e estertores .

(E) edema e oligúria.

30) A vacina contra a tuberculose é o BCG (bacilo de Calmette &

Guérin) liofilizado, obtido por atenuação do Mycobacterium

bovis. Segundo o Manual de Normas de Vacinação, em relação à

aplicação da BCG, assinale a opção correta.

(A) Deve ser aplicada em todos os indivíduos portadores do

vírus da imunodeficiência humana.

(B) teste tuberculínico (PPD) é indispensável, antes ou

depois da aplicação do BCG.

(C) Devem-se vacinar os comunicantes de casos de Hanseníase
com duas doses de BCG.

(D) Se a primeira dose da vacina for aplicada com seis anos

de idade ou mais, há necessidade de revacinação com 10

anos.

(E) Devem-se vacinar as gestantes comunicantes de casos de

hanseníase a partir do 2° trimestre da gravidez.

31) O tumor de Wilms é o mais comum tumor maligno renal e
intra-abdominal da infância. De acordo com Wong, assinale o
cuidado de Enfermagem indicado no pré-operatório de criança

portadora do tumor de Wilms .

(A) Medida do perímetro torácico.

(B) Medida da circunferência abdominal.

(C) Evitar a palpação do tumor.

(D) Averiguar peso diariamente.

(E) Averiguar freqüência cardíaca.
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32) As drogas antineoplásicas podem ser vesicantes ou

irritantes, provocando, dessa forma, reações severas, quando

em contato com a pele. Segundo Kawamoto, um dos principais

cuidados de enfermagem implementados quando do
extravasamento desse tipo de droga é

(A) após o término da infusão, aplicar compressas geladas.

(B) diminuir o gotejamento e esperar que termine a infusão

para completar a dose prescrita.

(C) interromper de imediato a infusão da droga e aplicar

compressas frias.

(D) após o término da infusão, aplicar compressas quentes.

(E) retirar o acesso venoso, e manter o membro junto ao

corpo, ao nível da pelve.

33) As mulheres grávidas são suscetíveis a todos os agentes

infecciosos que podem afetar a população em geral. Segundo

Rezende, a recomendação para que as gestantes realizem

rastreamento baseado na cultura vaginal tem como objetivo

detectar o microorganismo

(A) Toxoplasma gondii.

(B) Streptococcus agalactiae.

(C) Candida albicans.

(D) Treponema pallidum.

DE) Citomegaloviro.

34) No quadro de reação anafilática severa, a terapia apropriada

deve ser instituída imediatamente. Segundo Brunner, na

terapia com drogas, os anti-histamínicos e corticóides agem

para a redução da(o)

(A) broncoespasmo e do angioedema.

(B) arritmia cardíaca e do broncoespasmo.

(C) urticária e do broncoespasmo.

(D) arritmia cardíaca e do angioedema.

(E) urticária e do angioedema.

35) Segundo Kawamoto, a posição indicada para a realização de

clister e lavagem intestinal é a posição

(A) dorsal .
03) de Fowler.

(C) de Trendelenburg.

(D) de Sim' s .

(E) genupeitoral.
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36) Segundo Brunner e Suddarth, a seguinte prescrição de

enfermagem é indicada a pacientes que se submetem à cirurgia

renal:

(A) restringir ao máximo a deambulação.
(B) manter o sistema de drenagem aberto.

(C) desencorajar respirações profundas.

(D) pesar semanalmente o paciente.

(E) fazer medições exatas da ingesta e débito.

37) Devido ao planejamento ser um processo complexo e
consciente, ele pode ser prejudicado por diversos fatores.
Segundo Marquis e Huston, um dos fatores que prejudicam o

bom planejamento é(são)o(s)

(A) detalhes suficientes nas atividades de planejamento.

(B) uso adequado de planos e resistência à mudança por parte

dos indivíduos.

(C) uso consistente de planejamento de ação e não de reação.

(D) planos utilizados para controlar e não para influenciar

ou orientar.

(E) excesso de conhecimento e habilitação com relação a como

planejar.

38) Semanas à meses são necessários para a consolidação da

maioria das fraturas. As complicações das fraturas situam-se

dentro de duas categorias - iniciais e tardias. Segundo

Brunner, considerando-se as complicações iniciais das

fraturas, assinale a opção que apresenta as complicações

mais comuns.

(A) Dor, arritmia cardíaca, síndrome compartimental, infe-

cção.
(B) Hemorragia, embolia gordurosa, dor, arritmia cardíaca.

(C) Síndrome compartimental, tromboembolia, trombose venosa

profunda, coagulopatia vascular disseminada, infecção.

(D) Desequilíbrio eletrolítico, dor, tromboembolia, hemor-

ragia.

(E) Infecção, arritmia cardíaca, hemorragia, desequilíbrio

eletrolítico.
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39) Um paciente permanece na Unidade de Recuperação
Pós-Anestésica (URPA) até que tenha se recuperado plenamente

do agente anestésico. Segundo Brunner, dentre as medidas

empregadas para determinar a aptidão do paciente para alta

desta unidade está a(o)

(A) dor mínima.

(B) náuseas e vômitos presentes.

(C) leve desorientação.
(D) hipotensão leve.

(E) débito urinário de, pelo menos, 20 ml/h.

40) Diversos tipos de deformidades cranianas são observados na

primeira infância. Em relação às deformidades cranianas e

suas características, assinale a opção correta.

(A) Oxicefalia é o fechamento prematuro das suturas coro-

nais, fazendo com que o crânio seja encurtado na direção

ântero-posterior.

(B) Plagiocefalia é o fechamento unilateral de uma sutura
coronal ou lambdoidal, fazendo com o crânio se torne

assimétrico.

(C) Escafocefalia é o fechamento prematuro de uma ou mais

suturas da calota craniana.
(D) Craniossinostose é o fechamento prematuro da sutura sa-

gital, fazendo com que o crânio se torne alongado.

(E) Braquicefalia é o fechamento prematuro de qualquer sutu-

ra craniana, acarretando deformidade facial típica

(olhos espaçados e maxila hipoplásica).

41) Segundo Marangoni e Schechter, o dengue é uma doença

infecciosa febril aguda, benigna na maior parte dos casos.

São manifestações clínicas do dengue "clássico":

(A) febre alta e mialgia.

(B) hipertensão e oliguria.

(C) opressão torácica e prurido.

(D) poliúria e acidose metabólica.

(E) mucosite e supressão medular.
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42) A teofilina é uma metilxantina usada no tratamento da asma

em crianças. Segundo Wong, pode-se citar como sintomas da

toxicidade da teofilina:

(A) taquicardia, taquipneia, anorexia e vômitos.

(B) bradicardia, taquipneia, anorexia e vômitos .

(C) taquicardia, irritabilidade, náusea e convulsões.

(D) bradicardia, irritabilidade, náusea e convulsões .

(E) bradicardia, letargia, náusea e convulsões.

43) Segundo Marquis e Huston, há vários tipos de planejamento.

Na maioria das organizações, estes planos formam uma

hierarquia. A pirâmide da hierarquia do planejamento, da

base para o topo, é formada por

(A) normas, procedimentos, políticas, objetivos, metas, fi-

losofia e missão.

(B) procedimentos, normas, objetivos, metas, políticas, fi-

losofia e missão.

(C) missão, filosofia, metas, normas, procedimentos, polí-

ticas e objetivos.

(D) objetivos, metas, políticas, normas, procedimentos, fi-

losofia e missão.
(E) filosofia, missão, normas, procedimentos, políticas,

objetivos e metas.

44) Em uma unidade de internação foi prescrito 1,5g de Keflin,

EV de 6/ 6 horas. A apresentação do frasco disponível na

unidade é de 250 mg, em pó e a ampola com diluente de 5 ml.

Quantos frascos do antibiótico serão usados nas 24 horas de

internação deste paciente?

(A) 06

(B) 12

(C) 18

(D) 24

(E) 30
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45) Segundo Wong, a presença de fleo meconial, deficiência de

vitaminas lipossolúveis, baqueteamento dos dedos das mãos e

dos pés, tosse paroxística associada à evacuações soltas e

liquefeitas são manifestações clínicas da

(A) pneumonia.

(B) fibrose cística.

(C) bronquiolite.

(D) asma .
(E) coqueluche.

46) A consideração mais importante em qualquer traumatismo

craniano é se o cérebro está lesado. Segundo Brunner, dentre

as lesões cerebrais, a concussão pode ser definida como uma

(A) lesão mais grave na qual o cérebro é contundido, com

possível hemorragia superficial.

(B) lesão difusa que envolve o comprometimento disseminado

dos axônios nos hemisférios cerebrais.

(C) lesão grave na qual o cérebro é contundido, com hemor-

ragia profunda difusa.

(D) lesão difusa que envolve o corpo caloso e tronco cere-

bral.

(E) perda temporária da função neurológica sem comprometi-

mento estrutural aparente.

47) Segundo Brunner e Suddarth, as metas da diálise peritoneal

são remover as substâncias tóxicas e resíduos metabólicos e

restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico normal. São

complicações da diálise peritoneal:

(A) náusea e vômito.

(B) peritonite e sangramento.

(C) cãibra muscular e embolia gasosa.
(D) dor torácica e hipertrigliceridemia.

(E) hipotensão e convulsões .

48) De acordo com Rezende no ciclo gestatório patológico, a

presença de cetonúria, fraqueza muscular acentuada, oligúria

e síndrome de KORSAKOFF caracterizam a (o)

(A) hiperêmese gravídica.

(B) toxemia gravídica.

(C) prenhez ectópica.

(D) coriocarcinoma.

(E) mola hidatiforme.
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49) Segundo Brunner e Suddarth, o choque cardiogênico acontece

quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para

suprir a quantidade de oxigênio necessária para os tecidos.

É sinal clássico de choque cardiogênico:

(A) inquietação.

(B) pressão arterial alta.
(C) pulso forte.

(D) pele quente.

(E) estertores respiratórios diminuídos .

50) O processo de enfermagem é uma abordagem de resolução de

problemas deliberada para atender às necessidades de cuidado

de saúde e de enfermagem de uma pessoa. Segundo Brunner, o

exame físico está incluído em qual etapa deste processo?

(A) Planejamento.

(B) Diagnóstico.

(C) Implementação.

(D) Evolução.

(E) Histórico.
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