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 MENTORIA UERJ 

1ª Revisão de Enfermagem - UERJ 2022 
 

IMPORTANTE! Nesta primeira revisão, selecionamos 70 questões de provas de concursos 

anteriores aplicadas pela UERJ. Como são provas que ocorreram em 2010 e 2013, tivemos 

o cuidado de adaptá-las, quando necessário, e comentá-las de acordo com os conceitos 

atuais. Temos mais revisões com questões da UERJ na Mentoria em nosso site. Foco no 

Tratado de Enfermagem e nos livros de Português para Concursos e SUS, além do Plano de 

Estudo no Curso Completo. Bons estudos!  

  

Parte 1: Professor Miller Brandão 

1. (CEPUERJ/UERJ/2010) A manobra de Heimlich caracteriza-se por: 

a) levantamento do queixo 

b) compressão torácica eficaz 

c) inserção da via aérea orofaríngea 

d) golpes abdominais subdiafragmáticos 

 

2. (CEPUERJ/UERJ/2013) A cetoacidose diabética é causada pela ausência ou quantidade 

acentuadamente inadequada de insulina e resulta em distúrbios no metabolismo de carboidratos, 

proteínas e gordura. A cetose e acidose características da cetoacidose diabética levam a sintomas 

gastrointestinais, tais como: 

a) polifagia e vômitos 

b) hipofagia e diarreia 

c) hiperexia e flatulência 

d) anorexia e dor abdominal 

 

3. (CEPUERJ/UERJ/2010) No cliente cirúrgico, na presença de choque hipovolêmico, o enfermeiro 

deverá suspeitar de: 

a) hemorragia 

b) estase venosa 

c) embolia pulmonar 

d) efeitos anestésicos 

 

4. (CEPUERJ/UERJ/2010) O termo pneumotórax é definido como a presença de: 

a) ar no espaço intrapleural 

b) ar no espaço extrapleural 

c) sangue no espaço intrapleural 

d) sangue no espaço extrapleural 

 

5. (CEPUERJ/UERJ/2010) Durante a aspiração endotraqueal com sistema aberto, o enfermeiro deve 

fornecer ao paciente 100% de oxigênio antes e após o procedimento, a fim de evitar a seguinte 

complicação: 

a) vômito      b) edema    c) infecção   d) hipoxemia 
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6. (CEPUERJ/UERJ/2013) Durante o exame físico da pele de um paciente pelo enfermeiro, diversos 

achados podem surgir, dentre eles a xerodermia, que é caracterizada pela pele: 

a) hiperemiada 

b) macerada 

c) lesionada 

d) seca 

 

7. (CEPUERJ/UERJ/2010) No exame físico da pele o turgor diminuído é indicativo de: 

a) ceratose 

b) carcinoma 

c) queimadura 

d) desidratação 

 

8. (CEPUERJ/UERJ/2010) Um cliente refere para o profissional, durante exame diário, que está com 

coceira no corpo. O termo técnico que deverá ser descrito no prontuário será: 

a) sepse 

b) prurido 

c) alopecia 

d) hemólise 

 

9. (CEPUERJ/UERJ/2013) A furosemida atua principalmente sobre o ramo ascendente da alça de Henle 

e também sobre as porções proximal e distal do túbulo, provocando diurese de cinco a dez minutos 

após a administração endovenosa. 

Dessa forma, o enfermeiro deve realizar uma investigação focalizada antes da administração, buscando 

verificar: 

a) ausculta cardíaca, perfusão capilar e ecocardiograma 

b) ausculta pulmonar, grau de edema e exames laboratoriais 

c) percussão torácica, frequência respiratória e eletrocardiograma 

d) percussão abdominal, frequência cardíaca e ultrassonografia de vias urinárias 

 

10. (CEPUERJ/UERJ/2010) Para a realização de lavagem intestinal, o cliente deve estar posicionado no 

leito na seguinte posição: 

a) sims 

b) ventral 

c) litotômica 

d) genupeitoral 

 

11. (CEPUERJ/UERJ/2013) Ao realizar a sondagem vesical de demora em uma mulher adulta, o 

enfermeiro deve atentar para o limite de inserção da sonda, qual seja: 

a) até a bifurcação da sonda 

b) até ocorrer refluxo de urina 

c) de 3 a 4 cm após o refluxo da urina 

d) de 15 cm após a introdução do balão 

 

12. (CEPUERJ/UERJ/2010) Uma ferida cirúrgica que, após deiscência, cicatriza com crescimento de 

tecido de granulação e epitelização tem o seguinte tipo de cicatrização: 

a) primeira intenção  b) segunda intenção   c) terceira intenção    d) quarta intenção 
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13. (CEPUERJ/UERJ/2010) A reabertura inesperada de uma ferida cirúrgica é denominada: 

a) fissura  b) deiscência  c) quimiotaxia  d) desbridamento 

 

14. (CEPUERJ/UERJ/2010) Uma úlcera por pressão com presença de flictema é considerada como 

estágio: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

15. (CEPUERJ/UERJ/2010) É considerado um dos critérios para a realização do curativo ideal: 

a) deixar a ferida sem cobertura local 

b) lavar a ferida diariamente com antisséptico 

c) manter umidade na interface ferida/curativo 

d) resfriar a ferida com aplicação de gelo local 

 

16. (CEPUERJ/UERJ/2010) Um dos cuidados necessários após a gavagem é: 

a) aplicação de gelo 

b) introdução de água filtrada 

c) administração de soro fisiológico 

d) testagem do funcionamento da sonda 

 

17. (CEPUERJ/UERJ/2010) São sintomas de reação pirogênica: 

a) edema, febre, dispneia, dor 

b) calafrios, febre, dor, eritema 

c) tremores, eritema, dor, febre 

d) febre, tremores, calafrios, dispneia 

 

Parte 2: Professora Rebeca Rocha 
18. (CEPUERJ/UERJ/2010) São sinais da febre hemorrágica da dengue: 

a) sangramento gengival e hipertensão 

b) hematúria e hiperglicemia 

c) febre alta e petéquias 

d) hemorragias e pirose 

 

19. (CEPUERJ/UERJ/2010) Microrganismos presentes no ou sobre o hospedeiro, sem interferência ou 

interação com ele e sem lhe provocar sintomas, refere-se a definição do seguinte termo: 
a) latência      b) incubação    c) reservatório     d) colonização 

 

20. (CEPUERJ/UERJ/2010) As parasitoses intestinais têm grande prevalência na clientela infantil. Como 

medida profilática, para esta situação, destacamos: 

a) telar janelas e portas 

b) ingerir carnes somente bem passadas 

c) realizar exame parasitológico a cada 3 meses 

d) utilizar anti-helmíntico profilático a cada 5 meses 
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21. (CEPUERJ/UERJ/2013) Os indivíduos que apresentam sintomas de gripe são, inicialmente, 

acompanhados pelos serviços básicos de saúde. Casos suspeitos de gripe pelo vírus H1N1 com indícios 

de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) devem ser encaminhados para internação se 

apresentarem confusão mental, inconsciência, sonolência, convulsão ou paralisia severa; frequência 

respiratória superior a 30irpm; idade superior a 60 anos. 

Nesses casos, a pressão arterial deve ser de: 

a) diastólica <70mmHg ou sistólica <100mmHg 

b) diastólica <60mmHg ou sistólica <90mmHg 

c) diastólica <40mmHg ou sistólica <70mmHg 

d) diastólica <50mmHg ou sistólica <80mmHg 

 

22. (CEPUERJ/UERJ/2013 - Adaptada) Quando um indivíduo procura a unidade de saúde com sinais e 

sintomas de dengue, deve-se considerar a possibilidade de gravidade do quadro clínico e de evolução 

para dengue hemorrágica. A presença de sinais de alarme indica a possibilidade dessa evolução. Dentre 

esses sinais, podemos citar: 

a) pulso rápido e fino 

b) hipotensão arterial postural 

c) diminuição da diurese 

d) extremidades frias e cianóticas 

 

23. (CEPUERJ/UERJ/2010) Você trabalha na enfermaria de Clínica Médica e recebe o Sr. Luiz que tem o 

diagnóstico de tuberculose. É necessário providenciar, especificamente, neste caso: 

a) o balanço hídrico e medidas de precaução de contato 

b) a separação de utensílios pessoais e medidas de precaução 

c) as medicações prescritas e medidas de precaução universais 

d) a notificação compulsória do caso e medidas de precaução respiratória 

 

24. (CEPUERJ/UERJ/2010) De acordo com o Programa Nacional de Prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, é correto afirmar que uma estratégia de prevenção primária é: 

a) uso de preservativo                   b) diagnóstico precoce 

c) tratamento específico               d) notificação compulsória 

 

25. (CEPUERJ/UERJ/2010) O período da adolescência é uma fase do ciclo da vida onde ocorrem inúmeras 

modificações, tanto nos aspectos morfofisiológicos, como nos aspectos psíquicos e emocionais. A 

característica deste período cronológico da vida predispõe os adolescentes a alguns agravos, dentre 

eles, destaca-se: 

a) DSTs      b) alergias      c) neoplasias     d) doenças crônico degenerativas 

 

26. (CEPUERJ/UERJ/2010) É indicado que o profissional de saúde utilize a máscara N95 no cuidado direto 

ao cliente portador de 

a) tétano  b) rubéola  c) sarampo  d) caxumba 

 

27. (CEPUERJ/UERJ/2010) O alto índice de acidentes com materiais perfurocortantes nos aponta que é 

necessário estabelecer medidas de segurança na manipulação destes materiais. 

Desta forma, todos os profissionais de saúde devem estar imunizados contra: 

a) Hepatite B  b) Hepatite C  c) Tuberculose  d) Febre Amarela 
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28. (CEPUERJ/UERJ/2010) Dentre os cuidados com perfurocortantes, para prevenir exposições 

acidentais, podemos citar: 

a) os recipientes devem ser totalmente preenchidos com perfurocortantes, 

desde que seja material de parede rígido 

b) quando bem embalados e identificados com saco leitoso, podem ser 

transportados sem problemas 

c) utilizar recipiente de paredes com filtro para o transporte dos perfurocortantes contaminados 

d) agulhas não devem ser reencapadas, entortadas ou quebradas depois de 

usadas 

 

29. (CEPUERJ/UERJ/2010) A solução indicada para antissepsia de cateter venoso é: 

a) álcool à 70% 

b) ácido acético 

c) ácido Graxo essencial 

d) permanganato de potássio 

 

30. (CEPUERJ/UERJ/2010) Com relação a biossegurança nas ações de cuidado ao cliente, podemos 

afirma que: 

a) o conhecimento das vias de transmissão dos agentes etiológicos do paciente é de suma importância 

para a escolha do tipo de precaução e, assim, prevenir a disseminação de doenças 

b) checar o estado vacinal dos funcionários, em instituições de saúde, evitaria a necessidade de instituir 

medidas de precaução para a maioria das doenças transmissíveis 

c) precauções padrão são aquelas aplicadas de acordo com o diagnóstico estabelecido ou o presumido 

estado de infecção do paciente 

d) a capacitação de profissionais e a supervisão das atividades têm baixo impacto na prevenção de 

infecções 

 

31. (CEPUERJ/UERJ/2013) Pode-se considerar como infecção hospitalar aquela que está relacionada 

com a internação ou procedimentos hospitalares, além de: 

a) associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão 

b) adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste após a alta, no domicílio do paciente 

c) constatada no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no 

mesmo hospital 

d) identificada em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida e que tornou-se 

evidente logo após o nascimento, como sífilis 

 

32. (CEPUERJ/UERJ/2010 - Adaptada) Para esterilizar uma cuba rim, a uma temperatura de 121°C, é 

necessário que este artigo permaneça na autoclave durante: 

a) 15 minutos 

b) 20 minutos 

c) 25 minutos 

d) 30 minutos 
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Parte 3: Professora Polyanne Aparecida 
33. (CEPUERJ/UERJ/2013) O paciente que será submetido a procedimento cirúrgico no períneo, reto ou 

vagina, deve ser colocado na seguinte posição: 

a) de Sims 

b) litotômica 

c) de Trendelemburg 

d) dorsal recumbente 

 
34. (CEPUERJ/UERJ/2010) Irene, 65 anos, irá submeter-se à nefrectomia direita. O posicionamento dela 

na mesa cirúrgica é: 

a) sims 

b) dorsal 

c) litotômica 

d) trendelenburg 

 

35. (CEPUERJ/UERJ/2013) Os pacientes inconscientes podem apresentar complicações oculares devido 

à exposição da córnea, que ocorre pelo fato das pálpebras não ficarem completamente fechadas. A 

limpeza ocular com solução fisiológica, ou a administração de lágrimas artificiais tem como objetivo 

prevenir: 

a) ceratite e úlcera corneal 

b) glaucoma e ceratocone 

c) retinopatia e conjuntivite 

d) catarata e descolamento da retina 

 

36. (CEPUERJ/UERJ/2013) Analise a descrição abaixo: 

Doença considerada autoimune, caracterizada por distúrbio na transmissão neuromuscular; durante 

crise aguda e associada a progressão da doença, ou pelo tratamento com anticolinesterásico, apresenta 

como complicação dificuldade respiratória, podendo exigir ventilação artificial. A descrição acima 

refere-se à seguinte doença: 

a) síndrome de Guillain-Barré 

b) polineuromiopatia séptica 

c) esclerose múltipla 

d) miastenia gravis 

 

37. (CEPUERJ/UERJ/2010) Ao assistir clientes com Diabetes Mellitus, é fundamental atentar as 

orientações quanto a: 

I. Cuidados com os pés, evitando ferimentos e infecções; 

II. Prevenção do infarto agudo do miocárdio; 

III. Prevenção da doença renal crônica; 

Ao analisar as afirmativas acima, podemos afirmar que: 

a) apenas as alternativas I e II estão corretas 

b) apenas as alternativas I e III estão corretas 

c) apenas as alternativas II e III estão corretas 

d) todas as alternativas estão corretas 
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38. (CEPUERJ/UERJ/2010) A tetania é uma hipertonia muscular generalizada, com tremor e contrações 

espasmódicas ou descoordenadas, sendo uma das complicações no pós-operatório de tireoidectomia. 

A principal causa da tetania é a deficiência de: 

a) ferro  b) sódio  c) cálcio   d) potássio 

 

39. (CEPUERJ/UERJ/2010) A indicação para o uso do concentrado de plaquetas é: 

a) tratamento de infecções fúngicas ou bacterianas. 

b) correção das deficiências do fator VIII , XIII e fibrinogênio. 

c) restauração ou manutenção da oxigenação adequada dos órgãos. 

d) prevenção ou resolução de hemorragia em pacientes com trombocitopenia. 

 

40. (CEPUERJ/UERJ/2010) São sinais de sobrecarga circulatória na transfusão de sangue: 

a) dor torácica, vômito e sibilo 

b) febre, taquipneia e náuseas 

c) sonolência, taquicardia e ortopneia 

d) dispneia, tosse e hipertensão arterial 

 

41. (CEPUERJ/UERJ/2010) A faixa de normalidade de valores séricos de potássio no adulto compreende 

os valores de: 

a) 2,5 a 4 mEq/l     b) 3,5 a 5 mEq/l       c) 4,5 a 6 mEq/l        d) 5,5 a 7 mEq/l 

 

42. (CEPUERJ/UERJ/2013) Em caso de suspensão das atividades profissionais, decorrentes de 

movimentos reivindicatórios da categoria, sem garantir a continuidade da assistência em condições que 

ofereçam segurança ao paciente, o profissional de enfermagem está incorrendo em uma infração 

descrita no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Como penalidade, está prevista a: 

a) multa 

b) censura 

c) advertência verbal 

d) suspensão do exercício profissional 

 

43. (CEPUERJ/UERJ/2013) É de responsabilidade do enfermeiro assegurar ao paciente uma assistência 

de enfermagem livre de danos. Ao administrar a adenosina, que é recomendada para o tratamento da 

taquicardia supraventricular, o enfermeiro deve avaliar os efeitos do medicamento e conhecer as 

reações adversas mais comuns, dentre as quais encontram-se: 

a) claudicação, câimbras em membros inferiores e cianose de extremidades 

b) hiperemia da face, falta de ar e pressão torácica 

c) prurido, dor abdominal e incontinência urinária 

d) hipertensão, sopro sistólico e dilatação aórtica 

 

44. (CEPUERJ/UERJ/2010) Foram prescritos 100mg de um medicamento que possui a concentração de 

1000mg, e que foi diluído em 5ml. Para atender a prescrição é necessário aspirar: 

a) 0.5 ml  b) 1.5 ml  c) 2.5 ml  d) 3.5 ml 

 

45. (CEPUERJ/UERJ/2010) Um frasco de heparina possui 25.000 UI/5ml. O médico prescreveu 1ml por 

via subcutânea. Assim o técnico de enfermagem administrou, em unidades: 

a) 500     b) 1.000     c) 5.000      d) 25.000 
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46. (CEPUERJ/UERJ/2010) Em uma prescrição médica foi solicitada a reposição de 3g de cloreto de 

potássio a 10%. Considerando que cada ampola de 1g possui 10ml, a quantidade de ampolas que o 

enfermeiro deve aspirar para contemplar a prescrição é de: 

a) 3  b) 5  c) 8  d) 10 

 

Parte 4: Professora Kelly Coelho 
47. (CEPUERJ/UERJ/2010) Em 04 de Julho de 2008 a Sra. Rachel inicia seu Pré-natal com a Enfermeira 

Júlia e informa que a data da última menstruação foi em 25 de maio de 2008. Após os devidos cálculos 
e a regra de Naegele, a enfermeira Júlia informa que a idade gestacional e a data provável do parto são 

respectivamente: 

a) 01/03/09 e 5 semanas e 5 dias 

b) 01/02/09 e 5 semanas e 5 dias 

c) 01/03/09 e 6 semanas e 5 dias 

d) 01/02/09 e 6 semanas e 5 dias 

 

48. (CEPUERJ/UERJ/2010) Em 30 de Julho de 2008, a Sra. Rachel inicia seu Pré-natal e informa que a 

data da última menstruação foi em 25 de maio de 2008. Após os devidos cálculos verifica-se que a sua 

idade gestacional é de: 

a) 8 semanas e 3 dias 

b) 8 semanas e 5 dias 

c) 9 semanas e 3 dias 

d) 9 semanas e 5 dias 

 

49. (CEPUERJ/UERJ/2013) Ao procurar a unidade de saúde com queixas de hiperemese, a gestante 

informa não ter feito nenhuma consulta pré-natal e não saber nem a data nem o período aproximado 

da última menstruação, impossibilitando o cálculo da data provável do parto. Ao examiná-la, o 

enfermeiro detecta movimentos do feto e constata que o fundo do útero encontra-se na altura da 

cicatriz umbilical. Essa medida corresponde a uma gestação, em semanas, de: 

a) 20  b) 18  c) 16  d) 14 

 

50. (CEPUERJ/UERJ/2010) Durante a consulta de pré-natal a Enfermeira Júlia verifica que o tipo 

sanguíneo de Rachel é A, fator Rh negativo, e de seu companheiro, desconhecido. 

Considerando esses dados a enfermeira Júlia deverá incluir a seguinte solicitação de exame: 

a) coombs direto     b) coombs indireto    c) sorologia para sífilis    d) antígeno da hepatite B 

 

51. (CEPUERJ/UERJ/2010) Considerando a possibilidade do resultado do teste anti-HIV de Rachel ser 

indeterminado a enfermeira Júlia, durante o aconselhamento, deverá segundo o Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento, solicitar nova testagem no período de : 

a) 7 dias       b) 15 dias        c) 30 dias          d) 90 dias 

 

52. (CEPUERJ/UERJ/2010) Durante a consulta de Pré-natal o técnico de enfermagem verifica, no cartão 

da gestante, que a mesma realizou 3 doses da vacina antitetânica há 6 anos e fornece a seguinte 

informação: 

a) completar as doses 

b) o esquema está completo 

c) reiniciar o esquema vacinal 

d) realizar uma dose de reforço 
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53. (CEPUERJ/UERJ/2010) Ao verificar o aumento de 30mmhg na pressão arterial de uma gestante que 

tinha como Pressão arterial Pré-gestacional 90x70mmhg, a técnica de enfermagem deve estar atenta 

para possibilidade de: 

a) hipertensão crônica 

b) hipertensão arterial na gestação 

c) alterações fisiológicas da gestação 

d) alterações psicológicas da gestação 

 

54. (CEPUERJ/UERJ/2010) Ao elaborar o plano de cuidados de uma paciente na UI materna, a 

Enfermeira Luisa deverá atentar para o quadro clínico que precede a eclampsia e que inclui: 

a) cefaleia, alterações visuais e agitação psicomotora  

b) abolição do reflexo patelar, cefaleia, e dor epigástrica 

c) agitação psicomotora, Baixo débito urinário e dor epigástrica 

d) alterações visuais, dor epigástrica e abolição do reflexo patelar 

 

55. (CEPUERJ/UERJ/2010) Ao admitir uma parturiente de baixo risco no Centro Obstétrico, o técnico de 

enfermagem deve estimular as recomendações do Programa de Humanização do Parto e desenvolver 

as seguintes atividades: 

a) providenciar tricotomia e Incentivar da posição horizontal 

b) manter repouso no leito em decúbito dorsal e realizar Tricotomia 

c) iniciar restrição da ingestão oral de líquidos e realizar enteróclise 

d) solicitar presença de um acompanhante e Incentivar da posição vertical 

 

56. (CEPUERJ/UERJ/2010) A tabela de Apgar é utilizada como instrumento de avaliação das funções 

fisiológicas do RN no primeiro e no quinto minuto de vida. Um dos sinais avaliado nesta tabela encontra-

se: 

a) coloração da pele e diurese  

b) reflexo de irritabilidade e icterícia 

c) frequência cardíaca e temperatura 

d) tônus muscular e esforço respiratório 

 

57. (CEPUERJ/UERJ/2010) Alberto, 5 dias, nasceu de parto normal, atermo, Peso 3.450g e 49cm, foi 

atendido na consulta de puericultura, onde a enfermeira constatou que este não havia sido vacinado, 

encaminhando-o para o setor de imunização. As vacinas que são indicadas para Alberto nesta idade 

são: 

a) BCG e Triviral 

b) DPT e Hepatite B  

c) Hepatite B e BCG 

d) BCG e Tetravalente 

 

58. (CEPUERJ/UERJ/2013) A vacina contra a tuberculose é o BCG (bacilo de Calmette e Guérin), indicada 

principalmente para prevenir as formas graves da doença (miliar e meníngea). A vacina está 

CONTRAINDICADA para: 

a) profissionais com risco de exposição ao HIV 

b) crianças HIV-positivas assintomáticas 

c) indivíduos HIV-positivos sintomáticos 

d) filhos de mães HIV-positivas 
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59. (CEPUERJ/UERJ/2010) No lactente, o local indicado para aferição da frequência cardíaca é o pulso: 

a) carotídeo 

b) femural 

c) apical 

d) radial 

 

60. (CEPUERJ/UERJ/2010) A estabilização do ritmo respiratório no Recém-nascido (RN) atermo se dá na 

primeira semana de vida. Consideramos um RN eupneico aquele que se encontra com a frequência 

respiratória entre: 

a) 15 a 20 irpm 

b) 18 a 20 irpm 

c) 20 a 25 irpm 

d) 40 a 45 irpm 

 

61. (CEPUERJ/UERJ/2010) O aleitamento materno exclusivo é uma prática preconizada pelo Ministério 

da Saúde, por ser uma alimentação completa e adequada às necessidades da criança. A introdução da 

alimentação complementar é indicada à partir do: 

a) 2° mês de vida 

b) 4° mês de vida 

c) 6° mês de vida 

d) 12° mês de vida 

 

62. (CEPUERJ/UERJ/2010) Ao verificar no Alojamento Conjunto, que uma puérpera encontra-se com 

fissura mamilar, o técnico de enfermagem deverá realizar a seguinte orientação: 

a) aplicação de pomadas cicatrizantes 

b) pega e posição correta do bebê 

c) uso de protetores de mamilos 

d) ordenha manual 

 

63. (CEPUERJ/UERJ/2010) Como parâmetro de avaliação do desenvolvimento do lactente no primeiro 

ano de vida utilizamos a identificação dos reflexos primitivos, dentre eles o Reflexo de Moro, o qual 

pode estar presente até o seguinte mês: 

a) 4° 

b) 6° 

c) 7° 

d) 9° 

 

64. (CEPUERJ/UERJ/2010) A icterícia neonatal é uma afecção que encontramos com frequência nas 

Unidades de Tratamento Neonatais. É tratada pela fototerapia. Dentre os cuidados com este 

procedimento, destaca-se: 

a) verificação dos sinais vitais a cada 1 hora 

b) determinação do peso, conforme rotina da unidade 

c) manutenção da proteção ocular durante o tempo do procedimento 

d) instalação de balanço hídrico horário de acordo com prescrição de enfermagem 
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65. (CEPUERJ/UERJ/2010) A dermatite amoniacal ocorre com frequência nos lactentes. Como 

procedimento indicado para o controle desta afecção podemos citar: 

a) exposição da região afetada ao sol 

b) realização de higiene com água boricada 

c) higiene após as eliminações com lenço umedecido 

d) aplicação de violeta de genciana à cada troca de fralda 

 

Parte 5: Professora Tila Viana 
66. (CEPUERJ/UERJ/2010) O pré-operatório mediato é definido como o período que: 

a) vai do momento da internação até 12 horas antes da cirurgia 

b) vai do momento da internação até 24 horas antes da cirurgia 

c) se inicia 24 horas antes da cirurgia e termina quando o paciente é encaminhado ao Centro Cirúrgico 

d) se inicia no momento da internação e termina quando o paciente é encaminhado ao Centro Cirúrgico 

 

67. (CEPUERJ/UERJ/2010) A gastrectomia total resulta em falta do fator intrínseco, uma secreção 

gástrica necessária para a absorção da seguinte vitamina B12 pelo trato gastrointestinal, que deve ser 

administrada por via: 

a) oral 

b) subcutânea 

c) endovenosa 

d) intramuscular 

 

68. (CEPUERJ/UERJ/2010) Após ter sido submetido a punção lombar, o cliente deve ser orientado a: 

a) realizar balanço hídrico 

b) levantar-se imediatamente 

c) restringir ingesta de líquidos 

d) manter-se no leito em decúbito dorsal 

 

69. (CEPUERJ/UERJ/2010) Um indivíduo com Hipertensão Arterial Sistêmica está vulnerável a 

desenvolver complicações em consequência dos níveis de pressão arterial, danosos ao sistema 

cardiovascular. Considera-se como complicação crônica desta patologia: 

a) insuficiência respiratória aguda 

b) infecções de repetição 

c) doença renal 

d) diabetes 

 

70. (CEPUERJ/UERJ/2013) A principal manifestação da insuficiência cardíaca é o aumento do volume 

intravascular. Considerando que os ventrículos direito e esquerdo podem se tornar insuficientes 

separadamente, os sintomas relativos à insuficiência cardíaca esquerda são: 

a) inquietação e edema agudo de pulmão 

b) ascite e edema de membros inferiores 

c) hepatomegalia e anorexia 

d) bradipneia e nictúria 
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