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2ª REVISÃO DE ENFERMAGEM - UERJ 2022 

90 QUESTÕES COMENTADAS 
 

Prof. Miller Brandão 

1. (UERJ/CEPUERJ/2019) O desfibrilador externo automático (DEA) já está presente em diversos locais, 

tais como supermercados, estádios de futebol, shoppings, parques, entre outros. Diante de uma parada 

cardiorrespiratória presenciada, em local onde o DEA esteja disponível, o socorrista deve iniciar 

reanimação cardiopulmonar cuja manobra prioritária e o momento adequado para aplicação do choque 

(caso indicado pelo DEA), respectivamente, são:  

a) compressões / aplicar o choque imediatamente.  

b) ventilações de resgate / aplicar o choque imediatamente.  

c) compressões / aplicar o choque somente após o término do primeiro ciclo.  

d) ventilações de resgate / aplicar o choque somente após o término do primeiro ciclo.  

 

2. (Residência/UERJ/2022) Durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em pediatria, algumas 

medicações, como o bicarbonato de sódio, são utilizadas. Sobre o uso desta droga durante a RCP, é 

correto afirmar que:  

a) deve ser infundida lentamente, por via intravenosa, e somente quando a ventilação é adequada, 

administrando solução salina antes e depois da sua infusão.  

b) deve ser administrada lentamente e somente quando houver hipocalcemia, overdose de bloqueador 

de cálcio, hiperpotassemia ou hipermagnesemia.  

c) é a droga mais útil em casos de parada cardíaca, podendo produzir constrição dos vasos renais e 

redução na formação de urina.  

d) pode ser combinada com catecolamina ou cálcio e produz dilatação pupilar, que apresenta constrição 

com a luz. 

 

3. (UERJ/CEPUERJ/2019) Para o atendimento de urgência/emergência, o Protocolo Básico de Segurança 

do Paciente, na prática segura para prescrição de medicamentos, prevê que os profissionais de 

enfermagem poderão executar a prescrição medicamentosa, mesmo sob ordem verbal. Para tanto, o 

prescritor e o executor deverão adotar a seguinte conduta: 

a) o prescritor deverá falar o nome, a dose e a via de administração do medicamento de forma clara; o 

profissional de enfermagem executor, que recebeu a ordem verbal, deverá repetir o que foi dito e ser 

confirmado pelo prescritor antes de administrar o medicamento. 

b) o prescritor em atendimento de telessaúde deverá fornecer, por meio telefônico, as informações sobre 

dose e via de administração, garantindo que a ligação seja gravada e armazenada; o profissional de 

enfermagem executor que tem permissão para o recebimento da prescrição médica à distância é o 

enfermeiro. 

c) o prescritor poderá realizar a prescrição médica à distância aos profissionais de enfermagem, podendo 

ser fornecida por meio de rádio, telefones fixos e/ou móveis, mensagens de SMS, correio eletrônico, redes 

sociais de internet ou quaisquer outros meios em que não constem o carimbo e a assinatura do médico. 

d) o prescritor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deverá garantir condições técnicas 

para que o atendimento médico à distância seja transmitido, gravado e armazenado; o profissional de 

enfermagem executor deverá elaborar relatório circunstanciado, fazendo constar a situação que 

caracterizou urgência/emergência e as condutas médicas e de enfermagem. 
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4. (UERJ/CEPUERJ/2019) Jovem de 21 anos, asmático grave desde os 2 anos, encontra-se internado na 

sala de emergência masculina com diagnóstico médico de exacerbação do quadro de asma. Está em 

macronebulização com máscara de Hudson. Durante a verificação dos sinais vitais, ele relatou que 

durante a noite, em alguns momentos, acordou sentindo-se sem ar. Em relação aos pacientes com 

doença pulmonar obstrutiva crônica, a conduta do técnico de enfermagem e a fundamentação para 

essa escolha, respectivamente, são:  

a) realizar a aspiração das vias aéreas superiores vigorosamente, independente do nível de consciência 

do paciente, uma vez que tal quadro é compatível com obstrução de vias aéreas superiores.  

b) trocar o dispositivo para cateter nasal, uma vez que a máscara de Hudson causa sensação de 

sufocamento por conta do seu formato e tamanho.  

c) verificar se a oferta de oxigênio está adequada / o excesso de oferta de oxigênio pode causar supressão 

da ventilação.  

d) verificar se a oferta de oxigênio está adequada / a hipoxemia pode causar supressão da ventilação.  

 

5. (UERJ/CEPUERJ/2019) Com relação ao tratamento de lesões de pele, a cobertura indicada para feridas 

cavitárias, fétidas, com exsudação intensa, infecção e tecido necrótico é:  

a) placa de hidrocoloide.  

b) carvão ativado e prata.  

c) ácidos graxos essenciais.  

d) sulfadiazina de prata e nitrato de cério. 

 

6. (UERJ/CEPUERJ/2019) A via de administração usual da insulina é a subcutânea, podendo ser realizada 

em braços, abdômen e coxas. As velocidades de absorção, de acordo com esses locais, respectivamente, 

são:  

a) lenta, intermediária e rápida.  

b) intermediária, rápida e lenta.  

c) rápida, intermediária e lenta.  

d) intermediária, lenta e rápida. 

 

7. (UERJ/CEPUERJ/2019) Paciente de 87 anos, com diagnóstico de enfisema pulmonar, dependente de 

oxigênio, internado com monitorização contínua, apresentou lesão grau 1 na falange distal do dedo 

indicador esquerdo, onde estava o sensor de oximetria. O principal cuidado para a prevenção de lesões 

decorrentes da monitorização da oximetria de pulso é:  

a) fazer rodízio do sensor.  

b) proteger o dedo com hidrocoloide.  

c) manter a luz pulsante sobre a unha.  

d) proteger o dedo com fita microporosa. 

 

8. (UERJ/CEPUERJ/2019) A anemia, cuja origem está ligada a suprimento inadequado de ferro na dieta, 

que ocasiona distúrbio do transporte de oxigênio pela produção inadequada de hemoglobina, é 

denominada:  

a) aplásica.  

b) ferropriva.  

c) falciforme.  

d) leucêmica. 
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Profª. Camila Abrantes 
9. (Residência/UERJ/2022) A injúria renal aguda (IRA) é uma síndrome clínica caracterizada por declínio:  

a) lento da taxa de filtração glomerular (TFG).  

b) da função renal resultante de fatores endócrinos e inflamatórios. 

c) da função renal em 48 horas, por aumento da creatinina sérica de mais de 0,3mg/dL.  

d) da perfusão renal com grande aumento das células necróticas observadas na biópsia renal. 

 

10. (Residência/UERJ/2022) Pacientes com infarto agudo do miocárdio podem apresentar diferentes 
manifestações clínicas, complicadas por piora da função ventricular cardíaca. Sabendo que a disfunção 

ventricular pode gerar baixo débito cardíaco, devem-se observar os sinais e sintomas que indicam risco 

de hipoperfusão tissular. Os sinais e sintomas de baixo débito cardíaco são:  

a) pressão arterial sistólica < 110mmHg em pacientes previamente hipertensos, fadiga, extremidades frias 

com perfusão reduzida, sudorese fria, desorientação e pressão arterial com largura de pulso < 25%.  

b) pressão arterial média > 65mmHg, cansaço, extremidades aquecidas com perfusão aumentada, 

sudorese e rebaixamento do nível de consciência.  

c) pressão arterial sistólica < 110mmHg, oligúria, sudorese fria, desorientação, taquipneia e pressão 

arterial com largura de pulso > 25%.  

d) piora ventilatória, hipotensão, desorientação, turgência de jugular, ascite e extremidades frias com 

perfusão reduzida. 

 

11. (Residência/UERJ/2022) De acordo com o Protocolo de Manejo Clínico da Covid-19 na atenção 

especializada, a posição prona para tratamento da síndrome respiratória aguda grave é indicada por 

um tempo mínimo (em horas) de:  

a) 8.   b) 16.   c) 24.   d) 32. 

 

12. (UERJ/CEPUERJ/2019) A finalidade da correta identificação do paciente é reduzir a ocorrência de 

incidentes. Segundo o Ministério da Saúde, em ambientes de prestação do cuidado, a identificação do 

paciente deve ser conferida antes da realização de cuidados e deve conter no mínimo dois 

identificadores. Um possível cuidado de enfermagem e dois identificadores da pulseira do paciente, 

respectivamente, são:  

a) entrega da dieta/número do leito e raça do paciente.  

b) administração de medicamentos/nome da instituição e sexo do paciente.  

c) marcação de retorno/data de nascimento e número do quarto do paciente.  

d) coleta de material para exames/nome completo do paciente e nome completo da mãe dele. 

 

13. (UERJ/CEPUERJ/2019) Para garantir segurança ao paciente em uso de unidade de eletrocirurgia, o 

circulante de sala cirúrgica deverá:  

a) escolher áreas pilosas e com grande massa muscular para posicionar a placa neutra.  

b) posicionar a placa neutra o mais distante possível das placas metálicas do paciente.  

c) aplicar farta camada de antisséptico alcoólico antes da colocação da placa neutra.  

d) verificar se todos os locais da placa neutra contêm gel condutor. 

 

14. (Residência/UERJ/2022) É considerada variação da posição prona, utilizada em procedimentos 

proctológicos e em alguns tipos de cirurgias de coluna, a posição de:  

a) Trendelenburg.   b) Proclive.   c) Kraske.   d) Fowler. 
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15. (UERJ/CEPUERJ/2019) A lista de verificação de segurança cirúrgica ocorre em três momentos. Cada 

um deles requer que o condutor da lista de verificação realize checagens específicas tais como:  

a) antes da incisão cirúrgica (pausa cirúrgica), confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e sua 

demarcação.  

b) antes do paciente sair da sala de cirurgia, apresentar toda a equipe que participou da cirurgia, pelo 

nome e função.  

c) antes da indução anestésica, confirmar se o termo de consentimento para cirurgia e para a anestesia 

está assinado pelo paciente ou pelo seu representante legal.  

d) antes do paciente ser transferido para a unidade de internação, revisar com o anestesiologista o risco 

de perda sanguínea e as dificuldades respiratórias do paciente. 

 

16. (UERJ/CEPUERJ/2019) Ao admitir um paciente na sala de cirurgia, o circulante identificou no 

prontuário que ele recebeu a classificação ASA III e, por isso, trata-se de um caso de:  

a) doença priônica.  

b) precaução respiratória.  

c) morte cerebral declarada.  

d) doença sistêmica grave. 

 

17. (UERJ/CEPUERJ/2019) Durante a devolução de instrumental à mesa cirúrgica, para atender às boas 

práticas de instrumentação cirúrgica, é necessário:  

a) limpar os instrumentos com compressa umedecida em água destilada.  

b) utilizar solução fisiológica nas frestas e articulações.  

c) irrigar os canulados com clorexidina alcoólica.  

d) empregar lubrificante com compressa estéril.  

 

18. (UERJ/CEPUERJ/2019) Ao admitir um paciente na recuperação anestésica, o técnico de enfermagem 

identifica que o paciente submetido à anestesia do tipo bloqueio já movimentava dois membros. Com 

base no índice de Aldrete & Kroulik, para o parâmetro de atividade motora, o paciente deve ser avaliado 

com a seguinte pontuação:  

a) 0.   b) 1.   c) 2.   d) 3.  

 

19. (UERJ/CEPUERJ/2019) No pós-operatório, torna-se essencial avaliar a função respiratória do 

paciente devido à depressão respiratória provocada por anestésicos. Segundo Potter & Perry (2017), 

nesse período, os valores normais de oximetria de pulso no adulto variam entre:  

a) 65 a 95%.  

b) 90 a 98%.  

c) 92 a 100%.  

d) 70 a 100%. 

 

20. (UERJ/CEPUERJ/2019) A hemorragia pode ocorrer externa ou internamente, no período pós-

operatório, tendo como um sinal precoce:  

a) diminuição da frequência cardíaca.  

b) ausência de produção de urina.  

c) vômitos em jatos persistentes.  

d) queda da pressão arterial. 
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21. (UERJ/CEPUERJ/2019) São intervenções de enfermagem no pós-operatório imediato para pacientes 

em risco de constipação intestinal, relacionado ao uso de agentes anestésicos:  

a) inspecionar o abdômen e auscultar sons intestinais.  

b) estimular deambulação precoce e restringir a ingesta hídrica.  

c) massagear região abdominal e aplicar compressas mornas em região hipogástrica.  

d) avaliar o retorno das funções intestinais e controlar a infusão da nutrição parenteral. 

 

22. (UERJ/CEPUERJ/2019) Para evitar as complicações oriundas da prostatectomia, o cuidado de 

enfermagem e sua respectiva justificativa devem ser:  

a) encorajar o paciente a adotar posições que estimulem a micção/prevenir perdas urinárias.  

b) manter controle rigoroso da irrigação vesical prescrita/prevenir obstrução do cateter vesical.  

c) realizar enemas/prevenir o aumento da pressão intra-abdominal.  

d) realizar higiene do meato uretral após 72h/evitar hemorragia.  

 

23. (UERJ/CEPUERJ/2019) As infecções do sítio cirúrgico são as complicações mais comuns decorrentes 

do ato cirúrgico. Uma das estratégias de prevenção desse tipo de ocorrência é:  

a) realizar banho com clorexidina 2% para todos os pacientes cirúrgicos, incluindo cirurgias de pequeno 

porte, em até duas horas antes da abordagem cirúrgica.  

b) realizar tricotomia em área de incisão cirúrgica, utilizando lâminas, em até duas horas antes de 

encaminhar o paciente para o centro cirúrgico.  

c) realizar controle glicêmico no período pré-operatório e pós-operatório imediato, tendo por objetivo 

manter níveis glicêmicos abaixo de 180mg/dL.  

d) realizar curativo em bordos aproximados por sutura, utilizando solução alcoólica até a retirada de 

debris e crostas do leito da ferida. 

 

24. (UERJ/CEPUERJ/2019) Para realizar um registro preciso do controle hídrico, com o objetivo de 

avaliar as funções renal e circulatória no período pós-operatório, deve-se:  

a) registrar o débito urinário do paciente.  

b) desconsiderar secreções de feridas operatórias.  

c) computar o volume da solução para preenchimento do selo d’água.  

d) desconsiderar perdas insensíveis, como vômitos em pequenas quantidades.  

 

25. (UERJ/CEPUERJ/2019) As cirurgias de urgências são necessárias para a saúde do paciente e, muitas 

vezes, evitam o desenvolvimento de problemas adicionais, como por exemplo, destruição tecidual ou 

da função do órgão prejudicado. Deve ser considerada como cirurgia urgente:  

a) amputação traumática.  

b) reconstrução mamária.  

c) excisão de apêndice perfurado.  

d) remoção da vesícula biliar por cálculos. 

 

26. (UERJ/CEPUERJ/2019) A lobectomia consiste na remoção de um lobo do pulmão, onde inserem-se 

habitualmente dois drenos torácicos. Um cuidado de enfermagem ao paciente com dreno torácico é:  

a) manter o dreno torácico grampeado durante a deambulação do paciente.  

b) manter o dreno torácico desgrampeado durante o transporte do paciente.  

c) orientar o paciente a realizar respiração superficial nas primeiras 24 horas de pós-operatório.  

d) orientar o paciente a permanecer em decúbito dorsal nas primeiras 48 horas de pós-operatório. 
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27. (UERJ/CEPUERJ/2019) Um grupo de familiares chegou à UBS para verificar a pressão arterial (PA), já 

que um parente em comum faleceu devido a um acidente vascular cerebral. Os profissionais da saúde 

têm papel primordial nas estratégias de prevenção, diagnóstico, monitorização e controle da 

hipertensão arterial. Na atenção básica de saúde, entre as ações que os técnicos de enfermagem 

realizam como parte integrante da equipe, inclui-se o(a):  

a) verificação da PA limítrofe como um procedimento fundamental, pois tem o objetivo de trabalhar o 

processo de educação em saúde para a prevenção primária da doença e prescrever adoção de hábitos 

saudáveis de vida.  

b) rastreamento da hipertensão arterial em todo adulto com 18 anos ou mais e registro no prontuário e, 

se não tiver ocorrido ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, esta deverá ser verificada e 

registrada.  

c) rastreamento da hipertensão arterial em todo adulto a partir dos 30 anos e registro no prontuário e, se 

não tiver ocorrido ao menos uma verificação da PA nos últimos dois anos, esta deverá ser verificada e 

registrada.  

d) verificação da PA como um procedimento fundamental, pois tem o objetivo de trabalhar o processo de 

educação em saúde e avaliar e estratificar o risco para doenças cardiovasculares. 

 

28. (UERJ/CEPUERJ/2019) Mulher de 28 anos dirigiu-se à unidade de saúde para aferir a pressão arterial 

(PA). Na pré-consulta, ela informou ao técnico de enfermagem que nunca havia passado por esse 

procedimento. Nesse caso, a conduta desse profissional deve consistir em aferir a PA:  

a) nos dois braços. Se as medidas estiverem discrepantes, ele deve considerar o valor mais alto. Nas 

aferições subsequentes, ele deve medir no mesmo braço cuja pressão estava mais elevada.  

b) nos dois braços. Se as medidas estiverem diferentes, o valor mais baixo deve ser considerado e o braço 

no qual se obteve essa medida deve ser referência para as próximas aferições.  

c) no braço esquerdo, por ser o braço mais próximo do ápice do coração. Se os parâmetros de pressão 

estiverem baixos, considerar a aferição no braço direito.  

d) em qualquer um dos braços, independente de ser primeira vez ou não. Nas aferições subsequentes, ele 

pode eleger qualquer um dos braços.  

 

29. (UERJ/CEPUERJ/2019) Com relação ao autocuidado e à prevenção de úlceras dos pés em pessoa com 

diabetes, é correto afirmar que o(a):  

a) presença de infecção grave em úlcera nos pés, com exsudato purulento, celulite ou gangrena, deve ser 

tratada exclusivamente nos serviços de atenção básica.  

b) comportamento dessa pessoa com relação aos pés é um tipo de avaliação usado para que o profissional 

qualifique o potencial de autocuidado.  

c) presença de sensibilidade protetora resulta em maior vulnerabilidade a traumas e maior risco de 

desenvolver úlcera nos pés.  

d) prática de caminhar descalço por 30 minutos com uso de protetor solar nos pés deve ser estimulada. 
 

Profª. Rebeca Rocha 
30. (Residência/UERJ/2022) Com relação aos cuidados com o sítio de inserção do cateter venoso 

periférico, o Manual de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde - Medidas de 

Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (ANVISA, 2017) recomenda avaliar:  

a) a cada oito horas ou conforme criticidade do paciente.  

b) somente as queixas do paciente em relação à dor.  

c) três vezes por turno em unidades de internação.  

d) rubor, edema, dor e drenagem de secreções. 
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 31. (UERJ/CEPUERJ/2019) A preferência do sistema passivo de umidificação das vias respiratórias para 

pacientes mecanicamente ventilados se deve à facilidade de manuseio e à ausência de condensados 

nos circuitos, além do relativo baixo custo. Considerando que a troca do umidificador é um cuidado de 

enfermagem que visa prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), o intervalo 

recomendado de troca desse dispositivo deve ser, em dias, entre:  

a) um a seis.   b) dois a oito.   c) um a cinco.   d) dois a sete. 

 

32. (UERJ/CEPUERJ/2019) Segundo a ANVISA (2018) e de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais, 

a higiene das mãos deve ser realizada em momentos essenciais e necessários, como antes e após tocar 

o paciente, além de:  

a) antes de calçar as luvas; antes de iniciar o plantão; após contato com superfícies anexas ao paciente.  

b) antes de realizar procedimento limpo; após retirar as luvas; após o manuseio dos prontuários e livros 

do setor.  

c) antes de calçar as luvas; após risco de exposição a fluidos corporais; após o término do plantão de 24 

horas.  

d) antes de realizar procedimento limpo/asséptico; após risco de exposição a fluidos corporais; após 

contato com superfícies próximas ao paciente. 

 

33. (UERJ/CEPUERJ/2019) A concentração final da preparação alcoólica para fricção antisséptica das 

mãos sob a forma líquida a ser utilizada em serviços de saúde, o tempo de contato com a pele e o tipo 

de luva recomendada pela ANVISA (2018), para uso nesses casos, respectivamente, são:  

a) 70% / 35 segundos / luva talcada.  

b) 77% / 15 segundos / luva nitrílica sem pó.  

c) 70% a 77% / 25 a 35 segundos / luva sem látex.  

d) 60% a 80% / 20 a 30 segundos / luva isenta de talco. 

 

34. (UERJ/CEPUERJ/2019) Nas unidades de terapia intensiva, no cuidado ao cliente sob ventilação 

mecânica, visando reduzir os casos de pneumonia associada à ventilação (PAV), recomenda-se realizar 

a higiene oral com:  

a) clorexidine aquosa a 0,12%.  

b) clorexidine alcoólica a 0,5%.  

c) bicarbonato de sódio a 0,12%.  

d) bicarbonato de sódio a 0,15%. 

 

35. (UERJ/CEPUERJ/2019) Para a prevenção da infecção de sítio cirúrgico, é recomendação da Qualidade 

de Evidência IA:  

a) manter assepsia na administração venosa de medicamentos.  

b) usar máscara cirúrgica, cobrindo totalmente a boca.  

c) executar esterilização a vapor para uso imediato.  

d) limitar o número de pessoas na sala de cirurgia. 

 

36. (UERJ/CEPUERJ/2019) No caso de uma paciente, em uso de cateter vesical de demora, internada na 

sala de emergência, o cuidado que deve ser tomado para evitar infecção do trato urinário é o de:  

a) solicitar a troca da sonda a cada sete dias.  

b) realizar higiene rotineira do ósteo uretral externo.  

c) fazer uso rotineiro de pomada antimicrobiana no ósteo uretral externo.  

d) fazer lavagem rotineira da sonda por meio do injetor para evitar formação de biofilme. 
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37. (UERJ/CEPUERJ/2019) As particularidades físico-químicas e imunológicas e o volume do 

medicamento prescrito, além das características fisiológicas, como a imaturidade hepática ou renal e a 

escassa quantidade de tecidos para injeção, exigem uma série de cuidados que devem ser 

criteriosamente observados pela equipe de enfermagem na prevenção de eventos indesejáveis 

relacionados à terapia medicamentosa. Com relação à administração de medicamentos, deve-se 

observar:  

a) a primeira opção de acesso intramuscular (IM) para crianças acima de 2 anos que é a dorsoglútea, 

seguida da ventroglútea, que possui como desvantagem pequena amplitude, vasos e ossos adjacentes, os 

quais podem ser lesados durante o procedimento.  

b) que para medicamentos que irritam os tecidos subjacentes ao local de aplicação, deve-se utilizar a 

técnica em Z-Track, que consiste na administração IM, injetando no tecido muscular, em ângulo de 45°, 

para não extravasar para a epiderme.  

c) a limitação de, no máximo, quatro tentativas de punção periférica por profissional, pois múltiplas 

tentativas de punção causam dor, atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso e aumentam os 

custos e riscos de complicações.  

d) o sítio de inserção do cateter intravascular que não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico 

(técnica do no touch) e, em situações de necessidade de palpação do sítio, o profissional deverá calçar 

luvas estéreis. 

 

38. (UERJ/CEPUERJ/2019) A ventilação mecânica (VM) está associada a altas taxas de pneumonia, pois 

o tubo endotraqueal inibe mecanismos de defesa importantes do trato respiratório superior, contribui 

com a produção e acúmulo de secreções da orofaringe, inibe mecanismos de tosse efetivos e pode ser 

uma fonte de infecção. Com a finalidade de prevenir pneumonias associadas à ventilação mecânica 

(PAV), a Anvisa (2017) recomenda elevar a cabeceira, com a finalidade de melhorar a mecânica 

respiratória, reduzir o esforço muscular e o risco de atelectasia, além de reduzir o risco de:  

a) estase venosa.  

b) refluxo gastroesofágico.  

c) hipertensão intracraniana.  

d) trombose venosa profunda. 

 

39. (UERJ/CEPUERJ/2019) Ao retornar do centro cirúrgico para fazer pós-operatório de amputação de 

membro inferior esquerdo, paciente do sexo masculino de 34 anos apresentou retenção urinária. 

Durante o exame físico, foi identificado globo vesical palpável e realizado um cateterismo vesical de 

demora, com sonda Foley 16Fr. Considerando as recomendações da Anvisa (2017), o local de fixação 

desse cateter, nesse paciente, deve ser:  

a) região hipogástrica.  

b) face medial da coxa direita.  

c) face medial da coxa esquerda.  

d) face anterior de uma das coxas. 

 

40. (UERJ/CEPUERJ/2019) Os resíduos de serviços de saúde (RSS) do Grupo A, que não precisam ser 

obrigatoriamente tratados, devem ser acondicionados em coletor com saco de material impermeável, 

resistente à ruptura e vazamento, na cor:  

a) azul.  

b) preta.  

c) branca.  

d) vermelha. 
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41. (UERJ/CEPUERJ/2019) Os recipientes de acondicionamento dos RSS do Grupo E devem ser 

substituídos seguindo as instruções do fabricante ou quando o nível de preenchimento atingir a 

capacidade de:  

a) 4/4.   b) 3/4.   c) 2/4.  d) 1/4. 

 

42. (UERJ/CEPUERJ/2019) No CME, quando a limpeza de um produto para a saúde é realizada utilizando 

detergente enzimático, deve-se ter o cuidado de:  

a) trocar a solução duas vezes ao dia.  

b) utilizar água abaixo de 60°C para diluição.  

c) trocar a solução sempre no horário da manhã.  

d) definir cinco minutos como tempo máximo de imersão.  

 

43. (UERJ/CEPUERJ/2019) O sistema de barreira estéril e o método de esterilização apresentam 

compatibilidade em:  

a) papel grau cirúrgico e plasma de peróxido de hidrogênio.  

b) Tyvek e plasma de peróxido de hidrogênio.  

c) tecido de algodão e óxido de etileno. 

d) tecido de algodão e calor seco. 

 

44. (UERJ/CEPUERJ/2019) Para os profissionais envolvidos no preparo dos materiais em um CME, é 

recomendado como equipamento de proteção individual o uso de:  

a) opas.  

b) capotes esterilizados. 

c) luvas não entalcadas.  

d) aventais de SMS com punhos. 
 

45. (UERJ/CEPUERJ/2019) A montagem da carga em uma autoclave deve ser executada de modo a 

favorecer a circulação do vapor. Por essa razão, deve-se:  

a) posicionar os pacotes para estarem paralelos ao fluxo de vapor.  

b) dispor os materiais côncavos no sentido horizontal.  

c) encostar os pacotes na parede interna da câmara.  

d) sobrepor os materiais de modo a compactá-los. 
 

46. (UERJ/CEPUERJ/2019) Em caso de dúvida em relação à ocorrência de problemas com a bomba de 

vácuo da autoclave, deve-se:  

a) acrescentar fita zebrada em cada pacote.  

b) realizar o teste de Bowie & Dick.  

c) repetir o teste de cavitação.  

d) suspender o uso de Tyvek. 
 

47. (UERJ/CEPUERJ/2019) O diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é clínico e 

deveria ser considerado para todas as pessoas expostas ao tabagismo ou à poluição ocupacional, que 

apresentam dispneia, tosse crônica e expectoração. Os critérios clínicos são suficientes para estabelecer 

o diagnóstico dessa doença, porém, se possível, recomenda-se a confirmação através do(a):  

a) espirometria.  

b) hemograma.  

c) baciloscopia.  

d) raio X de tórax. 
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48. (Residência/UERJ/2022) O primeiro atendimento após a exposição ao HIV é uma urgência. A 

profilaxia pós-exposição deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo um limite de horas 

subsequentes à exposição de até:  

a) 12.   b) 24.  c) 48.   d) 72. 

 

49. (Residência/UERJ/2022) Mulher de 42 anos, preta, casada há 10 anos, tem três filhos (6 meses, 3 

anos e 8 anos) e é microempreendedora (proprietária de confeitaria). Há 2 anos, recebeu alta por cura 

após tratamento com 12 doses supervisionadas de poliquimioterapia específica. Em consulta de 

enfermagem programada para coleta de exame colpocitológico, a usuária relatou o aparecimento de 

placas acastanhadas e doloridas em membros inferiores, além de formigamento e choque nos pés. 

Mediante o quadro, a suspeita diagnóstica e a conduta inicial indicada, respectivamente, são:  

a) reação hansênica / realizar avaliação neurológica simplificada.  

b) tuberculose cutânea / solicitar teste rápido molecular.  

c) pé diabético / solicitar hemoglobina glicada.  

d) sífilis terciária / realizar teste rápido. 

 

50. (Residência/UERJ/2022) As estratégias de busca ativa de sintomático respiratório (SR) e de 

rastreamento da tuberculose (TB) devem ser realizadas na Estratégia da Saúde da Família (ESF) e em 

todos os serviços de saúde, com etapas importantes, como presença e duração da tosse na população-

alvo, coleta do exame de escarro e fluxo para atendimento dos casos positivos e negativos à 

baciloscopia. Considerando as estratégias para busca ativa de SR, o raio X de tórax é indicado para a 

população privada de liberdade, bem como:  

a) população adscrita ao território da ESF, pessoas vivendo em locais de longa permanência, indígenas e 

pessoas em situação de rua.  

b) pessoas em contato com TB pulmonar, pessoas vivendo com HIV, profissionais de saúde e pessoas com 

diabetes mellitus.  

c) pessoas em contato com TB pulmonar, pessoas em situação de rua, indígenas e pessoas com diabetes 

mellitus.  

d) população adscrita ao território da ESF, pessoas vivendo com HIV, indígenas e pessoas em situação de 

rua. 

 

51. (UERJ/CEPUERJ/2019) Para o controle da tuberculose pulmonar em instituições de saúde durante o 

cuidado da criança sintomática respiratória, o tipo de precaução contra a disseminação do bacilo e a 

conduta a ser tomada pelo profissional de saúde para precaução contra proliferação da doença, 

respectivamente, são:  

a) para gotículas / utilizar máscara N95 ao realizar aspiração das vias respiratórias superiores da criança.  

b) aérea e de contato / utilizar máscara cirúrgica ao trocar o frasco de hidratação venosa da criança.  

c) aérea / manter máscara cirúrgica na criança durante seu transporte para a sala de exames.  

d) para gotículas / manter máscara PFF2 na criança durante seu atendimento em ambulatórios.  

 

52. (UERJ/CEPUERJ/2019) O tratamento diretamente observado (TDO) é um elemento-chave da 

estratégia de eliminação da tuberculose, visando ao fortalecimento da adesão do paciente ao 

tratamento e à prevenção do aparecimento de cepas resistentes aos medicamentos. Entre as ações de 

cuidado a serem realizadas também pelo técnico de enfermagem, é preconizado que o TDO consista:  

a) em ver a tomada da medicação diariamente ou pelo menos cinco vezes na semana, explicando a 

necessidade da tomada diária, para a construção de vínculo.  
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b) na liberação da medicação para tratamento domiciliar da tuberculose, podendo ser de uma única vez, 

para os seis meses de tratamento, de acordo com a resposta clínica do paciente.  

c) em ver a tomada da medicação diariamente, de segunda a sexta-feira, ou pelo menos três vezes na 

semana, explicando ao paciente exaustivamente a necessidade da tomada diária.  

d) na liberação da medicação para tratamento domiciliar da tuberculose, exclusivamente nos casos de 

abandono do tratamento ou daqueles pacientes que estejam realizando novamente o tratamento. 

 

Profª. Dayse Amarílio 
53. (UERJ/CEPUERJ/2019) O exame citopatológico tem como objetivo rastrear o câncer do colo de útero 

e suas lesões precursoras. O Ministério da Saúde recomenda que o intervalo entre os exames deve ser:  

a) anual, independente de resultados negativos. 

b) de dois anos, independente de resultados negativos.  

c) de três anos, após dois exames negativos com intervalo anual.  

d) de quatro anos, após dois exames negativos com intervalo anual.  

 

54. (Residência/UERJ/2022) Os leiomiomas são nódulos uterinos classificados segundo sua localização. 

O nódulo mais frequentemente assintomático é classificado como:  

a) pedunculado.  

b) submucoso.  

c) intramural.  

d) subseroso. 

 

55. (UERJ/CEPUERJ/2019) Um dos sinais de probabilidade de gravidez é:  

a) positividade da fração beta do HCG.  

b) percepção dos movimentos fetais.  

c) náuseas e vômitos.  

d) atraso menstrual.  

 

56. (UERJ/CEPUERJ/2019) O Ministério da Saúde recomenda que, para um pré-natal de baixo risco, 

deverão ser realizadas, no mínimo, seis consultas com acompanhamento intercalado entre médico e 

enfermeiro. As consultas até a 28ª semana devem ser realizadas com frequência:  

a) mensal.  

b) Semanal. 

c) bimestral.  

d) quinzenal. 

 

57. (Residência/UERJ/2022) Durante a consulta de pré-natal de rotina da 39ª semana gestacional, a 

paciente relata diminuição dos movimentos fetais. Com o objetivo de avaliar o bem-estar fetal, é 

realizado teste simplificado do estímulo sonoro que não identifica aceleração dos batimentos 

cardiofetais. Diante disso, o teste deverá ser:  

a) realizado duas vezes, com intervalo de, pelo menos, quinze minutos para ser considerado positivo.  

b) realizado duas vezes, com intervalo de, pelo menos, dez minutos para ser considerado negativo.  

c) considerado negativo e a paciente encaminhada à emergência da maternidade de referência.  

d) considerado positivo para desaceleração fetal. 
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58. (UERJ/CEPUERJ/2019) As gestantes diabéticas em uso de insulina requerem atenção especial 

durante a fase de latência do trabalho de parto espontâneo, como monitorar a glicemia a cada:  

a) 1 hora.   b) 2 horas.   c) 3 horas.   d) 4 horas.  

 

59. (UERJ/CEPUERJ/2019) A terapia anticonvulsivante é indicada para prevenir convulsões recorrentes 

em mulheres com eclâmpsia, assim como o aparecimento de convulsões naquelas com pré-eclâmpsia. 

O sulfato de magnésio é a droga de eleição e sua administração requer cuidados de enfermagem, pois 

a terapia medicamentosa deverá ser suspensa em caso de:  

a) frequência respiratória > 20irpm.  

b) frequência cardíaca < 80bpm.  

c) diurese < 100mL em 4 horas.  

d) temperatura axilar > 38°C. 

 

60. (Residência/UERJ/2022) Gestante com 32 anos, na 19ª semana gestacional, procurou o acolhimento 

e classificação de risco, queixando-se de artralgia, febre e cefaleia. Durante a anamnese, relatou que, 

há cerca de oito horas, recebeu a primeira dose de penicilina benzatina, referente ao tratamento de 

sífilis na gestação, indicando tratar-se de um caso de reação de Jarisch-Herxheimer. Diante dessa 

situação, a gestante deve ser observada, pois apresenta maior risco para:  

a) abortamento.  

b) choque anafilático.  

c) amniorexe prematura.  

d) trabalho de parto prematuro. 
 

61. (Residência/UERJ/2022) Durante o terceiro período clínico do trabalho de parto, algumas manobras 

são realizadas quando não há dequitação espontânea. A manobra em que são realizados movimentos 

delicados de massagem de fundo de útero e, ao mesmo tempo, suave tração e rotação do cordão 

umbilical é denominada:  

a) Brandt-Daroff.   b) Jacob Dublin.   c) Fabre.   d) Taxe. 
 

62. (UERJ/CEPUERJ/2019) Buscando a assistência humanizada, os estudos evidenciaram que é útil e 

deve ser utilizado(a) e estimulado(a) no parto normal (o)a:  

a) posição não supina.  

b) manobra de Kristeller.  

c) exame vaginal frequente.  

d) restrição hídrica e alimentar. 
 

63. (Residência/UERJ/2022) Mulher de 19 anos, em pós-operatório de cesariana realizada há vinte dias, 

lactante em aleitamento materno exclusivo, comparece à UBS relatando queimação nos mamilos ao 

amamentar e durante os intervalos das mamadas. Ao ser examinada pela enfermeira, verificou-se o 

uso de conchas de silicone. Suas mamas estavam cheias e os mamilos, descamativos e hiperemiados, 

com aspecto de assadura. Nesse caso, para garantir o bem-estar da mulher e do seu recém-nascido, 

deve-se orientar quanto ao(à):  

a) pega adequada, visto se tratar de fissura mamilar.  

b) ordenha das mamas quando necessário, visto se tratar de ingurgitamento mamário.  

c) correto uso dos antimicóticos pela mulher e pelo recém-nascido, visto se tratar de infecção por Candida 

albicans.  

d) aumento da frequência de oferta das mamas e à compressão das mamas pelas conchas de silicone, 

visto se tratar de ductos mamários bloqueados. 
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64. (UERJ/CEPUERJ/2019) O período de pós-parto imediato requer bastante atenção por parte da 

equipe de saúde, considerando a possibilidade de ocorrência de atonia uterina. Na eventualidade de 

sangramento transvaginal anormal, a observação deverá ser redobrada através do controle da retração 

uterina, da perda sanguínea e do estado geral, estabelecendo como cuidado a verificação dos sinais 

vitais em intervalos de:  

a) 1 hora.   b) 4 horas.   c) 30 minutos.   d) 15 minutos. 

 

65. (UERJ/CEPUERJ/2019) O Método de Lactação e Amenorreia (LAM) é considerado efetivo de 

planejamento familiar nos seis primeiros meses pós-parto e está associado a taxas baixíssimas de 

gravidez (0,5 a 2%). Para garantir tal eficácia, é necessário que a mulher permaneça em amenorreia e 

que o aleitamento materno seja:  

a) misto.  

b) exclusivo.  

c) predominante.  

d) complementado. 

 

66. (UERJ/CEPUERJ/2019) Na profilaxia da transmissão vertical do HIV durante o parto, alguns cuidados 

essenciais ao recém-nascido exposto ao HIV devem ser observados após o nascimento, tal como:  

a) realizar banho imediatamente.  

b) aspirar vias aéreas vigorosamente.  

c) clampear tardiamente o cordão umbilical.  

d) estimular o aleitamento materno na primeira hora. 

 

67. (UERJ/CEPUERJ/2019) Na assistência ao recém-nascido a termo e saudável após o parto, 

recomenda-se realizar de modo rotineiro:  

a) aspiração de vias aéreas superiores  

b) clampeamento imediato do cordão umbilical  

c) administração de vitamina K por via intramuscular  

d) verificação do índice de Apgar ao 5º e 10º minutos de vida 

 

68. (UERJ/CEPUERJ/2019) Apesar da sucção do bebê ser um ato reflexo, ele precisa aprender a retirar o 

leite do peito de forma eficiente. Para que isso ocorra, torna-se necessário que se estabeleça pega e 

posição adequadas. Considera-se sinal de boa pega, além da boca do bebê estar bem aberta, que:  

a) o queixo do bebê esteja distante da mama.  

b) as bochechas do bebê estejam encovadas.  

c) o lábio inferior do bebê esteja virado para dentro.  

d) a aréola esteja mais visível acima da boca do bebê. 

 

69. (Residência/UERJ/2022) Segundo o MS, os indicadores comportamentais de dor neonatal e as 

estratégias não farmacológicas para controle da dor e do estresse no recém-nascido, respectivamente, 

são:  

a) irritabilidade e arqueamento do tórax / soluções adocicadas orais e enrolamento.  

b) sudorese palmar e tremor do queixo / sucção nutritiva e contenção facilitada.  

c) fechamento dos olhos e hipotonia / contato pele a pele e amamentação.  

d) choro e língua relaxada / posição canguru e redução da iluminação. 
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70. (UERJ/CEPUERJ/2019) A bronquiolite é uma infecção viral aguda dos bronquíolos que ocorre 

principalmente no inverno e acomete crianças menores de 2 anos. O vírus sincicial respiratório (VSR) é 

o agente responsável por mais da metade dos casos e esse quadro requer como cuidados:  

a) ambiente aquecido e filtrado e manutenção do repouso, controlando os antibióticos para infecção viral.  

b) quarto coletivo para lactente e estímulo cauteloso à ingestão de líquidos, com decúbito de 15º durante 

dieta.  

c) ambiente umidificado e monitoramento contínuo da oximetria, mantendo a frequência respiratória 

entre 12 a 20irpm.  

d) quarto separado e suspensão da ingesta por via oral durante a fase aguda, com alimentação por sonda 

nasogástrica. 

 

71. (UERJ/CEPUERJ/2019) Ao realizar a higiene corporal de uma criança de 9 meses, portadora de 

hidrocefalia congênita, em pré-operatório para colocação de válvula de drenagem do líquido ventricular 

para o peritônio, faz-se necessária a verificação do sinal predominante de aumento da pressão 

intracraniana, que é:  

a) abaulamento da fontanela.  

b) distensão abdominal.  

c) cefaleia ao acordar.  

d) estrabismo.  

 

72. (Residência/UERJ/2022) A caderneta de saúde da criança utiliza o índice de massa corporal (IMC) 

para a idade como um dos parâmetros para avaliação do crescimento de crianças menores de 10 anos. 

Os pontos de corte de IMC por idade para essas crianças, com diagnóstico nutricional de IMC adequado, 

são os valores críticos de escore z:  

a) > +1 e < +2.  

b) > -3 e < -2.  

c) > -2 e +1.  

d) +2 e +3. 

 

73. (UERJ/CEPUERJ/2019) Diante do cenário preocupante de queda da imunização no Brasil, cabe ao 

técnico de enfermagem, como profissional de saúde, orientar a população sobre qual doença 

determinada vacina pode prevenir. Sobre as vacinas contidas no Calendário Nacional de Vacinação, é 

correto afirmar que:  

a) VOP Poliomielite previne paralisia infantil, estando recomendada 1ª dose com 2 meses.  

b) BCG ID previne formas graves de tuberculose, estando recomendada dose única ao nascer.  

c) Rotavírus Humano previne diarreia por Rotavírus, estando recomendada 1ª dose aos 6 meses.  

d) SRC Tríplice Viral previne sarampo, rubéola e varicela, estando recomendada dose única aos 12 meses. 

 

74. (Residência/UERJ/2022) No calendário básico vacinal da criança, aos 12 meses, o Ministério da 

Saúde (MS) prevê a aplicação, pela primeira vez, das doses de vacinas contra sarampo e rubéola, bem 

como:  

a) caxumba e varicela.  

b) caxumba e hepatite A.  

c) coqueluche e varicela.  

d) coqueluche e hepatite A. 
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Profª. Polyanne Aparecida 
75. (UERJ/CEPUERJ/2019) De acordo com o artigo 22 da resolução COFEN nº 564/2017, o 

remanejamento de setor dos profissionais de enfermagem por necessidade de serviço poderá ser 

realizado nas instituições, desde que seja garantido o direito do referido profissional em:  

a) anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas 

e legais.  

b) aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, éticos-políticos, socioeducativos, históricos e 

culturais que dão sustentação à prática profissional.  
c) suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições 

seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente.  

d) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou 

que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 

 

76. (UERJ/CEPUERJ/2019) Em referência ao novo código de ética dos profissionais de enfermagem 

(Resolução 564/2017), é permitido:  

a) negar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica científica, ética e legal, ou 

que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade, exceto em situação de 

urgência e emergência.  

b) recusar-se a administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de 

administração e os potenciais riscos, respeitados os graus de formação profissional.  

c) delegar atribuições dos profissionais de enfermagem, quando corriqueiras, para o acompanhante 

quando esse for responsável legal do paciente no ambiente hospitalar.  

d) registrar e assinar as ações de enfermagem que foram executadas por um dos membros da sua equipe 

durante o plantão.  

 

77. (UERJ/CEPUERJ/2019) Segundo a resolução COFEN nº 554/2017, a autopromoção indevida é a 

utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos como forma ou com intenção 

de:  

a) fazer concorrência leal no mercado de trabalho.  

b) pleitear exclusividade de métodos de tratamentos e cuidados.  

c) baldar clientela para si e/ou para outros profissionais de saúde.  

d) induzir a promessa de resultados quanto ao método de tratamento e cuidados. 

 

78. (UERJ/CEPUERJ/2019) A resolução COFEN nº 554/2017 estabelece critérios para o comportamento 

dos profissionais de enfermagem nos meios de comunicação, sendo VEDADO ao profissional de 

enfermagem:  

a) recorrer aos órgãos competentes quando exposto e/ou citado indevidamente em meios de 

comunicação em massa.  

b) agir com responsabilidade e respeito aos direitos autorais e à privacidade dos pacientes nas mídias 

sociais.  

c) utilizar meio de divulgação para prestar informações e dar entrevistas sobre assuntos de enfermagem.  

d) expor a imagem da face e do corpo de pacientes em redes sociais e grupos sociais. 

 

 

 

 



 
 

www.romulopassos.com.br 16 

 MENTORIA UERJ | 2ª REVISÃO DE ENFERMAGEM 2022 

79. (UERJ/CEPUERJ/2019) O profissional de enfermagem deverá basear suas ações de acordo com os 

princípios fundamentais da ética e da bioética. O técnico de enfermagem, ao deixar de praticar atos 

que possibilitariam o emprego de todos os meios necessários para a restauração da saúde, a prevenção 

de agravos e o alívio do sofrimento do paciente, atua de forma negligente. Com base no Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem, em caso de danos decorrentes de imperícia, negligência e 

imprudência ao paciente, esse profissional deve:  

a) responsabilizar-se pela falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido 

praticada individualmente ou em equipe, desde que tenha participação e/ou conhecimento prévio do 

fato.  

b) aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, éticos-políticos, socioeducativos e culturais, em 

benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão, em busca de uma 

assistência segura e livre de danos.  

c) prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de 

suspensão das atividades profissionais, posicionando-se contra e denunciando aos órgãos competentes, 

visando à proteção da pessoa, família e coletividade.  

d) prestar assistência de enfermagem promovendo qualidade de vida à pessoa e família no processo de 

nascer, viver, morrer e no caso de luto, além de oferecer os cuidados paliativos disponíveis para assegurar 

o conforto físico, psíquico, social e espiritual nos casos de doenças graves incuráveis e terminais. 

 

80. (UERJ/CEPUERJ/2019) Quanto à exposição da imagem do paciente em meios de comunicação e 

mídias sociais, a Resolução COFEN nº 554/2017 regulamenta que é permitido ao profissional de 

enfermagem expor:  

a) imagens do paciente em redes sociais e grupos sociais fechados, tais como o WhatsApp.  

b) figuras do paciente em trabalhos científicos, se for imprescindível, e com autorização expressa dele ou 

de seu representante legal.  

c) fotografias de pacientes vulneráveis ou legalmente incapazes de exercerem uma decisão autônoma, 

com relação ao uso de suas imagens, como crianças.  

d) imagens comparativas, referentes às intervenções realizadas relativas ao “antes e depois” de 

procedimentos, como forma de promover o profissional.  

 

81. (UERJ/CEPUERJ/2019) Em relação às características dos registros de enfermagem, é correto afirmar 

que a:  

a) evolução de enfermagem é elaborada pelo enfermeiro, apresenta dados brutos, refere-se ao período 

de 24 horas e registra a reflexão e a análise de dados.  

b) anotação de enfermagem é elaborada pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, apresenta dados 

analisados, refere-se a um momento específico e registra uma reflexão.  

c) anotação de enfermagem é elaborada por toda a equipe de enfermagem, apresenta dados brutos e 

pontuais, refere-se a um momento específico e registra uma observação.  

d) evolução de enfermagem é elaborada por toda a equipe de enfermagem, apresenta dados analisados, 

refere-se ao período de 24 horas, registra a reflexão e a análise de dados.  

 

82. (UERJ/CEPUERJ/2019) Os registros de enfermagem são realizados durante todo o exercício 

profissional e deverão constar no prontuário do paciente e em formulários próprios da enfermagem, 

pois quando o cuidado realizado não está registrado, ele não é considerado executado formalmente. 

Esses registros devem ser legíveis, completos, claros, concisos, objetivos, pontuais e cronológicos, sem 

rasuras, contendo data, hora, carimbo e assinatura. No período transoperatório, é necessário registrar: 
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a) identificação do médico que constatou o óbito; tempo de permanência no banho de imersão; tolerância 

e resistência do paciente; orientações prestadas; procedimentos/cuidados realizados; condições de saída 

(deambulando, de maca ou de cadeira de rodas). 

b) procedimentos/cuidados realizados (banho, higiene oral, mensuração de sinais vitais, retirada e guarda 

de próteses, roupas íntimas, presença e local de dispositivos – acesso venoso, sondas, local de tricotomia, 

condições da pele); tempo de jejum; orientações prestadas; esvaziamento de bexiga; administração de 

pré-anestésico. 

c) nome completo do paciente, data e hora da admissão; condições de chegada (deambulando, de maca 

ou de cadeira de rodas); nome do acompanhante ou responsável; condições de higiene; queixas 

relacionadas ao motivo da internação; procedimentos/cuidados realizados (mensuração de sinais vitais, 

punção de acesso venoso, coleta de exames e elevação de grades); orientações prestadas; tolerância e 

resistência do paciente. 

d) recepção no centro cirúrgico e encaminhamento à sala cirúrgica; procedimentos/cuidados realizados; 

posicionamento do paciente; instalação e/ou retirada de eletrodos e monitor; localização da placa de 

bisturi e outros dispositivos (acesso venoso, drenos e sondas); composição da equipe cirúrgica; dados dos 

horários de início e término da anestesia e da cirurgia; tipo de curativo e local; intercorrências durante o 

ato cirúrgico; encaminhamento à recuperação anestésica. 

 

83. (UERJ/CEPUERJ/2019) Para o tratamento da sífilis congênita em crianças com mais de 28 dias de 

vida, foi prescrito 300.000UI de penicilina G cristalina, intravenosa (IV), a cada 4 horas. Havia disponível 

na unidade um frasco-ampola da medicação em pó liofilizado de 5.000.000UI e ampolas de 10ml de 

água bidestilada para reconstituição. Nessa situação, para administrar o volume correto da medicação 

por via IV, deve-se reconstituir o conteúdo do frasco-ampola com:  

a) 8ml de água bidestilada e administrar 0,5ml, utilizando velocidade de infusão mínima de 20 minutos.  

b) 6ml de água bidestilada e administrar 0,3ml, utilizando velocidade de infusão mínima de 30 minutos.  

c) 10ml de água bidestilada e administrar 0,6ml, utilizando técnica limpa durante o preparo.  

d) 8ml de água bidestilada e administrar 0,6ml, utilizando técnica asséptica no preparo.  

 

84. (UERJ/CEPUERJ/2019) Homem de 53 anos, diabético, está internado na enfermaria de clínica médica 

e deve receber 20UI de insulina NPH. Na instituição, está disponível insulina NPH em frasco ampola com 

100UI/ml, mas, tendo em vista que acabou o estoque da seringa de insulina e que deverá ser utilizada 

seringa de 3ml, a quantidade (em ml) que deve ser aspirada do frasco é de: 

a) 0,6.   b) 0,5.   c) 0,2.   d) 0,1. 

 

85. (UERJ/CEPUERJ/2019) Para o tratamento da sífilis adquirida no adulto, foi prescrito 2,4 milhões de 

penicilina G benzatina, intramuscular (IM), dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo). Na sala de 

medicação, havia disponível frasco-ampola da medicação em pó liofilizado de 1.200.000 UI/frasco e 

ampolas de 10ml de água destilada para reconstituição. Nessa situação, para administrar o volume 

correto da medicação no paciente por via IM na área de 1ª escolha, o conteúdo de cada frasco-ampola 

deve ser reconstituído com:  

a) 10ml de água destilada, aplicando 2,5ml, em cada região dorsoglútea.  

b) 5ml de água destilada, aplicando 2,5ml, em cada região ventroglútea.  

c) 3ml de água destilada, aplicando 3ml, em cada região ventroglútea.  

d) 10ml de água destilada, aplicando 3ml, em cada região dorsoglútea. 
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86. (UERJ/CEPUERJ/2019) A administração de medicamentos é um dos procedimentos mais 

importantes da assistência de enfermagem, sendo essencial o conhecimento sobre suas vias. Em 

relação à via subcutânea, o volume máximo, em ml, recomendado por Potter (2017), para aplicação de 

fármaco em indivíduo adulto é de:  

a) 0,5.   b) 1,0.   c) 1,5.   d) 2,0.  

 

87. (UERJ/CEPUERJ/2019) Foi prescrita, a um paciente, a administração de uma solução de soro 

glicosado 5% de 500ml com uma ampola de cloreto de sódio 20%, contendo 10ml, e uma ampola de 

cloreto de potássio a 10%, contendo 10ml, de 4 em 4 horas. Durante o transporte para o centro 

cirúrgico, o soro foi retirado da bomba de infusão. Por isso, foi utilizado o gotejamento gravitacional 

com uso de equipo de macrogotas cuja descrição técnica é de 20 gotas/ml. O resultado do cálculo de 

gotejamento, em gotas/min, é de:  

a) 41.  b) 42.  c) 43.  d) 44. 

 

88. (UERJ/CEPUERJ/2019) Ao administrar insulina de ação rápida (regular) no paciente, com o objetivo 

de evitar ocorrência de complicações de hipoglicemia ou hiperglicemia, deve-se ofertar sua refeição:  

a) imediatamente.      c) 30 minutos após a administração.  

b) 10 minutos após a administração.   d) 60 minutos após a administração 

 

89. (UERJ/CEPUERJ/2019) A coleta de urina para cultura no indivíduo adulto é um exame solicitado 

quando há suspeita de infecção do sistema urinário. Um dos cuidados que devem ser observados 

durante o procedimento é:  

a) coletar o primeiro jato da diurese.  

b) reservar volume mínimo de 20ml.  

c) acondicionar a urina em frasco limpo com tampa.  

d) enviar o material ao laboratório no máximo em 30 minutos. 

 

90. (UERJ/CEPUERJ/2019) O metabolismo corporal é mediado por sistemas enzimáticos, quase todos 

dependentes da temperatura, por isso é fundamental que a temperatura central esteja dentro dos 

parâmetros adequados para o perfeito funcionamento do organismo humano. Em caso de morte 

encefálica (ME), o centro termorregulador é perdido, possibilitando casos de hipotermia severa. 

Segundo Padilha et al (2010), a intervenção que o técnico de enfermagem deve implementar, para 

reverter casos de hipotermia em paciente com diagnóstico de ME, deve ser:  

a) infundir líquidos aquecidos.  

b) manter a temperatura ambiente acima de 28°C.  

c) usar o aparelho de fototerapia voltado para o tórax e o abdômen.  

d) instalar o filtro trocador de calor no circuito de ventilação mecânica.  
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