
(f) ISCISA -EXAME DE ADMISSAO ENFERMAGEM GERAL(SO PARA ENFERME.RO GERAL)

1. A lavagem meticulosa das maos
pelos profissionais de saude e
visitantes contribui
significativamente para a lnterrupcao
do cicio da infec~ao:
A. Recorrente
B. Cruzada
C. Vertical
D. Concomitante

2. Lavar as maos entre um cuidado de
enfermagem e outre e importante
para:
A. Manter a higiene das maos
B. Evitar a autocontaminacao.
C. Nao contaminar 0 material
D. Evitar a infecC;aocruzada e a
autocontaminacao

3. Numa situa~ao de emergencia, em
que ha indica~ao de intuba~ao
endotraqueal, 0 paciente devera ser
colocado na seguinte posi~ao:
A. Fowler, com a cabec;a para 0 lado.
B. Trendelenburg, com a cabec;a
flectida para frente.

C. Horizontal, sobre uma superficie
firme com a cabec;a para tras,

D. Lateral esquerda, sobre uma
superficie flexivel.

4. A coleta de urina de 24 horas auxilia
no diagnostico de doencae do
aparelho geniturinario, sendo
imprescindivel 0 seguinte cuidado:
A. Colectar a primeira urina da manha
B. Desprezar 0 primeiro jacto de urina
C. Colocar 0 material em frasco estenl
D. Reiniciar a colecta se alguma mlccao
for desprezada

5. Para realizar a glicosuria pelo
metodo do clinitest, as quantidades
necessarias de urina e agua,
respectivamente, sac:
A. 5 gotas e 10 gotas
B. 10 gotas e 5 gotas
C. 10mL e 5mL
D.5mLe10mL

6. Hemorragia e a perda de sangue
devido ao rompimento de um vase
sangOineo, veia ou arteria. Quando
oriunda do pulmio denomina-se:
A. Metrorragia
B. Hematernese
C. Aracn6ide
D. Hemoptise,

7. A perda da continuidade essea,
produzida de forma brusca e violenta
como resultado de um traumatismo,
denomina-se:
A. Concussao
B. Contusao
C. Entorse
D. Fratura

8. A densidade urinaria, verificada por
meio do urodensimetro, oscila,
quando normal, entre:
A. 1.060 e 1.070
B. 1.055 e 1.060
C. 1.045 e 1.050
D. 1.010 e 1.030

9. A falta de fun~ao respiratoria, por
qualquer causa que se introduza no
trajecto gas080 dos pulmees, entre 0
sangue e 0 ar ambiente, denomina-
se:
A. Dispepsia
B. Anorexia
C. Asfixia
D. Nenhuma das alternativas anteriores

10.0 eletrocardiograma fornece
informa~oes sobre:
A. Registro dos impulsos eletricos do
coracao

B. Arritmia cardiaca de repeticao
C. Registro das incursoes respirat6rias
D. Acidose respirat6ria

11.lndique 0 procedimento que nao
deve ser realizado, ao prestar os
primeiros socorros a uma pessoa
intoxicada com soda causuca:
A. Colocar a vitima com a cabec;a mais
baixa que 0 resto do corpo
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B. Oar bastante agua misturada com
suco de laranja e/ou de limao

C. Provocar vornito com agua e sal
O. Nenhuma das alternativas anteriores

12.A sensa~io de deslocamento do
corpo em rela~io aos objetos ou
vice-versa, al8m de nauseas e
sensa~io de zumbidos nos ouvidos,
sem perda da consciencia, sio
sintomas caracteristicos de:
A. Lipotimia
B. Sincope
C. Coma
O. Vertigem

13.A compressa quente visa promover
ba-sicamente a:
A. Vasoconstricao
B. Pneurnoconstricao
C. vasoonatacao
O. Todas estao correctas

14.A posi~io de Trendelenburg 8
indicada, entre outras, para:
A. Melhorar a troca gasosa nos
pulrnoes

B. Melhorar a circulacao de retorno dos
membros inferiores

C. Oiminuir a tosse produtiva
O. Nenhuma das alternativas anteriores

15.0 choque anafilatico 8 provocado
pela:
A. Presenca de pirogenio no
medicamento

B. Superdosagem de rnedicacao
C. Nao aceltacao do organismo em
relacao ao medicamento

O. Nenhuma das alternativas anteriores
16.Os ossos movimentam-se em rela~io
uns aos outros atrav8s de:
A. Cartilagens
B. Curvas
C. Nervos
O. Musculos
E. Articulacoes

17.0 termo utilizado para denominar
reten~io de gases no estomago e no
intestino 8:

A. Anosmia
B. Slalorreia
C. Tenesmo
O. Meteorismo

18.No exame da pele de um paciente
podemos encontrar lesoes que
constituem acumulos s6lidos
circunscritos. Essas lesoes sio
denominadas:
A. Abscessos
B. Hematomas
C. Pustulas
O. Flictenas

19.A catecteriza~io nasogastrica tem
por finalidades:
A. Evitar diarreia e manter eqUilibrio
hidroeletrolitico

B. Reduzir estresse e evitar
constipacao intestinal

C. Retirar os fluidos do trato
gastrintestinal e administrar
medicamentos e alimentos
(gavagem)

O. Evitar constipacao intestinal e
prevenir desconforto gastrico

20.Em pacientes acamados com
incontinencia urlnaria, 0 cuidado
mais importante de enfermagem
inclui:
A. Controle rigoroso de diurese
B. Restriyao rigorosa de liquidos
C. Troca programada da roupa do leito
O. Cateterismo vesical

21.0 cuidado de enfermagem a ser
prestado ao paciente, na colheita de
escarro para baciloscopia, 8:
A. Fazer bochechos de agua e ingerir a
seguir

B. Escovar os dentes e lavar a boca
C. Colocar 0 material em recipiente
limpo

O. Promover meios para evitar a tosse
22.Ao prestar cuidados de emergencia a
um paciente que sofreu uma fratura,
deve-se:
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A. Transportar 0 paciente em decubito
dorsal para proteger a fratura

B. Imobilizar 0 membro fraturado para
transportar 0 paciente

C. Administrar sedativo para diminuir 0
estresse

O. Nenhuma das alternativas anteriores
23.0 ponto basico da assistencia de
enfermagem com prioridade sobre
todos os demais cuidados ao
paciente com insuficiencia
respiratoria e:
A. Manuteny80 das vias aereas
desobstruidas

B. Utilizayao de oxigenio nasal
C. Observacao rigorosa da frequencia
respirat6ria

O. Hurnidificacao do gas a ser
administrado

24.Sao sinais de hipoglicemia, alem da
sudorese:
A. Sonolencia e halite cetonlco
B. Palidez e taquicardia
C. Sonolencia e bradicardia
O. Halite cetonico e cefaleia

25.Quando 0 paciente esm com
hipoglicemia, ele deve:
A. Receber glicose
B. Ir ao hospital imediatamente
C. Ficar deitado em decubito lateral
O. Tomar insulina habitual

26.Um dos objectivos do uso de
ataduras e:
A. Favorecer a cicatrizacao da area
lesada

B. Restringir ou impedir movimentos
C. Impedir a propaqacao de infecyao
em feridas septicas

D. Economizar material esterilizado
27.E necessario fazer a colecta de
escarro para cultura pela rnanha,
porque neste periodo 0 paciente
esm: .
A. Com expectoracao abundante
B. Oescansado
,C. Hidratado

O. Nenhuma das alternativas anteriores
28.Para realizar de maneira eficiente a
respira~ao pelo metodo boca a boca,
devemos colocar 0 paciente na
posi~ao:
A. Sentado
B. Em pe
C. Oeitado em decubito lateral
O. Oeitado em decubito dorsal

29.A dor e uma das maiores causas de
desconforto, que pode ser
identificada atraves da conduta
verbal e nao-verbal. Se possivel,
deve-se estimular 0 paciente a
descri~ao de sua dor, com 0
objectivo principal de identificar as
seguintes caracteristicas:
A. Localizacao, intensidade e
qualidade.

B. Profundidade, localizacao e curacao.
C. Localizacao, difuS80 e intensidade.
O. Profundidade, qualidade e curacao.

30.Para que uma substancia possa ser
administrada por via intravenosa e
essencial que:
A. N80 seja hemolitica
B. Seja caustica
C. Nao seja de facil absorcao
O. Contenha pirogenio

31.0 primeiro cuidado a ser dado em
caso de hemorragia externa por
acidente e prioritariamente:
A. Instalar soro removendo a vitima do
local

B. Cobrir 0 sangramento, apertando
com firmeza 0 vasa afetada.

C. Manter a volume sangOinea atraves
de transfusao

O. Imabilizar 0 membra lesado para dim
i-nuir a perda de sangue

32.Sao complica~oes dos usuarloe de
insulina:
A. Oar no local da aplicacao
B. Lipodistrofia insulinica
C. Edema insulinico

L'
O. Samente B e C estao corretas
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33.Na desinfec~io por glutaraldeido a
2% 0 cuidado previa com os
rnateriais e fazer:
A. Limpeza
B. Estocagem
C. Esterilizacao
D. Registo

34.A ac~io de enferrnagern irnediata,
prestada a urn paciente que sera
subrnetido a lntubacao orotraqueal,e:
A. Fixar 0 tubo
B. Providenciar aspirador
C. Humedecer a reqiao local
D. Retirar pr6tese dentaria

35.A tapotagern tern, entre outros
objectivos, 0 de rnelhorar a
capacidade ventllatoria, devendo ser
praticada em pacientes no caso de:
A. Coma diabetico
B. Transoperat6rio
C. lnsuficiencia renal
D. Secrecao bronquica

36.Ao suspeitar de urna reacc;io
transfusional nurn paciente que
esteja a receber hernoderivados, 0
enferrneiro devera adoptar as
seguintes atitudes:
A. Manter a transfusao, chamar 0
medico e aquecer 0 paciente.

B. Manter a transfusao, guardar a
embalagem do sangue e aquecer 0
paciente.

C. lnterrornper a transfusao, desprezar
a embalagem de sangue e
comunicar ao medico.

D. Interromper a transfusao, comunicar
ao enfermeiro chefe e guardar a
embalagem do sangue.

37.Colocar 0 paciente erecto com
pernas e pes para baixo, adrninistrar
oxigenio, aplicar
torniquetes rotativos e adrninistrar
rnedicac;io prescrita sio cuidados de
enfermagern adequados a seguinte
situa~io:

A. Hemot6rax
B. Bronquiectasia
C. Enfisema pulmonar
D. Edema agudo de pulmao

38. Em rela~io a aplicac;io de calor local,
indique a op~io incorreta:
A. Alivia espasmos musculares
B. Estimula a circulacao e as glandulas
sudoriparas

C. Acelera 0 processo de supuracao.
D. Produz a vasoconstricao

39.Na adrninistra~io de rnedicarnentos
por via oral, nio e indicado:
A. Colocar os medicamentos em
copinhos ou caixinhas.

B. Perguntar 0 nome do paciente e
certificar-se disso com 0 cartao ou
relat6rio de enfermagem

C. Deixar 0 medicamento sobre a
mesinha do paciente, quando ele
estiver ausente.

D. Lavar os copinhos com agua e
sabao

••
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