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1.  (IBADE – IAPEN/AC – 2020) A Pressão Arterial – PA – é definida como a medida da pressão exercida 

pelo sangue nas paredes das artérias quando o sangue é ejetado na corrente sanguínea pelo ventrículo 
esquerdo. Para evitar erros na aferição e obter o melhor resultado da PA, é correto afirmar que o 
paciente deve: 

a)  realizar atividade física moderada antes da aferição. 
b)  estar na posição sentada, manter tronco recostado e relaxado no encosto da cadeira e pernas relaxadas 

sem cruzar. 
c)  comer, fumar, ingerir bebida alcoólica ou cafeína antes da medida. 
d)  manter o braço posicionado verticalmente, alinhado ao corpo durante a medida. 
e)  posicionar-se em decúbito ventral, caso esteja acamado. 
 
2.  (FEPESE/ 2019) Assinale a alternativa correta acerca das vias de administração de medicamentos. 
a) Diante da necessidade de se realizar aplicação de medicação intramuscular em idoso, o músculo de 

primeira escolha deverá ser a região do vasto lateral da coxa. 
b) Dentre as vias de administração possíveis, a endovenosa é umas das mais indicadas em situações de 

urgência uma vez que permite a administração de grandes volumes, além de tolerar uso de soluções hipo 
e hipertônicas. 

c) Dentre as opções de aplicação intramuscular em crianças, sobretudo abaixo de 10 anos, a região do 
deltoide é a melhor opção, considerando o tamanho do músculo e o fácil acesso. 

d) A via intradérmica é indicada para aplicação de insulina e pode comportar volumes de até 2 ml, além de 
soluções cristalinas e isotônicas. 

e) A hipodermóclise consiste na administração de grande quantidade de fluidos diretamente no músculo, de 
forma contínua e intermitente. 
 

3. (IDECAN – Prefeitura de Conquista/MG – 2016 – Téc. de enfermagem) A higiene do paciente é uma 
atividade atribuída à equipe de enfermagem, tem um fator importante na recuperação do paciente a 
fim de evitar doenças infecciosas, no momento deve se fazer a troca de roupas e arrumação do 
leito. Em relação à higiene corporal, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A higiene corporal do paciente faz a sequência da cabeça aos pés. 
b) O paciente em estado inconsciente deverá ser colocado em decúbito lateral para a realização da higiene 

oral. 
c) Higiene oral consiste em manter a boca, bochechas, língua e gengivas limpas, afim de prevenir cáries, 

gengivite, periodontite, halitose e formação de placas bacterianas. 
d) O tipo de banho varia de acordo com a patologia e o estado geral que se encontra o paciente, no caso da 

indicação do banho ser de ablusão deverá colocar o paciente debaixo do chuveiro. 
 

4. (UFSC/2018) Antes de administrar o medicamento, o profissional de Enfermagem deve observar 
algumas regras básicas, como o medicamento certo, a dose certa, a via certa, a hora certa, o paciente 
certo, a forma certa, a orientação certa, o monitoramento certo e o registro certo. A esse respeito, 
associe os locais listados na coluna 1 aos locais relacionados à aplicação de medicamento por via 
intramuscular da coluna 2 e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para 
baixo. 

1. Quadrante superior lateral do glúteo 
2. Anterolateral da coxa, terço médio 
3. Hochstetter 
4. Aproximadamente 4 cm abaixo do acrômio 
 

(    ) Deltoide 
(    ) Dorsoglúteo 
(    ) Ventroglúteo 
(    ) Vasto lateral 

a) 4 – 1 – 2 – 3 
b) 1 – 4 – 3 – 2 
c) 3 – 2 – 1 – 4 
d) 4 – 1 – 3 – 2 
e) 3 – 1 – 4 – 2 
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5. (COTEC – Prefeitura de Tumalina/MG – 2019 – Enfermeiro) A realização de um exame físico completo 
no cotidiano da prática assistencial do enfermeiro, independentemente dos níveis de complexidade, é 
fundamental para a realização do planejamento de enfermagem, bem como para evidenciar 
claramente as diferentes manifestações clínicas eventualmente apresentadas pelo paciente. 
Considerando os aspectos de semiologia e semiotécnica aplicados à enfermagem, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) São quatro os focos de ausculta cardíaca: mitral, tricúspide, aórtico e pulmonar; o foco pulmonar se 
localiza no segundo espaço intercostal à esquerda, junto ao esterno. 

b) No exame de percussão torácica, a manifestação de hipersonoridade se dá devido ao aumento de ar nos 
pulmões ou no espaço pleural, comum em paciente com pneumotórax ou enfisema pulmonar. 

c) O exame de ausculta abdominal deve preceder à palpação e à percussão, contudo, em casos de peritonite 
generalizada, os movimentos peristálticos estão abolidos. 

d) Paciente com diagnóstico de Guillain-Barré, ao exame físico, apresenta fraqueza muscular descendente, 
acompanhada, inicialmente, de parestesia e disfagia imediata. 
 

6. (PREFEITURA DO RJ/2015) O local indicado para administração de medicamentos por via intramuscular 
em recém-nascido com peso maior que 1000g, é a seguinte região, com seu respectivo volume máximo: 

a) dorso glúteo, até 0,5 ml 
b) ventro glúteo, até 0,5 ml 
c) vasto lateral da coxa, até 0,5 ml 
d) face anterolateral da coxa, até 0,25 ml 
 


