
 

 

ATUALIZAÇÕES DO LIVRO: 

 
1.000 QUESTÕES DE PROVAS E CONCURSOS EM ENFERMAGEM 2020 

 
 
 

Pág. 31, resumo prático. 

 
 
 
Segundo o artigo nº 109, da Resolução COFEN nº 564/2017: 

 
 
 
"As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e 

suspensão do exercício profissional, são da responsabilidade do  

Conselho Regional de Enfermagem, serão registradas no prontuário do 

profissional de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao exercício 

profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem, 

conforme o disposto no art. 18, parágrafo primeiro, da Lei n° 5.905/73". 

 
 
 

Houve erro de digitação na figura. Dessa forma, onde lê-se "COREN" em 

"cassação do exercício profissional", leia-se "COFEN". 

 
 
 

Pág. 54, questão 06. 

 
Houve um erro de digitação no gabarito. Onde lê-se “Resposta: E”, leia-se 
“Resposta: D”. 
 
 

 

 

Pág. 88, questão 78. 

 
QUESTÃO 78. Ao receber a seguinte prescrição médica: 

I- Plano de Soro: 

SGF ------------------------------------ 500mL 

 
NaCl 20% ----------------------------- 10mL 

 
KCl 19,1% ----------------------------- 15mL De 8/8h 

 
VIt. B ------------------------------------ 10mL 

 
II- Tenoxicam 12mg ----------------- agora 

 
III- Tazocin® 3,0g EV ----------------- em 30’ 

 
Você analisa a prescrição e percebe que tem disponível: 



 

> Água destilada de 500mL; 

 
> Ampolas de NaCl 20% de 10mL e Glicose 50% de 20mL; 

 
> FA Tenoxicam 40mg para diluir em 20mL de SF0,9%; 

 
> FA Tazocin® 4,5g para diluir em SG 5% de 100mL. 

 
> SGF é padrão – NaCl 0,9% e Glicose 5%. 

 
Para atender corretamente o item II da prescrição, quantos mL serão 

administrados? 

 

a) 3,3. 

 
b) 6. 

 
c) 12. 

 
d) 20 

 
GRAU DE DIFICULDADE: Fácil. 

 

Resolução:  
40mg – 20 mL 

12mg – x 

40x = 20x12 

40x = 240 

X = 6 mL 

 

Alternativa A: INCORRETA. A quantidade de 3,3 mL é um valor abaixo do 

que foi prescrito. 

 
Alternativa B: CORRETA. Visto que na unidade só tem frascos de 40mg de 

Tenoxicam para diluir em 20mL de SF0,9%, o profissional deve diluir e 

aspirar a quantidade de mL de soro fisiológico equivalente a 12mg de 

Tenoxicam, que foi prescrito. 

 
Alternativa C: INCORRETA. A quantidade de 12 mL é um valor acima do 

que foi prescrito. 

 
Alternativa D: INCORRETA. A quantidade de 20 mL é um valor abaixo do 

que foi prescrito. 

 
Resposta: Alternativa B. 

 

 



 

Pág. 94, questão 93. 

 
QUESTÃO 93. (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI – MS – MSCONCURSOS – 

2019) A administração via intramuscular permite que o medicamento seja 

injetado diretamente no músculo. No adulto, permite-se de 4 a 5mL no 

máximo, nas vias indicadas abaixo, exceto: 

 
a) Deltoideana. 

b) Ventroglútea. 

c) Dorsoglútea. 

d) Vasto Lateral da Coxa. 

 
Dica   do   autor:   Embora   a   área   deltoide   seja   facilmente   acessível,   o 

músculo, em muitos adultos, não é bem desenvolvido. Existe o potencial 

de lesão porque os nervos axilar, radial, braquial e ulnar e a artéria 

braquial estão situados na parte superior do braço. 

 
Alternativa A: INCORRETA. O músculo  deltoide permite a administração 

de pequenos volumes de medicamento (0,5 a 1,0 mL). 

 
Alternativa B: CORRETA. Um adulto normal e bem desenvolvido pode 

tolerar com segurança 2 a 5 mL de medicamento em músculos grandes, 

como o da região ventroglútea. 

 
Alternativa C: CORRETA. Sendo o músculo glúteo máximo considerado um 

músculo bem desenvolvido, tolera-se até 5 mL . 

 
Alternativa D: CORRETA. É um músculo espesso e bem desenvolvido e, no 

adulto, tolera de 2 a 5 mL. 

 
Resposta: Alternativa A. 

 

 
 

 

Pág. 113, questão 05. 

 

 
QUESTÃO 05. (GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ – IADES – 2018) De acordo 

com a Constituição Federal de 1988, os fundamentos da República 

Federativa do Brasil são soberania, 

 
a) Cidadania, honra da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa e pluralismo político. 



 

b) Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores individuais do 

trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

 
c) Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa e pluralismo jurídico. 

 
d) Civismo, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa e pluralismo político. 

 
e) Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa e pluralismo político. 

 
GRAU DE DIFICULDADE: Intermediária. 

 
Alternativa A: INCORRETA. A Constituição de 1988 considera como 

fundamento a dignidade da pessoa humana, e não “a hora da pessoa 

humana”. 

 
Alternativa B: INCORRETA. A Constituição de 1988 considera como 

fundamentos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e não 

“valores individuais do trabalho”. 

 
Alternativa C: INCORRETA. A Constituição de 1988 considera como 

fundamento pluralismo político, e não “o pluralismo jurídico”. 

 
Alternativa D: INCORRETA. O Civismo não é considerado um fundamento 

da Constituição de 1988, e sim a Cidadania. 

 
Alternativa E: CORRETA. Elaborada para constituir o estado brasileiro, a 

Constituição de 1988 é regida por cinco fundamentos: soberania, 

cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa e pluralismo político. 

 
Resposta: Alternativa E. 

 

 
 

Pág. 118, questão 16. 

 

 
QUESTÃO 16. (PREFEITURA DE PETROLINA – IAUPE – 2018) Sobre os princípios 
do Sistema Único de Saúde-SUS, analise as afirmativas abaixo e coloque 
V nas verdadeiras e F nas falsas. Assinale a alternativa que indica a 
sequência correta. 



 

 

 
 

Ⓐ V – V – V – F – V. 

Ⓑ V – F – V – F – V. 

Ⓒ F – F – V – V – F. 

Ⓓ F – V – V – V – F. 

Ⓔ F – V – V – V – V. 

 
GRAU DE DIFICULDADE: Intermediária. 

 
Afirmativa I: FALSA. universalidade considera que a saúde é um direito de 

cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, 

sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as 

pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras 

características sociais ou pessoais. A descrição da assertiva refere-se ao 

princípio da equidade. 

 
Afirmativa II: VERDADEIRA. A integralidade compreende um conjunto 

articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 



 

 

Afirmativa III: VERDADEIRA. Dentre os princípios do SUS, encontram-se os 

princípios organizativos, que incluem a descentralização, a 

regionalização e hierarquização do sistema e a participação e o controle 

social. 

 
Afirmativa IV: VERDADEIRA. A descentralização é um princípio 

organizativo do SUS, entendido  como um sistema organizado por níveis 

de atenção de complexidade crescente, com fluxos assistenciais 

estabelecidos entre os serviços, de modo a garantir assistência integral e 

resolutiva à população. 

 
Afirmativa V: FALSA. A equidade assegura ações e serviços de todos os 

níveis, de acordo com a complexidade que o caso requeira, more o cidadão 

onde morar, sem privilégios e sem barreiras. 

 
Resposta: Alternativa D. 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

Pág. 237, questão 21 
 

QUESTÃO 21. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - IADES - 2019). 
É atribuição do enfermeiro conhecer as características do choque hipovolêmico, 
associado à perda sanguínea, e saber classificá-las. Qual é a porcentagem de perda de 
volume circu-lante que ainda mantém os sintomas clínicos óbvios em pacientes 
saudáveis?  

 
 

Ⓐ Mais de 40%.  

Ⓑ 16 a 30%.  

Ⓒ 28%. 

Ⓓ 35%.  

Ⓔ 15%. 

 

GRAU DE DIFICULDADE: Difícil 
 
DICA DO AUTOR: Em relação à gravidade da perda vo-lêmica, o choque hipovolêmico é 
dividido em quatro classes. Do ponto de vista fisiopatológico, com a progressão da 
depressão volêmica, ocorre diminuição das pressões de enchimento de câmaras 
cardíacas, inicialmente compensada por taquicardia. 
 
Alternativa A: INCORRETA. Mais de 40% representam choque hipovolêmico Classe IV. 
Portanto, o mais grave. 
 
Alternativa B: INCORRETA. Com 16 a 30% de perda volêmica, o paciente encontra-se 
na classificação Classe II do choque, com sintomas clínicos alterados. 
 

Alternativa C: INCORRETA. 28% de perda volêmica equivale à classificação de 
choque hemorrágico classe II (15 a 30%). 
 
Alternativa D: INCORRETA. Com 35% de perda volêmica, o paciente encontra-se na 
classificação Classe III do choque, com sintomas clínicos alterados. 
 



 

Alternativa E: CORRETA. Com perda volêmica de até 15% o paciente encontra-se na 
classe I do choque hemorrágico: até 750 ml de perda sanguínea; frequência cardíaca 
menor que 100 bpm (normal); PAS normal; pressão de pulso normal; FR entre 14 a 20 
inc/min (normal); Diurese >30 ml/h (normal, rins em funcionamento); e levemente 
ansioso. Com tal perda volêmica, o paciente já encontra-se em choque mas os 
mecanismos compensatórios do organismo ainda dão conta de manter os parâmetros 
vitais normais. 
 
Resposta: Alternativa E. 
 
______________________________________________________________________ 
 

Pág. 237, questão 22 
 
 

QUESTÃO 22. (PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - SP - CONSULPAM - 2018) 
Paciente em atendimento pré-hospitalar por equipe do SAMU é diagnosticado com 
choque hipovolêmico Classe II. De acordo com esta classificação, marque a alternativa 
correta, de acordo com os parâmetros para a mesma: 
 

Ⓐ Quantidade de sangue perdida < 750 mL (< 15%); frequência cardíaca < 100 bpm; 

frequência ventilatória: 14-20; PA arterial normal; SNC/estado mental: ansiedade 
discreta. 
 

Ⓑ Quantidade de sangue perdida: 1500-2000mL (30- 40%); frequência cardíaca: 120-

140 bpm; frequência ventilatória: 30-40; PA arterial diminuída; SNC/estado mental: 
ansiedade, confusão.  
 

Ⓒ Quantidade de sangue perdida: 750-1500mL (15- 30%); frequência cardíaca: 100-120 

bpm; frequência ventilatória: 20-30; PA arterial normal; SNC/estado mental: ansiedade 
leve.  
 

Ⓓ Quantidade de sangue perdida > 2000mL (> 40%); frequência cardíaca > 140 bpm; 

frequência ventilatória >35; PA arterial diminuída; SNC/estado mental: confusão, letargia.  
 
 
GRAU DE DIFICULDADE: Intermediária. 
 
 
Alternativa A: INCORRETA. Essa é a descrição do choque hipovolêmico Classe I.  
 
Alternativa B: INCORRETA. Essa é a descrição do choque hipovolêmico Classe III. 
 
Alternativa C: CORRETA. A descrição da afirmativa contempla o choque classe II. 
Salienta-se que nesta classe de choque o paciente encontra-se moderadamente 
ansioso e não levemente. A ansiedade leve é característica do choque classe I. Essa 
pequena diferença ao final da alternatova poderia ser passível de recurso. 
 

Alternativa D: INCORRETA. Esta é a descrição do choque classe IV. 
 
 
Resposta: Alternativa C. 
 


