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Olá Enfermeiros(as) Concurseiros(as)!
É com imenso prazer que disponibilizamos esse Ebook-Aula voltado para quem deseja passar nos melhores 
concursos em Enfermagem do país. 

Neste Ebook você encontrará 7 questões comentadas de vários temas relevantes e resumos. Lembrando que 
sempre comentamos todas as alternativas da questão (inclusive as falsas) com dicas e macetes. 

Este Ebook-Aula é composto por trechos do TERCEIRO VOLUME da “Coleção Manuais para Provas e 
Concursos em Enfermagem” lançando pela Editora Sanar.

Antes de começarmos, gostaria de parabenizar nosso 
autor Waldimir Coelho pela escrita do livro.

Waldimir Coelho
Enfermeiro Graduado pela UFF/RJ, Mestre 
em Enfermagem pela UNIRIO/RJ, Major 
Enfermeiro do Exército Brasileiro, Professor 
Universitário de graduação e pós-graduação, 
Coordenador e professor de curso 
preparatório para concursos. Experiência 
profissional em terapia intensiva, emergência, 
administração hospitalar e controle de 
infecção hospitalar.

Aproveite! 
    Bons estudos!

Clique no link abaixo e garanta o seu! 

- Coleção - 

MANUAIS PARA 
PROVAS E CONCURSOS 

EM ENFERMAGEM
Vol. 2 - Terapia Intensiva, Administração em Enfermagem, 

Controle de Infecção Hospitalar e Saúde do Idoso (Link)Vol.3: Clínica Médico-Cirúrgica

MANUAIS PARA PROVAS E 
CONCURSOS EM ENFERMAGEM

(Link)

http://www.editorasanar.com.br/livro/colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem-volume-1-emergencia-etica-e-deontologia-saude-mental
http://www.editorasanar.com.br/livro/super-revisao-enfermeiro-secretarias-de-saude-602-questoes-comentadas-e-resumos
http://www.editorasanar.com.br/livro/volume-3-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem
http://www.editorasanar.com.br/livro/volume-3-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem
http://www.editorasanar.com.br/livro/volume-3-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem
http://www.editorasanar.com.br/livro/volume-3-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem
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1) Fund ABC 2014 - A hipertensão arterial é um dos mais importantes problemas 
de saúde pública no Brasil e no mundo, em face de seu impacto sobre a 
morbidade e mortalidade da população. Entre os fatores de risco conhecidos 
para a hipertensão arterial, não se inclui:  
A) baixo nível socioeconômico. 
B) predisposição genética. 
C) ingestão de dieta rica em cálcio. 
D) sedentarismo.  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO: Esta é uma questão que aborda o conhecimento dos 
fatores de risco da hipertensão arterial. É uma questão comum nos concursos. 
 
DICA DO AUTOR: Para responder à questão, é importante relembrar os fatores de 
risco para hipertensão arterial: Idade (prevalência acima de 60 anos), gênero (> 
nos homens até 50 anos e invertendo a partir daí), etnia (maior em mulheres 
negras), obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, nível 
socioeconômico (ligeira prevalência em indivíduos de menor escolaridade), 
genética, fatores de risco cardiovascular. Vamos à análise das alternativas: 
 
A) baixo nível socioeconômico. CORRETO. É um fator de risco para hipertensão 
arterial. 
B) predisposição genética. CORRETO. É um fator de risco para hipertensão 
arterial. 
C) ingestão de dieta rica em cálcio. ERRADA. É a resposta da questão. A ingestão 
de sódio (sal) é que se caracteriza como fator de risco para hipertensão 
D) sedentarismo. CORRETO. É um fator de risco para hipertensão arterial. 
 
2) Fund ABC 2014 - Um homem de 56 anos de idade, que estava aguardando 
consulta médica em unidade de saúde, começou a relatar que estava se 
sentindo mal. A equipe de enfermagem ao verificar a pressão arterial, observou 
que o paciente estava com uma pressão sistólica de 190 mmHg e diastólica de 
130 mmHg. Considerando a classificação da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, a pressão arterial desse paciente corresponde à: 
A) hipertensão arterial isolada. 
B) hipertensão estágio 4. 
C) hipertensão estágio 2. 
D) hipertensão estágio 3. 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO: Esta é uma questão que aborda o conhecimento do 
diagnóstico da hipertensão arterial.  
 
DICA DO AUTOR: Questão de raciocínio direto. Segundo o caderno de Atenção 
Básica Nº 37, hipertensão arterial, o diagnóstico da HAS consiste na média 
aritmética da PA maior ou igual a 140/90 mmHg, verificada em, pelo menos, três 
dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas, ou seja, 
soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas 
subsequentes e divide-se por três. A constatação de um valor elevado em apenas 
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um dia, mesmo que em mais do que uma medida, não é suficiente para 
estabelecer o diagnóstico de hipertensão. Na questão é apresentado apenas um 
valor, caracterizando a hipertensão arterial isolada, ou seja, letra A. 
 
3) CETRO 2012 - A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave 
de saúde pública no Brasil e no mundo. A aferição correta da pressão arterial é 
de extrema importância para o diagnóstico de HAS e prevenção de 
complicações. Sobre os cuidados básicos para a aferição correta da pressão 
arterial, assinale a alternativa incorreta. 
(A) A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a sentada. 
Entretanto, a medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na 
primeira avaliação, especialmente em idosos, diabéticos, pacientes com 
disautonomias, alcoólicos e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva.  
(B) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou 
exercícios físicos de 60 a 90 minutos antes da aferição, não ingeriu bebidas 
alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes da aferição, e não está 
com as pernas cruzadas.  
(C) Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma 
da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido.  
(D) A “síndrome do avental branco” é a elevação da pressão arterial pela tensão 
provocada pela simples presença do profissional de saúde, e deve ser 
considerada quando o paciente apresentar valores de PA elevados, 
recomendando-se a aferição repetida em diversos dias. 
(E) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 5 cm 
acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria 
braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 80% da 
circunferência do braço e o seu comprimento envolver pelo menos 40%. 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO: Esta é uma questão que aborda o conhecimento da 
técnica de verificação da pressão arterial. É uma questão comum nos concursos. 
 
DICA DO AUTOR: A técnica de verificação da pressão arterial é comumente 
abordada nos concursos. É preciso estar atento aos detalhes da técnica. Vamos 
à análise das alternativas: 
 
(A) A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a sentada. 
Entretanto, a medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos na 
primeira avaliação, especialmente em idosos, diabéticos, pacientes com 
disautonomias, alcoólicos e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva. 
CORRETO. 
(B) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou 
exercícios físicos de 60 a 90 minutos antes da aferição, não ingeriu bebidas 
alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes da aferição, e não está 
com as pernas cruzadas. CORRETO. 
(C) Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma 
da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido. CORRETO. 
(D) A “síndrome do avental branco” é a elevação da pressão arterial pela tensão 
provocada pela simples presença do profissional de saúde, e deve ser 
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considerada quando o paciente apresentar valores de PA elevados, 
recomendando-se a aferição repetida em diversos dias. CORRETO. 
(E) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 5 cm 
acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria 
braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 80% da 
circunferência do braço e o seu comprimento envolver pelo menos 40%. ERRADO. 
É a resposta da questão. A técnica recomenda colocar o manguito cerca de 2 a 3 
cm acima da fossa antecubital centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria 
braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da 
circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%.   
 
4) CETRO 2013 - Sobre a hipertensão arterial, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 
( ) Nos negros, a prevalência e a gravidade da hipertensão arterial são maiores, o 
que pode estar relacionado a fatores étnicos e/ou socioeconômicos. 
( ) A ocorrência de hipertensão arterial em crianças e adolescentes é rara, não 
havendo necessidade de aferição rotineira da pressão arterial, exceto se houver 
fatores de risco cardiovascular associados. 
( ) A hipertensão é duas a três vezes mais comum em usuárias de 
anticoncepcionais orais, especialmente entre as mais idosas e obesas. Em 
mulheres com mais de 35 anos e fumantes, o anticoncepcional oral está 
contraindicado. 
( ) A prevalência de hipertensão em diabéticos é, pelo menos, duas vezes maior 
do que na população em geral. 
( ) O tratamento da hipertensão arterial com inibidores da ECA, betabloqueadores 
e bloqueadores do canal de cálcio causam maior risco de acidente vascular 
cerebral. 
(A) F/ F/ V/ V/ V 
(B) V/ V/ F/ F/ V 
(C) F/ V/ V/ F/ F 
(D) V/ F/ V/ V/ F 
(E) V/ F/ F/ F/ V 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO: Esta é uma questão que aborda o conhecimento sobre a 
prevalência da hipertensão arterial, bastante comum nos concursos. 
 
DICA DO AUTOR: Nesta questão, devemos raciocinar com diversos fatores que 
alteram a prevalência da hipertensão arterial. Vamos à análise das frases: 
 
( ) Nos negros, a prevalência e a gravidade da hipertensão arterial são maiores, o 
que pode estar relacionado a fatores étnicos e/ou socioeconômicos. 
VERDADEIRA. 
( ) A ocorrência de hipertensão arterial em crianças e adolescentes é rara, não 
havendo necessidade de aferição rotineira da pressão arterial, exceto se houver 
fatores de risco cardiovascular associados. FALSA. A prevalência de hipertensão 
arterial em crianças e adolescentes pode variar de 2% a 13%, sendo obrigatória a 
medida anual da pressão arterial a partir de três anos de idade. Além da avaliação 
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habitual em consultório, recomenda-se a medida rotineira da PA no ambiente 
escolar. 
( ) A hipertensão é duas a três vezes mais comum em usuárias de 
anticoncepcionais orais, especialmente entre as mais idosas e obesas. Em 
mulheres com mais de 35 anos e fumantes, o anticoncepcional oral está 
contraindicado. VERDADEIRA. 
( ) A prevalência de hipertensão em diabéticos é, pelo menos, duas vezes maior 
do que na população em geral. VERDADEIRA. 
( ) O tratamento da hipertensão arterial com inibidores da ECA, betabloqueadores 
e bloqueadores do canal de cálcio causam maior risco de acidente vascular 
cerebral. FALSA. Estas drogas, em especial quando associadas, diminuem o risco 
de AVC. 
 
A opção correta é a letra D. 
 
5) CETRO 2013 - A medida correta da pressão arterial é de extrema importância 
para a detecção precoce de hipertensão arterial, visando à redução de 
complicações advindas dessa doença. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
incorreta. 
(A) A determinação da pressão arterial em crianças é recomendada como parte 
integrante de sua avaliação clínica, sendo que a pressão diastólica deve ser 
determinada na fase V de Korotkoff. 
(B) Em crianças, a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 
40% da circunferência do braço, e o comprimento da bolsa deve envolver de 80 a 
100% da circunferência do braço. 
(C) Em gestantes, recomenda-se que a pressão arterial seja feita na posição 
ortostática, e a determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase V 
de Korotkoff. 
(D) Em idosos, é comum a maior frequência de hiato auscultatório, que consiste 
no desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do manguito, 
geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons de Korotkoff, o que 
pode causar erros na determinação dos valores de pressão arterial. 
(E) Em idosos, é importante considerar a detecção da pseudo-hipertensão, 
caracterizada por nível de pressão arterial falsamente elevado em decorrência do 
enrijecimento da parede da artéria, devendo ser detectada por meio da manobra 
de Osler.  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO: Esta é uma questão que aborda o conhecimento da 
técnica de verificação da pressão arterial. É uma questão comum em concurso. 
 
DICA DO AUTOR: A técnica de verificação da pressão arterial é comumente 
cobrada em concursos. Há de se prestar atenção nos detalhes da técnica para 
que não se caia nas armadilhas das alternativas apresentadas. Vamos à análise 
das frases buscando a ERRADA: 
 
(A) A determinação da pressão arterial em crianças é recomendada como parte 
integrante de sua avaliação clínica, sendo que a pressão diastólica deve ser 
determinada na fase V de Korotkoff. ALTERNATIVA CORRETA. 
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(B) Em crianças, a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 
40% da circunferência do braço, e o comprimento da bolsa deve envolver de 80 a 
100% da circunferência do braço. ALTERNATIVA CORRETA. 
(C) Em gestantes, recomenda-se que a pressão arterial seja feita na posição 
ortostática, e a determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase V 
de Korotkoff. ALTERNATIVA ERRADA. É a resposta da questão. Em gestantes a 
pressão arterial deve ser obtida com os mesmos equipamentos e com a mesma 
técnica recomendada para adultos, entretanto a PA também pode ser medida no 
braço esquerdo na posição de decúbito lateral esquerdo em repouso, e esta não 
deve diferir da posição sentada. 
(D) Em idosos, é comum a maior frequência de hiato auscultatório, que consiste 
no desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do manguito, 
geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons de Korotkoff, o que 
pode causar erros na determinação dos valores de pressão arterial. ALTERNATIVA 
CORRETA. 
(E) Em idosos, é importante considerar a detecção da pseudo-hipertensão, 
caracterizada por nível de pressão arterial falsamente elevado em decorrência do 
enrijecimento da parede da artéria, devendo ser detectada por meio da manobra 
de Osler. ALTERNATIVA CORRETA. 
 
6) CETRO 2013 - Assinale a alternativa que apresenta um dos indicadores de 
alto risco para a doença cardiovascular, segundo a estratificação de risco 
cardiovascular global. 
(A) Diagnóstico prévio de dislipidemia. 
(B) Tabagismo. 
(C) Diagnóstico prévio de síndrome do ovário policístico. 
(D) Diagnóstico prévio de diabetes mellitus, tolerância à glicose diminuída, 
glicemia de jejum alterada ou diabete gestacional. 
(E) Doença renal crônica. 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO: Esta é uma questão que aborda o conhecimento sobre os 
fatores de risco cardiovascular dos pacientes portadores de hipertensão arterial. 
É uma questão comum em concurso. 
 
DICA DO AUTOR: Os fatores de risco cardiovascular global são divididos em alto 
e médio risco. São classificadas como situações de alto risco para doença 
cardiovascular: infarto do miocárdio prévio, acidente vascular cerebral ou ataque 
isquêmico transitório prévio, doença aneurismática de aorta, doença vascular 
periférica, insuficiência cardíaca congestiva de etiologia isquêmica, angina de 
peito, doença renal crônica. Questão de raciocínio direto. Vamos à análise das 
alternativas: 
 
(A) Diagnóstico prévio de dislipidemia. ERRADA. Esta é uma situação de médio 
risco. 
(B) Tabagismo. ERRADA. Esta é uma situação de médio risco. 
(C) Diagnóstico prévio de síndrome do ovário policístico. ERRADA. Esta é uma 
situação de médio risco. 
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(D) Diagnóstico prévio de diabetes mellitus, tolerância à glicose diminuída, 
glicemia de jejum alterada ou diabete gestacional. ERRADA. Esta é uma situação 
de médio risco. 
(E) Doença renal crônica. CORRETO. É a resposta da questão. 
 
7) CONRIO 2014 – O objetivo do manual de linhas de cuidados do Ministério da 
Saúde é fortalecer e qualificar o cuidado às pessoas com hipertensão e diabetes 
na atenção básica. Assinale a alternativa incorreta em relação à prevenção de 
complicação da hipertensão e diabetes. 
a) Garantir seu controle mensal: glicose capilar ou PA nas atividades de educação 
em saúde ou consultas médicas ou enfermagem. 
b) Encaminhar o usuário para consulta especializada obrigatoriamente a cada 15 
dias. 
c) Realizar exame dos pés dos diabéticos nas consultas médicas ou de 
enfermagem. 
d) Orientar e anotar no prontuário, em cada consulta, as mudanças de estilos de 
vida (alimentação e atividade física). 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO: Esta é uma questão que aborda o conhecimento sobre 
prevenção tanto para o diabetes quanto da hipertensão arterial, bastante comum 
nos concursos. 
 
DICA DO AUTOR: A palavra-chave aqui é a PREVENÇÃO de complicações. Vamos 
à análise das alternativas buscando a ERRADA: 
 
a) Garantir seu controle mensal: glicose capilar ou PA nas atividades de educação 
em saúde ou consultas médicas ou enfermagem. ALTERNATIVA CORRETA. 
b) Encaminhar o usuário para consulta especializada obrigatoriamente a cada 15 
dias. ALTERNATIVA ERRADA. É a resposta da questão. A frequência de consultas 
será agendada de acordo com o controle glicêmico e pressórico do cliente. 
c) Realizar exame dos pés dos diabéticos nas consultas médicas ou de 
enfermagem. ALTERNATIVA CORRETA. 
d) Orientar e anotar no prontuário, em cada consulta, as mudanças de estilos de 
vida (alimentação e atividade física). ALTERNATIVA CORRETA. 
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O que você achou dessas 7 questões comentadas?
Todas elas fazem parte do livro “Manuais para Provas e Concursos em Enfermagem, Vol.3 -  
Clínica Médico-Cirúrgica”. Caso deseje ter acesso a mais questões comentadas e resumos de 
todos os assuntos, basta clicar no link para garantir o seu livro! 

Aproveite nosso desconto e frete grátis! 

Mais livros para concurseiros(as) em Enfermagem: 

Volume 2 Volume 1
(Link) (Link)

(Link)

(Link)

(Link)(Link)

- Coleção - 

MANUAIS PARA 
PROVAS E CONCURSOS 

EM ENFERMAGEM
Vol. 2 - Terapia Intensiva, Administração em Enfermagem, 

Controle de Infecção Hospitalar e Saúde do Idoso (Link)Vol.3: Clínica Médico-Cirúrgica

MANUAIS PARA PROVAS E 
CONCURSOS EM ENFERMAGEM

(Link)

http://www.editorasanar.com.br/livro/preparatorio-para-residencia-em-enfermagem
https://www.facebook.com/pages/Enfermeira-Concurseira/1479297902348793
https://www.facebook.com/pages/Enfermeira-Concurseira/1479297902348793
http://www.editorasanar.com.br/livro/colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem-volume-1-emergencia-etica-e-deontologia-saude-mental
http://www.editorasanar.com.br/livro/vol-2-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem-terapia-intensiva-administracao-em-enfermagem-controle-de-infeccao-hospitalar-saude-do-idoso
http://www.editorasanar.com.br/livro/500-questoes-comentadas-de-saude-publica
http://www.editorasanar.com.br/livro/super-revisao-enfermeiro-secretarias-de-saude-602-questoes-comentadas-e-resumos
http://www.editorasanar.com.br/livro/preparatorio-para-residencia-em-enfermagem
http://www.editorasanar.com.br/livro/vol-2-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem-terapia-intensiva-administracao-em-enfermagem-controle-de-infeccao-hospitalar-saude-do-idoso
http://www.editorasanar.com.br/livro/colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem-volume-1-emergencia-etica-e-deontologia-saude-mental
http://www.editorasanar.com.br/livro/vol-2-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem-terapia-intensiva-administracao-em-enfermagem-controle-de-infeccao-hospitalar-saude-do-idoso
http://www.editorasanar.com.br/livro/colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem-volume-1-emergencia-etica-e-deontologia-saude-mental
http://www.editorasanar.com.br/livro/preparatorio-para-residencia-em-enfermagem
https://www.facebook.com/pages/Enfermeira-Concurseira/1479297902348793
http://www.editorasanar.com.br/livro/500-questoes-comentadas-de-saude-publica
http://www.editorasanar.com.br/livro/super-revisao-enfermeiro-secretarias-de-saude-602-questoes-comentadas-e-resumos
http://www.editorasanar.com.br/livro/colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem-volume-1-emergencia-etica-e-deontologia-saude-mental
http://www.editorasanar.com.br/livro/super-revisao-enfermeiro-secretarias-de-saude-602-questoes-comentadas-e-resumos
http://www.editorasanar.com.br/livro/volume-3-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem
http://www.editorasanar.com.br/livro/volume-3-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem
http://www.editorasanar.com.br/livro/volume-3-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem
http://www.editorasanar.com.br/livro/volume-3-colecao-manuais-para-provas-e-concursos-em-enfermagem

