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Apresentação

O livro 250 questões de Enfermagem em atenção às urgências e emergências é 
o mais organizado e completo livro para os Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem 
que desejam ser aprovados nos concursos do Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de se-
leção de questões de concursos e elaboração de novos conteúdos, atende às mais diver-
sas áreas de conhecimento na Enfermagem.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos 
ser de fundamental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos 
mais diversos exames na Enfermagem:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por auto-
res especializados. 

2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos 

concursos. 
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo 

com o seguinte modelo:

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL

O livro 250 questões de Enfermagem em atenção às urgências e emergências 
será um grande facilitador para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para 
o aprendizado e, principalmente, ajudando você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Geisel Alves
Editor
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Enfermagem em atenção  
às urgências e emergências 1

1 - POLÍTICAS

01 (IF/BA – FUNRIO – 2014) A Lei 7.498, 
de 25/06/1986, e o Decreto 94.406, 

de 08/06/1987, são considerados gran-
des avanços na demarcação do campo de 
atuação da enfermagem como profissão 
e das atividades dos integrantes de suas 
categorias. Indique nas alternativas abai-
xo as atividades privativas do enfermeiro:

 Ⓐ Prestar cuidados diretos de enferma-
gem a pacientes graves com risco de vida. 

 Ⓑ Participar da programação da assis-
tência de Enfermagem. 

 Ⓒ Observar, reconhecer e descrever si-
nais e sintomas. 

 Ⓓ Participar da equipe de saúde. 
 Ⓔ Participar da orientação e supervisão 

do trabalho de Enfermagem em grau au-
xiliar.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: a lei 7.4981, de 25 de junho 
de 1986, regulamentada pelo decreto nº 
94.4062, de 25 de junho de 1987, dispõe 
sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem em todo o território brasi-
leiro para enfermeiros, parteiras, técnicos 
e auxiliares de enfermagem e define as 
atribuições para cada uma dessas cate-
gorias profissionais, respeitando seus res-
pectivos graus de habilitação.1

Alternativa A: CORRETA. A lei 7.498/19861, em 
seu art. 11, e o decreto 94.406/19872, tam-
bém no art. 11, descreve que incumbe pri-
vativamente ao enfermeiro os cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes gra-
ves com risco de vida.
Alternativa B: INCORRETA. Assistir ao enfermei-
ro na programação da assistência de En-
fermagem é uma atividade que pode ser 
desenvolvida pelo técnico de enferma-
gem conforme art. 12 da lei nº 7.498/19861 
e art. 10 do decreto 94.406/19872, portan-
to não sendo uma atividade privativa do 
enfermeiro.
Alternativa C: INCORRETA. Ao descrever as ati-
vidades auxiliares a serem implementadas 
pelos Auxiliares de Enfermagem, o art. 13 
da lei nº 7.498/19861 e o art. 11 do decre-
to 94.406/19872 descrevem que cabe a es-
sa categoria a observação, reconhecimen-
to e a descrição de sinais e sintomas, ao ní-
vel da sua qualificação. 
Alternativa D: INCORRETA. A lei nº 7.498/19861 
e o decreto 94.406/19872 destacam que o 
enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfer-
magem integram a equipe de saúde, ou 
seja, essa não é uma atividade privativa do 
enfermeiro.
Alternativa E: INCORRETA. Segundo o art. 12 da 
lei nº 7.498/19861, o Técnico de Enferma-
gem exerce atividade de nível médio, en-
volvendo orientação e acompanhamento 
do trabalho de enfermagem em grau au-
xiliar, e participação no planejamento da 
assistência de enfermagem, cabendo-lhe 
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14 ▕ Enfermagem em atenção  às urgências e emergências

especialmente: participar da programa-
ção da assistência de enfermagem; exe-
cutar ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do enfermeiro; parti-
cipar da equipe de saúde; e participar da 
orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar.
Resposta: Ⓐ

02 (EBSERH/HC/UFPE – IDECAN – 2015) De 
acordo com a Portaria GM nº 2.048, 

de 05 de novembro de 2002, no âmbi-
to do atendimento hospitalar, as unida-
des hospitalares de Atendimento em Ur-
gência e Emergência são classificadas em 
Unidades Gerais e Unidades de Referên-
cia. As ___________________ são aque-
las instaladas em hospitais especializados 
e que contam com recursos tecnológi-
cos e humanos adequados para o atendi-
mento das urgências/emergências de na-
tureza clínica e cirúrgica nas áreas de pe-
diatria, traumato-ortopedia ou cardiolo-
gia. Preencha a lacuna e assinale a alter-
nativa correta.

 Ⓐ Unidades de Referência de Tipo I. 
 Ⓑ Unidades de Referência de Tipo II.
 Ⓒ Unidades de Referência de Tipo III.
 Ⓓ Unidades Gerais de Tipo I.
 Ⓔ Unidades Gerais de Tipo II.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: a Portaria GM/MS 2.048, de 
05 de novembro de 2002, institui o Regu-
lamento Técnico dos Sistemas Estaduais 
de Urgência e Emergência.3 Esse regula-
mento tem como baliza mecanismos cria-
dos anteriormente pelo Ministério da Saú-
de no sentido de implantar Sistemas Esta-
duais de Referência Hospitalar em Atendi-
mento às Urgências e Emergências, que 
foram aperfeiçoados nessa portaria de 
acordo com as diretrizes do SUS e da Nor-

ma Operacional da Assistência à Saúde – 
NOAS - SUS 01/20024.
Alternativa A: CORRETA. As Unidades de Re-
ferência de Tipo I são aquelas instaladas 
em hospitais especializados e que con-
tam com recursos tecnológicos e huma-
nos adequados para o atendimento das 
urgências/emergências de natureza clíni-
ca e cirúrgica nas áreas de pediatria, trau-
mato-ortopedia ou cardiologia.3

Alternativa B: INCORRETA. As Unidades de Re-
ferência de Tipo II são aquelas instaladas 
em hospitais gerais e que contam com 
recursos tecnológicos e humanos ade-
quados para o atendimento das urgên-
cias/emergências de natureza clínica e ci-
rúrgica.3

Alternativa C: INCORRETA. As Unidades de Re-
ferência de Tipo III são aquelas instaladas 
em hospitais gerais e que contam com re-
cursos tecnológicos e humanos adequa-
dos para o atendimento das urgências/
emergências de natureza clínica, cirúrgica 
e traumatológica. Estes hospitais devem, 
ainda, desempenhar atribuições de capa-
citação, aprimoramento e atualização dos 
recursos humanos envolvidos com as ati-
vidades meio e fim da atenção às urgên-
cias/emergências.3

Alternativa D: INCORRETA. As Unidades Hospi-
talares Gerais de Atendimento às Urgên-
cias e Emergências de Tipo I são aquelas 
instaladas em hospitais gerais de peque-
no porte aptos a prestarem assistência de 
urgência e emergência correspondente 
ao primeiro nível de assistência de média 
complexidade.3

Alternativa E: INCORRETA. As Unidades Hospi-
talares Gerais de Atendimento às Urgên-
cias e Emergências de Tipo II são aque-
las instaladas em hospitais gerais de mé-
dio porte aptos a prestarem assistência 
de urgência e emergência corresponden-
te ao segundo nível de assistência hospi-
talar de média complexidade.3

Resposta: Ⓐ
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24 (PREFEITURA DE NATIVIDADE – CONSUL-
PLAN – 2014) Sobre o assunto, assi-

nale a alternativa INCORRETA.

 Ⓐ A Pré-eclampsia é caracterizada pe-
lo aparecimento de HAS e proteinúria (> 
300 mg/24h) após a 20ª semana de ges-
tação em mulheres previamente normo-
tensas.

 Ⓑ A eclampsia corresponde à pré-e-
clampsia complicada por convulsões que 
não podem ser atribuídas a outras causas.

 Ⓒ Pré-eclampsia superposta à HAS crô-
nica é definida pela elevação aguda da PA, 
à qual se agregam proteinúria, tromboci-
topenia ou anormalidades da função he-
pática em gestantes portadoras de HAS 
crônica com idade gestacional superior a 
20 semanas.

 Ⓓ Hipertensão arterial sistêmica crôni-
ca é definida por hipertensão registrada 
antes da gestação, no período que prece-
de à 20ª semana de gravidez ou além de 
12 semanas após o parto.

 Ⓔ Hipertensão gestacional é caracteriza-
da por HAS detectada após a 30ª semana, 
com proteinúria, podendo ser definida co-
mo “transitória” ou “crônica”. 

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: nota-se que a etiologia da 
pré-eclampsia permanece desconhecida, 
sendo que inúmeras teorias etiopatogê-
nicas já foram descritas (teoria da isque-
mia placentária, teoria da disfunção endo-
telial, teoria das prostaglandinas, teorias 
hormonais, teorias imunológicas e teoria 
genética).12 O leitor deve ficar atento ao 

enunciado da questão que solicita a mar-
cação da alternativa INCORRETA.
Alternativa A: CORRETA. A pré-eclâmpsia é con-
ceituada como hipertensão que ocorre 
após 20 semanas de gestação (ou antes, 
em casos de doença trofoblástica gesta-
cional ou hidropsia fetal) acompanhada de 
proteinúria, com desaparecimento até 12 
semanas pós-parto.12

Alternativa B: CORRETA. A ocorrência de con-
vulsões em mulheres com pré-eclâmpsia 
caracteriza o quadro de eclampsia.12

Alternativa C: CORRETA. Pré-eclâmpsia super-
posta à hipertensão arterial sistêmica é o 
surgimento de pré-eclâmpsia em mulhe-
res com hipertensão crônica ou doença re-
nal. Nessas gestantes, essa condição agra-
va-se e a proteinúria surge ou piora após a 
20ª semana de gravidez. Pode surgir trom-
bocitopenia (plaquetas <100.000/mm3) e 
ocorrer aumento das enzimas hepáticas.12

Alternativa D: CORRETA. A hipertensão crôni-
ca é observada antes da gravidez, ou an-
tes de 20 semanas de gestação, ou diag-
nosticada pela primeira vez durante a gra-
videz e não se resolve até 12 semanas após 
o parto.12

Alternativa E: INCORRETA. A hipertensão ges-
tacional NÃO tem proteinúria e é diag-
nosticada de modo retrospectivo após o 
afastamento da pré-eclâmpsia. Classifica-
-se em12:
4. hipertensão transitória da gravidez: a 

pressão retorna ao normal até 12 se-
manas após o parto (diagnóstico re-
trospectivo); ou

5. hipertensão crônica: a elevação da pres-
são arterial persiste além de 12 sema-
nas após o parto.

Resposta: Ⓔ

Fator desencadeador Inserção placentária próxima 
ou sobre o colo uterino

Hipertensão, uso de cocaína e 
crack e traumas abdominais

Critério diagnóstico Ultrassonografia Clínico

Resposta: Ⓓ
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25 (EBSERH-HU/UFGD/MS – AOCP – 2013) A 
pré-eclampsia é classificada em le-

ve ou grave, de acordo com o grau de com-
prometimento. Considera-se grave quan-
do está presente o seguinte critério:

 Ⓐ Pressão arterial diastólica igual a 80 
mmHg.

 Ⓑ Poliúria (maior que 500ml/dia).
 Ⓒ Sinais de encefalopatia hipertensiva 

(cefaleia e distúrbios visuais). 
 Ⓓ Leucocitose.

 Ⓔ Diminuição de enzimas hepáticas (AST 
ou TGO, ALT ou TGP, DHL) e de bilirrubinas.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: a pré-eclampsia ocorre mais 
comumente na primeira gestação e/ou 
em gestantes com história prévia ou fami-
liar da doença. A expressão toxemia graví-
dica refere-se a essa síndrome e foi descri-
ta pela primeira vez em 1894.14 Observe o 
quadro abaixo:

CRITÉRIOS DE GRAVIDADE NA PRÉ-ECLAMPSIA

Parâmetro Critério

Pressão arterial PAD ≥ 110 mmHg e/ou
PAS ≥ 160 mmHg em 2 medidas após repouso de 6h

Proteinúria de 24 horas ≥ 5 g/24h

Eclâmpsia cerebral
Convulsões generalizadas sem doença neurológica presente
Acidente cerebrovascular (perda aguda função cerebral, altera-
ção do estado mental, coma), perda parcial ou total da visão

Sinais de disfunção do  
sistema nervoso central Visão turva, diplopia, escotomas cintilantes

Sintomas de distensão  
da cápsula hepática

Dor persistente em região epigástrica ou no quadrante abdomi-
nal superior direito

Rins Oligúria (< 500 mL/24h)
Creatinina sérica (> 1,2 mg/dL)

Plaquetas Plaquetopenia (< 100.000 céls/mm3)

Coagulopatia
Tempo de protrombina prolongado
(> 1,4 s) + plaquetopenia (< 100.000 céls/mm3) + diminuição do fi-
brinogênio (> 300 mg/dL)

Fígado ↑ > 2 x nas enzimas hepáticas (TGO, TGP)

Pulmão Edema agudo

Fetal Crescimento intrauterino restrito (peso fetal < p5 ou < p10 + com-
prometimento fetal (oligoidrâmnio, Doppler umbilical alterado)

Momento do diagnóstico PE diagnosticada em IG < 32 semanas

Fonte: Adaptada de Miller (2007), Duley, Meher e Abaos (2007), National High Blood Pressure Education Program (2000), Norwitz e Funnai (2008), 

ACOG Committee on Practice Bulletins – Obstetrics (2002) e Roberts e coaboradores (2003) in: Rotinas em obstetrícia.14

Alternativa A: INCORRETA. Para ser considera-
da com pré-eclampsia grave, a PAD deve 
ser igual ou superior a 110 mmHg.14

Alternativa B: INCORRETA. Para ser considera-
da com pré-eclampsia grave, a gestante 
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