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QUESTÃO NÚMERO: 44

GABARITO PRELIMINAR: B (F - V - F)

COMENTÁRIO:

( F ) Os diagnósticos NANDA-I são conceitos construídos por meio de um sistema multiaxial. Existem
sete eixos: 1- foco do diagnóstico; 2 - sujeito do diagnóstico; 3 - julgamento; 4- localização; 5 - idade; 6 -
tempo; 7 - a categoria do diagnóstico. O eixo 1 (foco do diagnóstico) e o eixo 3 (julgamento) são
componentes essenciais de um diagnóstico de enfermagem.

( V ) O sujeito diagnóstico é definido como a(s) pessoa(s) para quem é determinado um diagnóstico de
enfermagem são individuo, cuidador, família, grupo e comunidade. Portanto, item correto.

( F ) O eixo tempo descreve a duração do foco do diagnóstico. Os termos do eixos incluem: agudo:
duração < 3 meses; crônico ≥ 3 meses; intermitente: que interrompe e inicia novamente a intervalos,
periódico e cíclico; contínuo: sem interrupção, que se mantém sem parar. Portanto a questão é falsa
pois fala que agudo é menor que 4 meses, incorreto.

Referência: Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2021-2023 / [NANDA
International]; tradução: Regina Machado Garcez; revisão técnica: Alba Lucia Bottura Leite de Barros...
[et al.]. – 12. ed. – Porto Alegre: Artmed.

QUESTÃO NÚMERO: 48

GABARITO PRELIMINAR: A

COMENTÁRIO:

A) Faget - sinal de faget é uma das manifestações clínicas da Febre Amarelo que se manifesta por
bradicardia acompanhando febre alta. Portanto, item correto.

B) Koplik - manchas de koplik são pequenos pontos brancos na mucosa bucal, na altura do terceiro
molar, e ocasionalmente no palato mole, conjuntiva e mucosa vaginal, antecedendo ao exantema,
manifestações do Sarampo. Item Incorreto

C) Kerning - sinal de kerning é pesquisado colocando-se o paciente em decúbito dorsal, flexionando a
coxa sobre a bacia, em ângulo reto, e, depois realizando extensão sobre a coxa, observando-se
resistência, limitação e dor com a manobra. Item incorreto

D) Brudzinski - sinal de brudzinski é evidenciada quando a flexão da nuca determina flexão
involuntária das pernas e das coxas e expressão fisionômica de dor. Item incorreto



E) Romaña - sinal de Romaña é um edema bipalpebral unilateral por reação inflamatória à penetração
do parasito, na conjuntiva e adjacências. Item incorreto.
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QUESTÃO NÚMERO: 49

GABARITO PRELIMINAR: D

COMENTÁRIO:

I - Verdadeiro. : Na dilatação do ventrículo esquerdo, o íctus cordis fica desviado para baixo e para
esquerda, com maior amplitude (propulsivo, deslocando a polpa digital) e maior extensão. A amplitude
aumenta devido à maior extensão do íctus, sem traduzir aumento da força contrátil do coração.

II- Incorreto A característica semiológica básica dos cliques e estalidos é sua situação no ciclo cardíaco.
Tendo em vista este elemento, podem ser classificados em sistólicos (protossistólicos e mesossistólicos)
e diastólicos. Os sons são decorrentes de problemas valvares.

III - Verdadeiro Sopros sistólicos.Começam com a primeira bulha, ou logo depois dela, e terminam com a
segunda bulha, ou logo antes dela.

Referências:
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QUESTÃO NÚMERO : 57

GABARITO PRELIMINAR: B

COMENTÁRIO:
A - Murphy: Sinal de Murphy: Aplique uma leve pressão abaixo do arco subcostal à direita e abaixo da



margem do fígado. A dor aguda e o aumento da frequência respiratória ocorrem quando o paciente
respira.

B - Lapinsky - Dor à compressão do ceco contra a parede posterior do abdome, enquanto o doente
eleva o membro inferior direito. Pode ser indicativo de apendicite. Resposta Correta

C - Rovsing - é identificado pela palpação profunda e contínua do quadrante inferior esquerdo que
produz dor intensa no quadrante inferior direito, mais especificamente na fossa ilíaca direita, sinal este
também sugestivo de apendicite aguda.

D-  Lenander - Temperatura retal maior que a temperatura axilar em mais de 1º C.

E - Blumberg - Dor à descompressão brusca no ponto de McBurney. Pode ser indicativo de apendicite.
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