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A gente não se dá conta, mas existe um outro vício (eu diria: vírus) de linguagem infectando indiscriminadamente
brasileiros de todas as idades, sexos e estratos sociais.
Falo do insidioso “onde”. Sim: insidioso. À primeira vista, “onde” parece uma palavra inocente e inofensiva. Mas, sem
fazer alarde, o danado do “onde” foi se imiscuindo na nossa vida, invadindo frases que não lhe dizem respeito e diminuindo
consideravelmente as oportunidades de emprego para palavras honestas como “que”, “o qual” e “das quais”.
Todos os momentos em que deveríamos usar “em que”, muitas situações nas quais antigamente se usava “nas quais” e
uma série de casos “onde” pedem nada além de um simples “que”, de repente, viraram momentos “onde”, situações “onde” e casos
“onde”. Casos “onde” ?!!
Esse maldito “onde” é ainda mais perigoso, porque, na maioria das vezes, a gente nem nota que ele está ali, apodrecendo
uma frase inteira. Tem vezes “onde” a gente consegue perceber, mas existem construções mais elaboradas “onde” até os ouvidos
mais sensíveis acabam engambelados.
É diferente do irritante “com certeza”, que tem uma melancia pendurada no pescoço e não esquece de se anunciar a cada
aparição. Não é como a praga do gerundismo, que sempre vai estar chamando a atenção de todos os que não suportam estar
ouvindo quem insiste em estar falando desse jeito. O “onde”, não. O “onde” é discreto. Vai chegar um momento “onde” você e
eu vamos passar a falar assim e vamos achar normal.
Confesso que eu não tinha me dado conta do problema até conversar com o professor Eduardo Martins em seu programa
na Rádio Eldorado, o “De palavra em palavra”. (Parênteses. Sim, existe ALGUÉM nesse país que leva “Xongas” a sério. E esse
alguém é ninguém menos que o professor Eduardo Martins. Não, leitor, você não precisa mais ler “Xongas” escondido, ou
fingindo que está com os olhos no resto da página. O Eduardo Martins também lê! — obrigadíssimo pela audiência, Professor.)
Depois do programa do professor Eduardo, vi o assunto sendo discutido no programa de TV do professor Pasquale, e ainda recebi
várias newsletters pela Internet que tocavam no problema do “onde”. Ou seja: os estudiosos já estão há muito tempo cientes do
problema. Agora é preciso envolver o resto da população no combate a essa epidemia. Aliás, aqui vai uma sugestão à produção
da próxima “Casa dos Artistas”: vamos fazer da Tiazinha, da Feiticeira e dos Gêmeos os garotos-propaganda de uma campanha
pela erradicação do “com certeza”, do “eu vou estar transferindo a sua ligação” e do “tem casos onde”. O absurdo maior é que
o “onde” está deixando de ser usado justamente nos momentos em que deveria, ou seja, quando é relativo a lugares.
Quase ninguém mais diz “o lugar onde nasci” ou “as cidades onde morei”. Agora é o lugar “que” eu nasci, as cidades
“que” eu morei. Se essa troca de função entre o “onde” e o “que” for mais longe, aonde (a quê?) vamos parar? Já pensou? Em
vez de “a mulher que eu amo”, você vai dizer “a mulher onde eu amo”. (Às vezes as duas coisas coincidem, mas outras vezes o
objeto do desejo está inacessível ou com enxaqueca.) Mas o pior vai ser quando “por que” virar “por onde”. “Por que você não
foi?” vai virar “Por onde você não foi?”, o que vai suscitar múltiplas interpretações.
Além do que (do onde?), aprender de novo quando o poronde é junto, quando o por onde é separado e quando o porônde
leva acento vai ser complicado demais nessa idade.
Ricardo Freire. Época, 25/12/2001 (com adaptações).

QUESTÃO 1

De acordo com o texto, “onde”

A pode ser plenamente substituído por outras palavras, sem
prejuízo de sentido.
B deve ser empregado em todos os momentos em que se
emprega em que.
C é discreto e, por isso, pode ser empregado sem problemas,
em lugar de que.
D vem sendo indiscriminadamente empregado, em lugar de
outros pronomes.

QUESTÃO 2

Assinale o trecho do texto em que o emprego de onde está de acordo
com a prescrição gramatical.
A “e uma série de casos ‘onde’ pedem nada além de um simples
‘que’” (R.6-7).
B “Tem vezes ‘onde’ a gente consegue perceber, mas existem
construções mais elaboradas ‘onde’ até os ouvidos mais sensíveis
acabam engambelados” (R.10-11).
C “O ‘onde’, não. O ‘onde’ é discreto. Vai chegar um momento
‘onde’ você e eu vamos passar a falar assim e vamos achar
normal” (R.14-15).
D “Quase ninguém mais diz ‘o lugar onde nasci’ ou ‘as cidades
onde morei’. Agora é o lugar ‘que’ eu nasci, as cidades ‘que’ eu
morei” (R.26-27).
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 7

De acordo com o texto, é correto afirmar que

Na oração “Todos os momentos em que deveríamos usar
‘em que’ (R.6), o verbo está empregado no

A o uso exagerado do pronome “onde” não é tão pernicioso

A
B
C
D

quanto o uso do “com certeza” ou do gerundismo.
B o autor emprega o gerúndio sempre de acordo com a norma
culta padrão brasileira, para reforçar a tese de que o
gerundismo é uma “praga” (R.13).
C o autor usa o pronome “onde” de forma inadequada para
reforçar a tese de que seu emprego indiscriminado está
em desacordo com as regras da norma culta da língua

pretérito imperfeito do indicativo.
futuro do presente do subjuntivo.
pretérito perfeito do indicativo.
futuro do pretérito do indicativo.

QUESTÃO 8

Assinale a opção em que todas as palavras estão acentuadas
segundo a mesma regra.

emprego indevido do pronome “onde” devem ser abolidos do

A
B
C
D

português brasileiro.

Texto para as questões 9 e 10

portuguesa.
D estudiosos e professores concordam que o gerúndio e o

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta quanto à classificação das palavras ou
expressões do texto.
A ‘Xongas’ (R.18) — substantivo próprio, concreto e simples
B ‘Casa dos Artistas’ (R.23) — substantivo próprio, abstrato e
composto
C “Tiazinha” (R.23) — substantivo comum, concreto e composto
D “garotos-propaganda” (R.23) — substantivo próprio, concreto

parênteses, próxima, múltiplas
várias, audiência, ninguém
época, obrigadíssimo, está
vício, vírus, é

O Serviço Florestal Brasileiro publicou o primeiro edital
de licitação para concessões florestais na Amazônia. Até ontem,
a página do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Renováveis (IBAMA) recebeu mais de 1.000 acessos de pessoas
em busca de informações sobre o leilão de três unidades na
Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia.
Correio Braziliense, 15/12/2007, p. 16.

QUESTÃO 9

Considerando o texto como referência inicial, assinale a opção
correta com relação aos interesses de investimento na Amazônia
brasileira.

e composto
QUESTÃO 5

Assinale a opção na qual a palavra extraída do texto e outra
apresentada não são sinônimos.
A “estratos” (R.2) / camadas
B “insidioso” (R.3) / ardiloso
C “imiscuindo” (R.4) / contaminando
D “engambelados” (R.11) / enganados
QUESTÃO 6

Assinale a opção em que, no trecho extraído do texto, se
identifica forma verbal no gerúndio.
A “À primeira vista, ‘onde’ parece uma palavra inocente e
inofensiva” (R.3)
B “Confesso que eu não tinha me dado conta do problema”
(R.16)
C “vi o assunto sendo discutido no programa de TV do
professor Pasquale” (R.20)
D “Mas o pior vai ser quando ‘por que’ virar ‘por onde’” (R.29)

A A Amazônia é área do Brasil sem interesse estratégico, exceto
por alguma riqueza natural.
B O sucesso imediato do lançamento do edital expressa o
interesse empresarial pelo investimento na região.
C Critérios socioambientais devem ter pouca relevância na
avaliação de propostas e editais voltados para concessões
florestais na Amazônia.
D Para ficar de pé, a floresta não pode, sob nenhuma
circunstância, ser entregue a cuidados de grupos empresariais.
QUESTÃO 10

Tomando o texto apenas como referência inicial, assinale a opção
que faz uma avaliação correta sobre a Amazônia brasileira.
A Deve ser a fonte única de produção de energia do Brasil,
diante da riqueza do caudal de seus rios.
B Pode ser um lugar do mundo que, guardado e não tocado,
poderá ser visitado por todos como um santuário de um velho
mundo que não pode mais existir nas circunstâncias do mundo
contemporâneo.
C Deve concentrar sua população nos grandes centros urbanos
e mais desenvolvidos e deixar a grande floresta apenas para
os indígenas.
D Deve ser estudada, preservada, mas também utilizada de
forma racional para o desenvolvimento de suas populações e
do restante do Brasil.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 14

Depois de ciclo de crescimento modesto na década passada, a
economia brasileira atual

A entrou em fase ainda mais complicada, com índices de
crescimento pífios.
B tem crescido na proporção de países como a China e a Índia.
C vem evoluindo, de forma gradual, para níveis de crescimento
próximos às taxas mundiais.
D fez o PIB nacional regredir para os percentuais limitados
apresentados durante o regime militar.
Considerando a figura acima e conceitos relacionados ao sistema
QUESTÃO 12

operacional Windows XP, assinale a opção correta.

As relações internacionais do Brasil de hoje indicam que o país
A A janela de computador ilustrada na figura acima refere-se ao
Internet Explorer, programa que permite organizar arquivos
A está em fase de ampliação dos seus interesses internacionais,
com empresas globais e política externa mais ativa.
B trata esse assunto como matéria exclusiva do chefe de Estado.
C está entre os países mais modestos em termos de capacidade
de interferir nas normas globais.
D assiste à fase de depressão do seu peso no mundo.
QUESTÃO 13

A segurança pública, matéria de interesse em todo o mundo,

e pastas.
B O símbolo

ao lado da imagem

indica

que a subpasta Administrativo possui subpasta.
C Ao se clicar
D O ícone

, o cursor irá para o topo da página.
identifica uma pasta que contém

arquivos do Word.
QUESTÃO 15

Com relação às características do Microsoft Office XP, assinale
a opção incorreta.

A está perfeitamente enquadrada pelas políticas públicas postas
em marcha pelos governos.
B tem, no Brasil, uma área de intensa preocupação da
população.
C está marcada por forte tensão conceitual entre o
fortalecimento do poder policial e o armamento da população
inocente.
D encontra soluções universais aplicáveis em todos os países.

A No Word, não é possível criar tabela com cálculo de
somatório automático; essa é uma característica exclusiva do
Excel.
B No Excel, é possível criar gráfico de barras selecionando-se
duas colunas numéricas.
C Um texto do Word pode ser transferido para o PowerPoint
para compor uma apresentação.
D Uma tabela editada no Word pode ser copiada para uma
planilha do Excel.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

Considerando os conceitos de correio eletrônico e o
Outlook Express 6.0, assinale a opção correta.
A Para se encaminhar uma mensagem com anexo, é
necessário que o remetente e o destinatário estejam
simultaneamente conectados à Internet.
B No endereço maria@sead.gov.pa.br, o sinal @ tem a
função de separar a identificação do usuário da
identificação do servidor de correio eletrônico.
A figura acima ilustra uma janela do BrOfficeWrite. Com base na figura
e acerca do BrOffice Write, assinale a opção correta.
A Para se alterar o tipo de fonte do texto selecionado é suficiente
clicar a ferramenta
.
B Para se localizar palavras em um texto, deve-se utilizar a
ferramenta
.
C Para se criar um novo documento, é suficiente clicar a
ferramenta

mensagem, é necessário que ele seja compactado no
formato .eml.
D O Outlook Express 6 permite a navegação na Internet
e possibilita o envio automático de páginas favoritas
como anexo.
QUESTÃO 19

Assinale a opção correta, de acordo com o Regime

.

D A ferramenta

C Quando um arquivo é encaminhado anexo a uma

permite limpar um texto selecionado.

QUESTÃO 17

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Pará, Lei n.º 5.810/1994.
A O servidor aprovado no estágio probatório adquirirá
estabilidade no cargo público ocupado.
B O servidor negativado no estágio experimental será
demitido, a pedido.
C O servidor não aprovado no estágio probatório será
reintegrado em outro cargo público.
D Não é exigido estágio probatório para o servidor
investido em cargo público.
QUESTÃO 20

Quanto a posse e exercício em cargo público, assinale a
opção correta, segundo a Lei n.º 5.810/1994.
A Posse é o ato de investidura apenas em cargo público
Considerando os conceitos de Internet e a janela do navegador Internet
Explorer 6 (IE6) mostrada na figura acima, assinale a opção correta.

de provimento efetivo e o exercício é o efetivo
desempenho do cargo.
B Posse e exercício são iguais em suas características.

A O botão
é utilizado para se encaminhar e-mail com anexos.
B É correto afirmar que a página apresentada na figura é uma página da
intranet, uma vez que se trata de um sítio interno do governo
brasileiro.
C A presença da imagem
, na barra inferior da janela mostrada,
indica a existência de vírus na página.
D Ao se clicar a ferramenta
apresentado.

, o sítio configurado como inicial será

C O prazo para a posse é de 30 dias, contados da
publicação do ato de provimento (nomeação) e o
exercício terá início também no prazo de 30 dias,
contados a partir da data da posse.
D Exercício em cargo público independe do efetivo
desempenho das atribuições e responsabilidades
do cargo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Uma mulher com 45 anos de idade procurou o serviço
médico, informando que estava preocupada com sua elevada
pressão arterial (PA), cuja medida foi realizada no dia anterior
por uma vizinha. Disse que não tinha história de hipertensão e
que possuía bons hábitos de vida. Após avaliação criteriosa, foi
descartada qualquer alteração da PA na paciente, o que indicava
ter havido erro na medida.
Considerando a situação hipotética acima descrita, assinale a
opção que apresenta a causa provável do erro na medida.
A manguito do esfigmomanômetro muito largo para a paciente.
B a posição do braço da paciente acima do nível do coração
C manguito do esfigmomanômetro muito frouxo no braço da
paciente
D estetoscópio pressionado em demasia na pele da paciente
QUESTÃO 22

Conforme o Programa Nacional de Imunização, uma criança ao
nascer deve receber as vacinas
A
B
C
D

anti-sarampo e contra a febre amarela.
BCG e contra a hepatite B.
contra a hepatite B e DT.
anti-sarampo e tríplice viral.

QUESTÃO 23

Um homem com 35 anos de idade, internado em uma
unidade de terapia intensiva (UTI) após ter sofrido um infarto
agudo do miocárdio, deverá ser transferido para a unidade de
clínica cardiológica no mesmo hospital.
Na situação acima, o profissional de enfermagem responsável
pela transferência deverá
A orientar o paciente para que siga corretamente a prescrição
médica e retorne para nova consulta conforme a marcação no
cartão.
B elaborar o relatório e encaminhar o prontuário ao serviço de
documentação para que seja arquivado.
C orientar o paciente quanto às rotinas do hospital, recepcionálo na unidade e apresentá-lo aos outros pacientes.
D avisar com antecedência a unidade de clínica cardiológica e
transportar o paciente de acordo com suas condições.
QUESTÃO 24

Assinale a opção correta acerca dos cuidados de enfermagem ao
paciente submetido a uma gastrostomia.
A A pele junto à saída da sonda de gastrostomia deve estar
protegida com um pequeno curativo e deve ser
constantemente inspecionada a fim de se detectar possível
irritação.
B No pós-operatório imediato, deve-se oferecer dieta
hipocalórica, com alimentos batidos no liquidificador e
ministrados por sonda.
C Após as refeições, a sonda de gastrostomia deverá ser mantida
aberta.
D A irrigação da sonda de gastrostomia com água antes e após
as refeições deve ser evitada, a fim de garantir a absorção
total dos nutrientes.

QUESTÃO 25

Acerca da ética e da legislação profissional, assinale a opção
correta.
A A participação do profissional de enfermagem em um ato
abortivo é sempre considerada um ato ilegal, sujeito a
punições pelo seu código de ética.
B É proibido ao profissional de enfermagem promover práticas
destinadas a antecipar a morte de um paciente ou cooperar
para que elas ocorram.
C É permitida ao técnico de enfermagem a realização de
episiotomia como parte da prestação da assistência à
parturiente.
D A anotação, no prontuário do paciente, das atividades
realizadas é facultativa aos auxiliares de enfermagem.
QUESTÃO 26

Uma mulher vítima de queimadura deu entrada em um
pronto-socorro tendo 30% da área do corpo queimada. Encontrase consciente e queixando-se de náuseas.
Considerando as ações de enfermagem na situação hipotética
acima, na sala de atendimento de emergência, assinale a opção
correta.
A A ação prioritária é a realização de curativos nas áreas
queimadas.
B Deve-se avaliar as áreas queimadas expostas, sendo
recomendado o uso apenas do lençol de cima, a fim de
promover a hipotermia.
C A sondagem nasogástrica é contra-indicada devido às queixas
de náuseas.
D É necessário puncionar uma veia calibrosa para instalar
venóclise.
QUESTÃO 27

Um homem idoso, após ter ficado acamado por um
período de tempo prolongado em decorrência de uma fratura,
iniciou quadro de deterioração geral, fraqueza, anorexia,
taquicardia e taquipnéia. Foi diagnosticada pneumonia lobar
bacteriana e iniciado o tratamento medicamentoso.
Considerando os cuidados de enfermagem nessa situação
hipotética, assinale a opção correta.
A Deve-se promover a deambulação precoce do paciente.
B A reposição de líquidos deve ser feita em grandes volumes
com velocidade de infusão rápida.
C O oxigênio suplementar deve ser mantido por meio de cânula
nasal com fluxo superior a 10 L/min.
D O tratamento medicamentoso deve incluir a administração de
corticosteróide por via intravenosa.
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QUESTÃO 28

Com relação ao corpo após a morte e acerca dos cuidados com o
corpo nessa situação, assinale a opção correta.
A O algor mortis é o enrijecimento do corpo que ocorre em
função da falta de trifosfato de adenosina.
B A cabeça deve ser mantida abaixo do nível do corpo para se
evitar a descoloração facial.
C O livor mortis representa a coloração purpúrea da pele devido
à ruptura dos eritrócitos.
D O corpo deve ser envolto em lençol mas não é necessária sua
limpeza.
QUESTÃO 29

Nos primeiros dias do pós-parto, a puérpera passa por uma série
de situações que podem deixá-la muito vulnerável. Acerca desse
tema, assinale a opção correta.

QUESTÃO 31

Acerca

dos aspectos relacionados às precauções-padrão e

controle de infecção, assinale a opção correta.
A Todas as pessoas que entram no quarto de um paciente
imunocomprometido devem usar equipamentos de proteção
individual e adotar as precauções básicas.
B No caso de dengue, é obrigatória a permanência do paciente
em isolamento.
C Ao se utilizar a máscara, esta deve cobrir apenas a boca,
sendo dispensável que cubra o nariz.
D As luvas devem ser constantemente utilizadas quando o
funcionário estiver trabalhando no setor de isolamento,
mesmo quando não esteja prestando assistência ao doente.
QUESTÃO 32

Uma jovem de 18 anos de idade, no último trimestre da
A O puerpério imediato vai do momento do parto até o 10º dia
pós-parto.
B As infecções respiratórias são as complicações mais comuns

gravidez, que desenvolveu doença hipertensiva específica da
gravidez (DHEG), está apresentando convulsão e hipertensão
arterial.

nesse período do puerpério.
C As cólicas e os lóquios, com coloração vermelho-viva nos

A propósito dessa situação, assinale a opção correta.

primeiros quatro dias após o parto, indicam sérias
complicações e devem ser prontamente atendidos.
D É importante verificar os sinais vitais, estar atento para a
atonia uterina e para o nível de consciência da puérpera e
observar a coloração das mucosas.
QUESTÃO 30

Um homem de 28 anos de idade, após se submeter a uma
cirurgia, apresentou quadro de choque hipovolêmico devido a
uma hemorragia. O sangramento foi contido e o paciente
apresentava-se hipotenso e taquicárdico.

A Uma boa medida é acalmar a jovem, explicando que sua
condição não tem gravidade e que nas próximas gestações
dificilmente esse problema surgirá de novo.
B A paciente pode estar apresentando desidratação, o que
explica o aumento da pressão arterial.
C É necessário controlar a função renal, observando-se o
volume de diurese e a proteinúria.
D Durante às crises convulsivas, deve-se tentar abrir a
mandíbula da paciente para facilitar a respiração.
QUESTÃO 33

Acerca da situação acima, e considerando os cuidados de
enfermagem, assinale a opção correta.

A manutenção da higiene pessoal é importante para o conforto,
a segurança e o bem-estar de uma pessoa. Assinale a opção

A O quadro do choque é explicado pela redução do volume
intracelular devido à perda de sangue.
B Com as alterações no enchimento ventricular, houve aumento
do volume sistólico e conseqüente diminuição do débito
cardíaco, o que explica a hipotensão arterial apresentada pelo
paciente.
C O posicionamento mais adequado do paciente na situação
considerada é a elevação dos membros inferiores.
D É necessária reposição de líquidos, que deve ser feita
lentamente em uma veia de médio calibre.

correta acerca desse tema.
A Não se deve limpar a região da narina onde está fixada a
sonda nasogástrica de um paciente.
B Um paciente com sensibilidade diminuída tem maior risco de
apresentar comprometimento da pele.
C A limpeza das nádegas e do ânus de um paciente acamado
deve ser feita em direção à genitália.
D A higiene oral de um paciente inconsciente deve ser feita com
escova, pasta de dente, água e luvas.

UnB/CESPE – SEAD/UEPA

Cargo 43: Nível Médio Profissional – Técnico em Enfermagem

–6–

QUESTÃO 34

Um

paciente que apresenta problemas de locomoção e

QUESTÃO 38

São complicações esperadas do recém-nascido de mãe diabética

permanece na mesma posição, em decúbito lateral esquerdo,
poderá ter úlcera de pressão

A hipoglicemia, hipocalcemia, anormalidades congênitas e
macrossomia fetal.

A no osso occipital e na escápula.
B na crista ilíaca e no calcanhar.
C no ísquio e no maléolo medial.
D no maléolo lateral e no trocanter.
QUESTÃO 35

Assinale a opção correta acerca das doenças sexualmente
transmissíveis.
A O condiloma acuminado provoca o surgimento de verrugas

B anormalidades congênitas, hiperglicemia, paralisia facial e
epilepsia.
C macrossomia

fetal,

hipertireoidismo,

valvulopatia

e

hipocalemia.
D diabetes, hiperglicemia, retardo mental e coma.
QUESTÃO 39

Um homem de 32 anos de idade buscou o serviço de
saúde para tratamento de lesões que lhe surgiram na face há mais
de 3 anos. Ele mora em região rural e nunca fez nenhum tipo de
acompanhamento

médico.

Apresenta

deformações

(com

genitais, é de difícil diagnóstico e é causado por uma bactéria.

formações de caroços) no nariz e orelhas, queda de pêlos nas

B O gonococo que causa a gonorréia provoca sintomas de dor

sobrancelhas e nódulos espalhados pelas mãos e braços. Feita a

ao urinar e limita-se a uma infecção superficial local, pois não

baciloscopia, o paciente recebeu o diagnóstico de hanseníase

é capaz de migrar para outros sítios.

virchoviana e iniciou tratamento medicamentoso.

C A sífilis, causada por uma bactéria chamada Treponema
pallidum, pode atingir qualquer órgão e evoluir cronicamente.

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

D O herpes genital é causado pelo mesmo microrganismo da
donovanose e tem o tratamento semelhante à base de
antibióticos.
QUESTÃO 36

O quadro clínico de um paciente diabético e hipertenso, com
sinais e sintomas de dor abdominal, poliúria, hálito cetônico,
hiperventilação, náuseas, vômitos e sonolência, é sugestivo de

A Considerando a forma clínica da doença apresentada pelo
paciente, a baciloscopia deverá ser positiva.
B É indicada a imobilização das mãos e braços e o uso de
protetores oclusivos para os olhos para melhorar as lesões.
C Nessa forma de hanseníase, não há perda de sensibilidade
nervosa nem lesão visceral.
D O paciente deverá ser levado a uma UTI em razão da
gravidade da doença.

A hipoglicemia.
B cetoacidose diabética.
C hipotensão.
D coma hepático.
QUESTÃO 37

Um paciente hospitalizado que apresente cirrose hepática deve
A ser mantido restrito ao leito e receber higiene corporal

QUESTÃO 40

Considerando que, em 100 mL de solução fisiológica a 0,9%,
sejam diluídas duas ampolas e meia de amicacina para ser
infundida por via intravenosa em uma hora, e considerando,
ainda, que em cada ampola de amicacina existam 2 mL com dose
de concentração de 50 mg/mL e que o fator de gotejamento do
equipo seja equivalente a 20, nessa situação, a dosagem correta
do medicamento a ser prescrita e o número de gotas por minuto
que deverão correr no tempo desejado são, respectivamente, de

no leito.
B ser pesado e ter sua circunferência abdominal medida toda
manhã, em jejum.
C aumentar a ingestão de sal e água.
D realizar exercícios motores ativos e usar meias elásticas.

A 125 mg e 1,75 gotas.
B 125 mg e 35 gotas.
C 250 mg e 1,75 gotas.
D 250 mg e 35 gotas.
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