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O bom de educar cedo
James Heckman, prêmio Nobel de Economia
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A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às
pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará. Basta dizer que tentar
sedimentar num adolescente o tipo de conhecimento que deveria ter sido
apresentado a ele dez anos antes sai algo como 60% mais caro. Pior ainda: nem
sempre o aprendizado tardio é tão eficiente. Não me refiro aqui apenas às habilidades
cognitivas convencionais, mas a um conjunto de capacidades que deveriam ser
lapidadas em todas as crianças, desde os 3, 4 anos de vida.
Os estudos confirmam que um programa americano da década de 60, o Perry,
amplamente copiado por outros países, tem ótimo retorno. Ele consiste, basicamente,
em colocar crianças pobres na escola, em salas com poucos alunos, e envolver os pais
no processo educativo. O professor visita as famílias para informar o que está sendo
ensinado na aula, de modo que passem a participar mais ativamente. Sem esse
amparo dos pais, dificilmente uma criança vai ter motivação para aprender, o que
tende a se perpetuar no curso da vida escolar e resultar em adultos sem sucesso. Está
provado que a família é o fator isolado que mais explica as desigualdades numa
sociedade como a brasileira. Sob esse prisma, uma criança do Nordeste começa a vida
em franca desvantagem em relação a uma do Sudeste. Com programas como esses, a
ideia é tentar atenuar as diferenças no ponto de partida.
Uma criança de 8 anos que recebeu estímulos cognitivos aos 3 conta com um
vocabulário de cerca de 12 000 palavras – o triplo do de um aluno sem a mesma base
precoce. E a tendência é que essa diferença se agrave. Faz sentido. Como esperar que
alguém que domine tão poucas palavras consiga aprender as estruturas mais
complexas de uma língua, necessárias para o aprendizado de qualquer disciplina? Por
isso as lacunas da primeira infância atrapalham tanto.
(Fragm. de entrev. concedida a Monica Weinberg, in Veja. São Paulo: abril, 10 jun.2009, p. 21-24.)

Observação: Cada número indicado entre parênteses refere-se à linha, no texto,
em que se encontra a palavra, expressão ou frase sublinhada.
1. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Na expressão o triplo do de um aluno sem a mesma
base (20) subentende-se o triplo do vocabulário de um
aluno sem a mesma base.
b) A frase Faz sentido (21) refere-se à ideia de que a
ampliação do vocabulário da criança depende da
mesma base precoce.
c) Em passem a participar mais ativamente (12) a forma
verbal subentende: do processo educativo dos filhos.
d) Na expressão em relação a uma do Sudeste (17)
subentende-se em relação a uma criança do Sudeste.
2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas, em relação a esta frase:
“A educação é crucial para o avanço de um país – e
quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e
mais barato ela custará.”
( ) Substituindo-se pessoas por gente o acento indicador
de crase permanece.
( ) Na frase, crucial equivale a muito importante.
( ) Em para o avanço de um país há ideia de finalidade.
( ) Em quanto antes há ideia de tempo.
( ) O travessão foi empregado para destacar a expressão
que lhe é posposta.
( ) Passando chegar para o imperfeito do subjuntivo
(chegassem), e mantendo a correlação entre os
tempos verbais da oração, as formas verbais será e
custará ficam seria e custaria.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os
espaços.
a)
b)
c)
d)

F–V–F–V–F–F
F–V–V–V–V–V
V–F–V–F–F–V
V–F–F–F–V–F

3. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Em informar o que (11) a palavra o equivale a um
pronome demonstrativo (= aquilo).
b) Em que recebeu (19) e qualquer disciplina (23) há
pronomes; respectivamente, relativo e indefinido.
c) A locução verbal deveria ter sido apresentado (3) indica
um fato que teria acontecido no passado, dependendo
de certas condições.
d) No texto, o pronome ela (2) se refere a educação;
assim, em respeito à concordância nominal, o adjetivo
barato deveria estar no feminino (educação... barata).

4. Um dos empregos dos demonstrativos esse, essa, isso é
indicar fatos já citados; como no texto, em: Sem esse
amparo (12 - 13), Sob esse prisma (16), Com programas
como esses (17) e essa diferença (21)
Empregue um desses demonstrativos nos espaços das
frases abaixo, substituindo os termos sublinhados. Quando
necessário, faça concordância em número e combinação
com as preposições de e em.
I.

Gosto da cidade de Alcântara, por causa da festa de
São Benedito.
Gosto _______ cidade.

II. Fizeram boas referências ao centro historio de São
Luís.
Fizeram boas referências ______ centro histórico.
III. Os maranhenses acreditam na pujança da Floresta dos
Guarás.
Os maranhenses acreditam ________pujança.
IV. Vocês assistiram aos folguedos Dança do Coco, do
Caroço e de São Gonçalo?
Vocês assistiram _______ folguedos?
Assinale a opção com a seqüência correta:
a)
b)
c)
d)

dessa – a isso – essa – esse
dessa – a esse – nessa – a esses
disso – a esse – dessa – a esses
disso – nesse – a essa – esses

5. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao
vocábulo caro.
a) Estão corretas as frases Ninguém paga caro pelas
rendas de bilro maranhenses / Este ano a gasolina
custa mais caro.
b) Porque esse vocábulo já encerra a idéia de preço, é
errado seu uso em expressões como O artesanato em
fibra de guarimã não tem preço caro.
c) A modelo comprou caro e belo sapatos da moda.
d) Em sai algo como 60% mais caro (4) – ele é advérbio;
portanto, invariável.
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6. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao
vocábulo mesmo / mesma.

10. Observe os períodos abaixo. (De Site da hora, in Revista
Família Cristã, fev. 2009, p. 19.)

a) Em As cerâmicas maranhenses chegam mesmo a ser
vendidas no exterior o vocábulo é advérbio e equivale a
até.
b) Em um aluno sem a mesma base precoce (20-21) o
vocábulo acompanha o substantivo; é adjetivo e
equivale a idêntica.
c) A norma culta da língua rejeita o mencionado vocábulo
na substituição de pronomes pessoais, como em O
grupo formado por índios, portugueses e africanos
influenciou a culinária maranhense e somos
agradecidos ao mesmo.
d) Está correta a frase: O Bumba-meu-Boi é manifestação
folclórica diferente das demais do país; a mesma é
mais espetacular.

Verifique em que seqüência eles devem aparecer, para
que haja um texto coeso e coerente.

7. Considere as frases abaixo.
Desenvolveu-se o Maranhão, de 1889 a 1930,
sobretudo nos setores têxtil e do beneficiamento do
arroz e da cana-de-açúcar.
II. Nas primeiras décadas do século XIX entraram no
Maranhão levas de migrantes que se estabeleceram
nos vales dos rios Mearim e Pandaré.
III. Em 1641 os holandeses invadiram São Luís; não se
demoraram ali por mais de três anos.
IV. Quem teria lhe falado sobre a nova invasão holandesa
no Maranhão, agora de turistas?

I.

Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao
emprego dos pronomes, tendo em vista a norma culta da
língua.
a) A negação sempre atrai pronome; o item III está
correto.
b) O item II está correto, pois o que sempre atrai
pronome.
c) A ênclise é obrigatória, quando o verbo inicia oração; o
item I está correto.
d) O futuro do indicativo admite ênclise; o item IV está
correto.

8. Assinale a alternativa INCORRETA, tendo por base esta
frase:
A abolição da escravatura levou a província do Maranhão
à decadência; precisava-se, então, de trabalho escravo
para sua economia.

I.

O site Controle Social procura discutir essas questões,
promover campanha anticorrupção e divulgar notícias
a respeito desse tema, a fim de mobilizar a
comunidade para o enfrentamento do problema.
II. Combatê-la é um dever de todos, e isso muitas vezes
deve começar com uma alteração de nossos próprios
comportamentos, pois oferecer uma propina a um
guarda de trânsito ou a um fiscal, para se livrar de uma
multa, é também praticar e estimular a corrupção.
III. Se você também quiser fazer parte dessa luta, acesse
http://controlesocial.blog.terra.com.br.
IV. A corrupção é uma prática nefasta que domina amplos
setores da sociedade e do poder público, trazendo
prejuízos a toda a população.
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de
cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

I – IV – II – III
I – II – III – IV
IV – II – I – III
IV – III – II – I

11. São tecnologias de imagem que permitem à construção de
monitores finos e leves todas as seguintes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

CRT
LCD
OLED
PLASMA

12. São distribuições de LINUX todas as seguintes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Red Hat
Ubuntu
FreeBSD
SuSE

13. O Windows Vista Home Premium é uma edição dentre as
disponíveis para o sistema operacional Windows Vista.
Quando comparada com a versão Windows Vista Business,
ela tem como diferença:

a) Passando para o plural as formas verbais, obtém-se
levaram e precisavam.
b) A regra de acentuação gráfica de província é a mesma
que determina o acento em decadência.
c) O pronome sua pode apresentar certa ambigüidade,
pois existem dois substantivos femininos antecedentes.
d) Passando a primeira oração para a voz passiva, o
núcleo verbal fica foi levada.

a) Que o Windows Vista Home Premium não dá suporte à
associação a um domínio.
b) Que o Windows Vista Home Premium não permite, sem
o uso de programas aplicativos adicionais ao pacote, o
uso do serviço de backup agendado.
c) Que o Windows Vista Home Premium não possui
Windows Media Center.
d) Que o Windows Vista Home Premium não permite
acesso simultâneo a um número ilimitado de
programas.

9. A frase que NÃO OBEDECE à norma culta da língua
encontra-se na alternativa:

14. São opções encontradas na caixa de formatação de
parágrafo do Microsoft Word 2007 em português todas as
seguintes, EXCETO:

a) Devem haver festas populares por todo o país, mas
não como as do meu Estado.
b) O maranhense é alegre por natureza, haja vista as
folias do Divino, os reisados e as lapinhas.
c) Não creio que haja muitos brasileiros que conheçam
São Bento, cuja economia é basicamente de
subsistência.
d) Se for para eu mencionar os grandes nomes da
literatura maranhense, terei dificuldades, tantos são
eles.

a)
b)
c)
d)

15. É o endereço de um roteador IP local, que esteja na mesma
rede deste computador, que é usado para encaminhar
tráfego a destinos que estejam fora da rede local. Está se
fazendo referência a(o):
a)
b)
c)
d)
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Recuo à direita.
Espaçamento entre linhas.
Manter linhas juntas.
Kerning para fontes.

DNS
Máscara de Subrede
Gateway Padrão
DHCP
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16. O que é Phishing?
a) É qualquer programa que automaticamente executa,
mostra ou baixa publicidade para o computador depois
de instalado ou enquanto a aplicação é executada.
b) É um software que pode exibir anúncios, coletar
informações sobre você ou alterar as configurações do
computador,
geralmente
sem
obter
o
seu
consentimento.
c) É uma maneira de enganar os usuários de computador
para que eles revelem informações pessoais ou
financeiras através de uma mensagem de email ou site,
normalmente uma mensagem de email que parece
uma nota oficial de uma fonte confiável como um
banco, uma empresa de cartão de crédito ou um
comerciante online de boa reputação.
d) É uma pequena janela do navegador da Web, que
aparece no topo do site que você está visitando.
Freqüentemente são abertas assim que você entra no
site e geralmente são criadas por anunciantes.
17. Dentre os protocolos apresentados abaixo, qual se
caracteriza por ser um protocolo padrão para o envio de
emails na internet?
a)
b)
c)
d)

POP3
IMAP
IRC
SMTP

18. Um backup que copia arquivos criados ou alterados desde
o último backup normal e que não marca os arquivos como
arquivos que passaram por backup é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Diferencial.
De Cópia
Diário.
Incremental.

19. O Microsoft Windows Vista permite aos usuários
criptografar pastas e arquivos armazenados nos discos
rígidos. Quando exibidos no gerenciador de arquivos do
sistema operacional, estes arquivos aparecerão destacados
na cor:
a)
b)
c)
d)

Azul
Vermelha
Preta
Verde

20. A extensão padrão de um arquivo do Microsoft Access 2007
é:
a)
b)
c)
d)

.dbf
.mdb
.accdb
.csv

21. Uma pessoa aplicou R$ 30.000,00 rendendo uma taxa de
juros compostos de 10% ao mês, com capitalização
mensal. Após 4 meses o montante gerado por este capital
é:
a)
b)
c)
d)

44,41% superior ao capital inicial
43,41% superior ao capital inicial
46,41% superior ao capital inicial
45,41% superior ao capital inicial
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23. Em uma corrida rústica, o corredor A está 3 km a frente do
corredor B. Porém, enquanto o corredor A percorre 4,5 km
o corredor B percorre 6 km. Qual distância o corredor B tem
que percorrer para alcançar o corredor A?
a)
b)
c)
d)

9
3
21
12

24. Um homem deve cruzar a pé uma ponte para trens. Após
1

ter caminhado 3 do comprimento da ponte ele vê a sua
frente um trem vindo em sua direção. Correndo tanto para
frente quanto para trás, com a mesma velocidade de 15
km/h, ele consegue escapar no último instante antes de ser
esmagado pelo trem. A velocidade do trem é?
a)
b)
c)
d)

60 km/h
45 km/h
30 km/h
15 km/h

25. Uma loja de departamentos coloca 80% de todos os artigos
em seu estoque em liquidação. Sabendo que
eletrodomésticos correspondem por ¼ dos artigos no
estoque total da loja, e que 140 eletrodomésticos estão em
liquidação podemos afirmar que a quantidade total de
artigos no estoque da loja é:
a)
b)
c)
d)

500
600
800
700

26. Qual a taxa de juros simples mensal necessária para que
um capital de R$ 6.000,00 renda R$ 960,00 de juro simples,
após 8 meses?
a)
b)
c)
d)

4%
1%
2%
3%

27. Dois números naturais positivos são tais que a diferença de
seus quadrados é 11. A soma destes dois números é:
a)
b)
c)
d)

11
13
15
9

28. Existem três suspeitos de um assalto a banco, que podem
ou não ter agido em conjunto. Sabe-se que:
I.

Se o suspeito A ou o suspeito B é culpado, então o
suspeito C também é culpado
II. O suspeito C é inocente.
Pode-se afirmar que:
a) Ou o suspeito A ou o suspeito B é inocente, mas não
ambos.
b) O suspeito B é culpado.
c) Os suspeitos A e B são inocentes.
d) O suspeito A é culpado.

29. Em uma festa com 120 pessoas, 7 10 delas bebem vinho,
22. Se em uma volta de uma roda de bicicleta são percorridos
1m e 70cm, quantas voltas são necessárias para percorrer
66m e 30cm?
a)
b)
c)
d)

33
37
41
39

3

4

bebem cerveja e 4 5

bebem refrigerante. Quantas

pessoas, no mínimo, bebem de todas as três bebidas?
a)
b)
c)
d)
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30. Joaquim está comprando um carro e negocia um desconto
de 10% no valor do mesmo. Porém, Joaquim tem que pagar
a prazo e é informado que esta forma de pagamento
acarretará um acréscimo de 10% sobre o valor negociado.
O valor final que Joaquim pagará pelo carro:
a)
b)
c)
d)

Será igual ao valor original
Terá um desconto de 1%
Terá um acréscimo de 1%
Terá um desconto de 0,5%

31. É da competência originária do Tribunal de Justiça
processar e julgar, com EXCEÇÃO DE:
a) o mandado de injunção, quando a elaboração da
norma reguladora for atribuição de órgão ou entidade
ou autoridade estadual, da administração direta e
indireta, ou do próprio Tribunal.
b) os Deputados Estaduais, os Secretários de Estado ou
ocupante de cargo equivalente, os ProcuradoresGerais de Justiça e do Estado, o Defensor PúblicoGeral do Estado, o Auditor-Geral do Estado e os
membros do Ministério Público, nos crimes comuns e
de responsabilidade.
c) os Prefeitos, nos crimes comuns.
d) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, em face da
Constituição da República.
32. Acerca da divisão
INCORRETA:

judiciária,

assinale

a

alternativa

a) cada grupo de cinco municípios formará um termo
judiciário, cuja denominação será idêntica ao que lhe
servir de sede.
b) as zonas judiciárias, numeradas ordinalmente, são
constituídas de quatro juízos e destinadas à
designação dos juízes de direito substitutos de primeira
entrância.
c) as comarcas estão divididas e classificadas em três
entrâncias: inicial, intermediária e final.
d) a criação de novas comarcas exige, em regra, um
mínimo populacional de vinte mil habitantes e de cinco
mil eleitores no termo judiciário que servirá de sede,
assim como a audiência prévia da Corregedoria Geral
da Justiça.
33. A Justiça Militar estadual é composta:
a) pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de
jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e
Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
b) pelo Superior Tribunal Militar e pelos Tribunais e Juízes
Militares instituídos por lei complementar à Constituição
da República.
c) pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de
jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e
Conselhos da Justiça Militar, com sede e jurisdição na
Capital, e, no interior, pelos Juízos Criminais definidos
por ato do Tribunal de Justiça.
d) pelo Tribunal de Justiça Militar, em segundo grau de
jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e
Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
34. O processamento das demandas que apurem a ocorrência
de ação ou omissão baseada no gênero que cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial à mulher, no âmbito da unidade doméstica,
da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, darse-á perante a:
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35. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) o Tribunal de Justiça poderá designar juízes de
entrância final para dirimir conflitos fundiários que
envolvam litígios coletivos.
b) são assegurados, nos Tribunais do Júri, a plenitude de
defesa, a votação aberta e motivada dos jurados e a
soberania dos veredictos.
c) aos Tribunais do Júri, presentes em todas as Comarcas
do Estado, compete o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida.
d) a organização e a competência da Justiça Agrária são
definidas por ato do Tribunal de Justiça.
36. O quórum mínimo para funcionamento do Plenário do
Tribunal de Justiça é de:
a)
b)
c)
d)

21 (vinte e um) desembargadores.
16 (dezesseis) desembargadores.
12 (doze) desembargadores.
8 (oito) desembargadores.

37. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) as Turmas Recursais Cíveis e Criminais são
competentes para processar e julgar os mandados de
segurança e os habeas corpus impetrados contra Juiz
de Direito dos Juizados Especiais, das Varas Cíveis e
das Varas Criminais.
b) o Tribunal de Justiça criará tantas turmas quanto
necessárias, designando no ato de criação a sua sede
e será presidida pelo Juiz mais antigo na Turma.
c) compete às Turmas Recursais Cíveis e Criminais
processar e julgar os recursos interpostos contra as
decisões dos respectivos Juizados Especiais, bem
como os embargos de declaração de suas próprias
decisões.
d) as Turmas Recursais serão compostas por três Juízes
titulares e três suplentes, todos togados e em exercício
no primeiro grau de jurisdição, designados pelo
Presidente do Tribunal de Justiça.
38. São denominados serventuários judiciais, gozando seus
atos de fé pública:
a) administrador judicial e juízes leigos.
b) secretários do Plenário e das Câmaras do Tribunal de
Justiça e perito oficial.
c) depositário público e partidor judicial.
d) oficiais de justiça e secretários judiciais.
39. São isentos do pagamento de custas judiciais, com
EXCEÇÃO DE:
a)
b)
c)
d)

o Ministério Público.
o réu, quando pobre, nos feitos criminais.
os Municípios e suas respectivas autarquias.
os processos de habeas corpus e de mandado de
segurança.

40. Não sendo a hipótese de situação que espelhe crime
tipificado na lei penal, a prescrição das faltas disciplinares
aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário estadual e
sujeitas às sanções de advertência, repreensão e
suspensão, bem como daquelas que levam à pena de
demissão, ocorrem, respectivamente, em:
a)
b)
c)
d)

4 (quatro) e 6 (seis) anos.
3 (três) e 4 (quatro) anos.
2 (dois) e 4 (quatro) anos.
2 (dois) e 3 (três) anos.

a) Vara da Infância e Juventude.
b) Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher.
c) Vara de Interesses Difusos e Coletivos.
d) Vara de Execuções Penais.

Planejamento e Execução IESES

www.pciconcursos.com.br

Página 4 de 8

Tribunal de Justiça do Maranhão – TJMA – Edital 001/2009 – Prova Objetiva
Cargo: 1081 - Analista Judiciário - Enfermeiro
41. Em relação à Lei do Exercício Profissional, é correto
afirmar:
I.

A Enfermagem é exercida pelo Enfermeiro, pelo
Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem
e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de
habilitação.
II. São enfermeiros apenas os titulares de diploma de
enfermeiro, conferido por instituição de ensino nos
termos da lei.
III. O Enfermeiro exerce todas as atividades de
Enfermagem.
IV. Não cabe ao enfermeiro a participação no
planejamento, execução e avaliação da programação
da saúde.
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

42. De acordo com a Lei do Exercício Profissional, entre as
funções privativas do enfermeiro, podemos citar:
a) Participação em projetos de construção ou reforma de
unidades de internação, assistência à parturiente e
parto normal, prescrição de enfermagem, entre outras.
b) Consulta e prescrição de enfermagem, consultoria,
auditoria e emissão de parecer sobre matéria de
enfermagem entre outras.
c) Participação na elaboração, execução e avaliação da
programação de saúde, consulta e prescrição de
enfermagem, integrar a equipe de saúde, entre outras.
d) Integrar a equipe de saúde, prescrição de
medicamentos estabelecidos em programas de saúde
pública, consulta de enfermagem, entre outras.
43. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
(Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93) contém normas e
princípios, direitos, deveres e proibições. Assinale a
alternativa ERRADA:
a) O profissional pode recusar-se a executar atividades
que não sejam de sua competência legal.
b) O profissional de enfermagem exerce a profissão com
autonomia, respeitando os preceitos éticos legais da
Enfermagem.
c) Nos casos de aborto previstos em Lei, o profissional
deve obrigatoriamente participar no ato abortivo.
d) Prestar serviços ao cliente, que por sua natureza
incubem a outro profissional, exceto em caso de
emergência.
44. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), assinale a alternativa INCORRETA:
a) Tem como meta, garantir, com prioridade absoluta, os
direitos de todas as crianças e adolescentes.
b) É um documento legal que especifica os direitos da
criança e do adolescente, no entanto não é claro sobre
os direitos da família e da sociedade no atendimento
desses direitos.
c) Prevê que nenhuma criança ou adolescente deve ser
objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e agressão.
d) Fundamenta-se na declaração Universal dos Direitos
Humanos e na Convenção Internacional dos Direitos da
Criança.
45. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento
contêm princípios e diretrizes para que o acompanhamento
pré-natal e assistência à gestante e à puérpera sejam
adequados. Assinale a alternativa ERRADA:
a

a) O exame de glicemia de jejum deve ser solicitado na 1
consulta e na 30ª semana da gestação.
a
b) O exame de VDRL deve ser solicitado na 1 consulta e
na 30ª semana da gestação.
c) Deve ser garantida a realização de, no mínimo, 06
a
(seis) consultas de pré-natal; sendo que a 1 consulta
deve ser até o 5° mês de gestação.
d) Deve ser garantida a realização de uma consulta no
puerpério, até 42 dias após o nascimento.
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46. Assinale quais os órgãos que podem ser comunicados nos
casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra
idosos.
a) Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual e
Nacional do Idoso e autoridades policiais.
b) Ministério Público, Serviço de Saúde e Autoridades
policiais.
c) Autoridades policiais, Serviço de Saúde, Conselho
Municipal, Estadual e Nacional do Idoso.
d) Conselho Estadual, Municipal e Nacional do Idoso e
Ministério Público.
47. Com relação às teorias de enfermagem, é correto afirmar
que:
a) A teoria de Dorothea Orem tem como foco principal o
atendimento das necessidades humanas básicas do
cliente.
b) A teoria de Paterson e Zderad possui uma abordagem
existencial, fenomenológica e humanista, que valoriza o
diálogo entre o profissional e o cliente.
c) Na década de 70 surgiram as primeiras teorias de
enfermagem, buscando estabelecer as bases
científicas da enfermagem.
d) A teoria da adaptação foi desenvolvida a partir da teoria
da motivação humana de Maslow.
48. Considerando alguns conceitos básicos da pesquisa
quantitativa aplicada à enfermagem, assinale a alternativa
ERRADA:
a) Nos estudos experimentais a variável independente é
manipulável e escolhida pelo pesquisador.
b) Os testes estatísticos paramétricos são utilizados para
analisar dados que possuem uma distribuição anormal.
c) Nos estudos observacionais não é possível manipular
as variáveis.
d) Na amostra por conveniência é não probabilística,
sendo que o pesquisador seleciona os sujeitos de
pesquisa a que tem acesso.
49. Em relação ao Programa Estratégia Saúde da Família, as
afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO:
a) As equipes atuam com ações de promoção da saúde,
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e
agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde
da comunidade.
b) Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil
são: integralidade, qualidade, eqüidade e participação
social.
c) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia
de
reorientação
do
modelo
assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de equipes
multiprofissionais em unidades básicas de saúde.
d) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde não
faz parte da Saúde da Família embora seja coordenado
por uma enfermeira.
50. A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador (RENAST) mostra-se como a principal
estratégia da Política Nacional de Saúde do Trabalhador
para o SUS. As afirmações abaixo sobre a RENAST são
verdadeiras, EXCETO:
a) A capacitação dos profissionais, uma das prioridades
para a implementação da RENAST, deve contemplar a
diversidade e especificidades regionais, incorporar os
princípios do trabalho cooperativo, interdisciplinar e em
equipe multi-profissional e a experiência acumulada
pelos Estados e municípios.
b) A compreensão do processo saúde-doença dos
trabalhadores, que norteia a RENAST, está baseada no
enfoque das relações Trabalho-Saúde-Doença e da
centralidade do trabalho na vida das pessoas,
desenvolvido pela epidemiologia social.
c) A RENAST pode ser considerada uma política
transformadora e de inclusão, pois tem possibilitado dar
visibilidade às questões de Saúde do Trabalhador nos
serviços de saúde; facilitado o diálogo com os gestores
e o planejamento de ações, financiadas por recursos
extra-teto.
d) A RENAST integra e articula apenas as linhas de
cuidado da atenção básica nos três níveis de gestão:
nacional, estadual e municipal.
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51. A avaliação do nível de vida é efetuada através da
quantificação de óbitos, ou seja, os chamados indicadores
de saúde. Considerando essa informação, assinale a
alternativa correta.
a) A mortalidade infantil neonatal compreende todos os
o
óbitos ocorridos até o 12 mês da criança.
b) Morte materna é a morte de uma mulher durante a
gestação ou até 10 dias após o término da gestação,
independentemente da duração ou da localização da
gravidez.
c) A taxa de mortalidade materna é obtida dividindo-se o
número de casos de morte materna pelo número de
nascidos nos mesmo local e período.
d) Na mortalidade infantil considera-se todos os óbitos de
crianças menores de 2 anos ocorridos em determinada
área em dado período de tempo.
52. O Ministério da Saúde do Brasil estabelece procedimentos
e condutas relativas ao HIV/AIDS e outras Doenças
Sexualmente Transmissíveis – DST. Assinale a alternativa
ERRADA:
a) No processo de aconselhamento pré-teste de HIV e
outras DST, não é necessário que o serviço de saúde
apresente ao usuário o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido para a abordagem consentida.
b) A notificação de casos de aids é obrigatória a médicos,
enfermeiros e outros profissionais de saúde no
exercício da profissão.
c) A abordagem consentida é realizada mediante
autorização prévia, com os usuários que não retornam
às unidades de saúde para receber os resultados de
testes realizados para HIV e outras DST, ou com os
que não comparecem ao tratamento.
d) O teste de carga viral mede a quantidade de partículas
do HIV no sangue, auxiliando, assim, o profissional a
decidir o melhor momento para iniciar o tratamento.
53. O sarampo é uma doença exantemática aguda, de etiologia
virótica da família paramixovirus e altamente contagiosa.
Em relação ao sarampo, as afirmativas abaixo estão
corretas, EXCETO:
a) A fase prodrômica é também chamada de inicial,
geralmente com duração de 2 a 3 dias, caracterizada
por exantema bucal e febre.
b) Frente a um caso suspeito de sarampo a notificação
compulsória deve ser feita ao nível central no período
de 24 horas após o diagnóstico.
c) Na evolução do sarampo são identificados dois
períodos distintos: a fase prodrômica e a fase
exantemática.
d) A fase exantemática dura aproximadamente 4 a 6 dias,
caracterizada pelo aparecimento de exantema
maculopapular não pruriginoso que se inicia na região
retroauricular estendendo-se à face, pescoço e parte
superior do tórax após algumas horas.
54. A consulta de enfermagem pré-concepcional objetiva
identificar fatores de risco que possam alterar a evolução
normal de uma futura gestação, na qual se devem
desenvolver algumas ações específicas. Assinale a
alternativa ERRADA:
a) Orientar para registro sistemático das datas das
menstruações.
b) Estímular a adoção do intervalo interpartal mínimo de 3
anos para que os bebês sejam adequadamente
amamentados.
c) Incentivar a realização do teste anti-HIV, com
aconselhamento pré e pós-teste.
d) Avaliar das condições de trabalho, com orientação
sobre os riscos nos casos de exposição a tóxicos
ambientais.
55. Em relação á vacina BCG contra a tuberculose, assinale a
alternativa correta:
a) A vacina deve ser conservada em geladeira. A luz
artificial pode causar danos à vacina.
b) Em crianças filhas de mães HIV não se recomenda a
aplicação da vacina ao nascimento.
c) A via de administração é muscular no deltóide.
d) Idealmente a aplicação poderá ser realizada na
maternidade antes da alta hospitalar ou no primeiro
comparecimento à Unidade de Saúde.
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56. Em relação ao calendário de imunização para adultos e
idosos todas as afirmativas abaixo estão corretas,
EXCETO:
a) A vacina dT contra difteria e tétano não deve ser
aplicada em gestantes.
b) A vacina contra Influenza é oferecida anualmente
durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso.
c) A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e
Rubéola) deve ser administrada em mulheres de 12 a
49 anos que não tiverem comprovação de vacinação
anterior e em homens até 39 (trinta e nove) anos.
d) A vacina contra pneumococo é aplicada durante a
Campanha Nacional de Vacinação do Idoso nos
indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais
como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de
repouso, com apenas um reforço cinco anos após a
dose inicial.
57. A Rede de Frio é o processo de armazenagem,
conservação, manipulação, distribuição e transporte dos
imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações, e
deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o
laboratório produtor até o momento em que a vacina é
administrada. As afirmações abaixo sobre a Rede de Frio
estão corretas, EXCETO:
a) O termômetro recomendado para ser usado nos
equipamentos da Rede de Frio é o Termômetro de
Máxima e Mínima.
b) Refrigeradores ou geladeiras são equipamentos
destinados à estocagem de imunobiológicos em
temperaturas de +2°C a 8°C, devendo para isso,
estarem regulados para funcionar nesta faixa de
temperatura.
c) O termômetro de máxima e mínima é utilizado para
verificar as variações de temperatura ocorridas em
determinado ambiente, num período de tempo,
fornecendo três tipos de informação: a temperatura
mínima (mais fria); a temperatura máxima (mais
quente) e a temperatura do momento.
d) O termômetro de máxima e mínima deve ser colocado
na primeira prateleira em posição horizontal.
58. Em relação à classificação da desnutrição, assinale a
alternativa correta:
a) Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado
entre 10 e 25% abaixo do peso médio considerado
normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit
situa-se entre 25 e 40% e terceiro grau ou grave
quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e
em
desnutridos
que
apresentam
edema
independentemente do peso.
b) Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado
entre 15 e 30% abaixo do peso médio considerado
normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit
situa-se entre 30 e 40% e terceiro grau ou grave
quando a perda de peso é igual ou superior a 40% e
em
desnutridos
que
apresentam
edema
independentemente do peso.
c) Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado
entre 5 e 10% abaixo do peso médio considerado
normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit
situa-se entre 10 e 20% e terceiro grau ou grave
quando a perda de peso é igual ou superior a 20% e
em
desnutridos
que
apresentam
edema
independentemente do peso.
d) Primeiro grau ou leve quando o percentil fica situado
entre 15 e 20% abaixo do peso médio considerado
normal; segundo grau ou moderada, quando o déficit
situa-se entre 20 e 30% e terceiro grau ou grave
quando a perda de peso é igual ou superior a 30% e
em
desnutridos
que
apresentam
edema
independentemente do peso.
59. Em relação à pele do recém-nascido a termo, algumas
características podem ser observadas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Millium sebáceo.
Eritema tóxico.
Máculas brancas.
Hemangioma macular.
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60. O diagnóstico de gravidez determina o início
acompanhamento pré-natal, através da consulta
enfermagem. Assinale a alternativa correta:
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do
de

65. Com relação à detecção precoce do câncer de mama e
prevenção do câncer de colo uterino, assinale a alternativa
ERRADA:

a) Para a mensuração da altura de fundo uterino, deve-se
fixar a fitamétrica da borda inferior da sínfise púbica e
estender até fundo uterino.
b) Na palpação obstétrica, a situação fetal direita é a mais
frequente.
c) Para as mulheres com atraso menstrual maior que 16
semanas ou que já saibam estar grávidas, o teste
imunológico para gravidez é dispensável, devendo-se
iniciar o acompanhamento pré-natal, objetivando a
captação precoce.
d) Para as mulheres com atraso menstrual menor do que
16 semanas, a confirmação do diagnóstico da gravidez
é realizada por meio de palpação obstétrica e toque
vaginal.

a) No exame citológico, a coleta dupla consiste em
realizar um raspado na ectocérvice e endocérvice.
b) A coleta ectocervical é imprescindível para o exame
preventivo de colo uterino, pois nessa região é comum
o carcinoma in situ.
c) Durante o exame das mamas, a identificação de uma
massa regular, móvel e escorregadia é sugestiva de
benignidade.
d) O auto-exame das mamas deve ser realizado
mensalmente, 7 a 10 dias após a menstruação.

61. A assistência de enfermagem à mulher no pós-parto
imediato e nas primeiras semanas após o parto é
fundamental para a saúde materna. Assinale a alternativa
ERRADA:
a) Em caso de intercorrências como hipertensão, febre,
dor embaixo ventre, presença de corrimento com odor
fétido, sangramentos intensos, deve-se solicitar
avaliação médica imediata.
b) A associação amenorréia e lactação exclusiva com livre
demanda tem alta eficácia como método contraceptivo
nos primeiros 12 meses após o parto.
c) Em caso de ingurgitamento mamário, mais comum
o
o
entre o 3 e o 5 dia pós-parto, orientar quanto à
ordenha manual.
d) Oferecer teste anti-HIV e VDRL, com aconselhamento
pré e pós-teste, para as puérperas não aconselhadas e
testadas durante a gravidez e o parto.
62. A assistência de enfermagem à parturiente deve ser
planejada com base nas recomendações da Organização
Mundial da Saúde para a assistência ao parto. Assinale a
alternativa ERRADA:
a) A utilização de métodos não farmacológicos de alívio
da dor (massagens e técnicas de relaxamento) durante
o trabalho de parto é uma prática que deve ser
estimulada.
b) A Infusão intravenosa de rotina no trabalho de parto é
uma prática que deve ser estimulada.
c) O oferecimento de líquido por via oral durante o
trabalho de parto é uma prática que deve ser
estimulada.
d) A tricotomia, a lavagem intestinal e a manobra de
Kristeller são práticas prejudiciais que devem ser
eliminadas.
63. Com relação ao diagnóstico do verdadeiro trabalho de
parto, assinale a alternativa correta:
a) As contrações são regulares e se interrompem com a
sedação.
b) As contrações são irregulares, sendo que a duração e
a intensidade não se alteram.
c) A gestante refere desconforto na região dorsal que
irradia para abdominal.
d) As contrações de Braxton Hicks são responsáveis pela
dilatação e o apagamento progressivo do colo.
64. O acesso de mulheres e homens à informação e aos
métodos contraceptivos é uma das ações imprescindíveis
para garantir o exercício dos direitos reprodutivos no país.
Considerando que o enfermeiro deve orientar os usuários
sobre as alternativas de anticoncepção, assinale a
alternativa ERRADA:
a) O preservativo masculino e feminino, quando utilizados
corretamente, apresentam uma taxa de falha abaixo de
5%.
b) As mulheres que estejam sob risco acrescido para a
infecção pelo HIV/DST, não devem usar métodos
contraceptivos que contenham o nonoxinol-9.
c) A taxa de falha dos métodos anticoncepcionais é
calculada com o número de gestações não desejadas
entre os usuários de um determinado método nos
primeiros 12 meses de uso.
d) A pílula anticoncepcional de emergência deve ser
usada, no máximo, até 7 dias após a relação sexual
desprotegida.

66. Na consulta de enfermagem a uma criança com problema
de ouvido, alguns fatores são especialmente importantes e
devem ser investigados. Assinale a alternativa correta:
a) Contato com pacientes portadores de tuberculose,
idade da criança e tempo de aleitamento materno.
b) História de exposição passiva ao fumo, tempo de
aleitamento materno exclusivo e freqüência a creches.
c) Antecedentes de hipertrofia de adenóides, idade da
criança e início da alimentação complementar.
d) Uso
de
mamadeira,
início
da
alimentação
complementar e história de exposição passiva ao fumo.
67. Em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) As medidas físicas de rotina incluem o estado
nutricional, a dentição e o tamanho ou persistência das
fontanelas.
b) Por crescimento entende-se o aumento de tamanho
das estruturas.
c) O desenvolvimento refere-se ao aumento da
complexidade do comportamento da criança, resultado
da diferenciação do sistema nervoso central e sua
interação com o meio.
d) O perímetro cefálico, peso e altura são as medidas
físicas de rotina.
68. Em relação às nasofaringites é INCORRETO afirmar:
a) A nasofaringite equivale ao resfriado comum e pode ser
causada por rinovirus, vírus sinsicial respiratório,
adenovirus, influenza ou parainfluenza.
b) A febre é um sintoma frequentemente encontrado em
crianças pequenas.
c) O quadro geral da nasofaringite caracteriza-se por
irritabilidade, agitação, espirros, sensação de calafrios,
irritação d amucosa nasal e da faringe, dores
musculares e algumas vezes, tosse.
d) A nasofaringite acontece geralmente associada à
faringite e pode ter como causa contaminação viral ou
bacteriana.
69. A dengue e hoje uma das doenças com maior incidência no
Brasil, atingindo a população de todos os estados.
Considerando a assistência de enfermagem, assinale a
alternativa correta:
a) O paciente deve ser orientado a evitar a ingesta de
frutas ricas em potássio.
b) Nos casos de dengue, a primeira manifestação é a
anorexia, náuseas, vômitos e diarréia; sendo que a
febre de inicia tardiamente.
c) Não administrar medicamentos por via intramuscular,
pois pode contribuir para o sangramento.
d) Para redução da febre, deve-se aplicar compressas
frias.
70. Em relação aos princípios relacionados à assepsia
cirúrgica, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O enfermeiro é responsável pela supervisão do campo
estéril.
b) Os objetos esterilizados que tocam outros objetos
esterilizados devem ser considerados contaminados
devendo ser trocados.
c) Um campo esterilizado é a área considerada isenta de
todos os microorganismos.
d) O objetivo da técnica de assepsia é a proteção do
paciente contra microorganismos presentes no próprio
corpo ou transportados pelas pessoas que prestam
assistência a ele.
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71. A Influenza A é uma doença respiratória aguda causada
pelo vírus H1N1, um novo subtipo do vírus da influenza.
Assinale a alternativa ERRADA:
a) Este novo subtipo do vírus da influenza é transmitido
de pessoa a pessoa principalmente por meio de tosse
ou espirro.
b) Os sintomas podem iniciar no período de 1 a 3 dias
após contato com esse novo subtipo do vírus.
c) Febre alta de maneira repentina (maior que 38ºC),
tosse, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade
respiratória são sintomas que definem um caso
suspeito.
d) Uma pandemia ocorre quando surge um novo vírus
contra o qual a população não está imunizada e não há
vacina pronta.
72. No Brasil, a hipertensão arterial e as doenças relacionadas
à pressão arterial são responsáveis por alta freqüência de
internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais.
Assinale a alternativa ERRADA:
a) No preparo do paciente para a medida da pressão
arterial, deve-se orientar para a não realização de
exercícios físicos de 60 a 90minutos antes do
procedimento.
b) O aparelho de coluna de mercúrio continua sendo o
mais indicado para a medida da pressão arterial porque
se descalibra menos freqüentemente do que o aparelho
aneróide.
c) O ganho de peso e aumento da circunferência da
cintura são índices prognósticos importantes de
hipertensão arterial.
d) Na primeira avaliação de um paciente, verifica-se a
pressão arterial em ambos os membros superiores, em
caso de diferença, utiliza-se sempre o braço com o
menor valor de pressão para as medidas
subseqüentes.
73. O Acidente Vascular encefálico é uma patologia que
envolve o comprometimento súbito da função cerebral por
inúmeras alterações histopatológicas que envolvem um ou
vários vasos sanguíneos intra ou extracranianos. As
assertivas abaixo fazem parte da prescrição de
enfermagem para os pacientes acometidos desta patologia,
EXCETO:
a) Realizar e orientar para exercícios ativos nos membros
afetados.
b) Orientar para que o paciente evite períodos prolongado
sentado ou deitado na mesma posição.
c) Orientar para que as pernas fiquem suspensas sobre a
lateral da cama por alguns minutos antes de ficar em
pé.
d) Apoiar as extremidades com travesseiros, para evitar
ou reduzir o edema.
74. Precauções é um conjunto de medidas técnicas usadas
para impedir a disseminação de agentes infecciosos de um
paciente para outro, para funcionários, visitantes e o meio
ambiente. Considerando as precauções universais
propostas pelo Centro de Controle e Prevenção de
Doenças e pelo Comitê Aconselhador de Práticas de
Controle de Infecções Hospitalares, assinale a alternativa
correta:
a) Precauções por contato, aéreas e padrão.
b) Precauções aéreas, por gotículas, por contato e
precauções padrão.
c) Precauções por gotículas, por contato e padrão.
d) Precauções aéreas, por gotículas e por contato.
75. Conhecimentos sobre assepsia médica ou cirúrgica são
indispensáveis na assistência de enfermagem em nível
hospitalar ou ambulatorial. Assinale a alternativa ERRADA:
a) Cuidados como lavagem das mãos, banho e trocas
freqüentes de roupas de cama são exemplos de
assepsia médica.
b) A assepsia cirúrgica se relaciona com a ausência total
de microorganismos através da esterilização e
manuseio rigoroso do material estéril.
c) Na assepsia cirúrgica, objetiva-se proteger o cliente
contra microorganismos presentes no próprio corpo ou
transportados pelos profissionais.
d) A troca de curativos é um procedimento que utiliza
assepsia médica.
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76. Em relação ao cuidado de enfermagem aos pacientes em
uso de medicação endovenosa é INCORRETO afirmar:
a) Deve-se sempre utilizar técnica asséptica para reduzir
o risco de infecção.
b) A administração das drogas pela via endovenosa deve
ser lenta, com avaliação constante da resposta do
cliente.
c) A escolha da veia para aplicação endovenosa deve ser
de fácil acessibilidade, com mobilidade reduzida,
ausência de nervos importantes e estase fácil.
d) No caso de complicações como infecção local deve-se
interromper a infusão, retirar a agulha, fazer aplicação
de calor local e elevar o membro.
77. Sinais Vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão
arterial) é o conjunto de fenômenos objetivos indicadores
das condições de saúde de uma pessoa. Em relação aos
sinais vitais, as afirmativas abaixo são verdadeiras,
EXCETO:
a) A temperatura normal pode variar de 35,8 a 37,8ºC e
pode ser verificada por via oral, retal e axilar.
b) O pulso é um dos sinais vitais que pode nos dar
informações importantes para o funcionamento do
aparelho circulatório.
c) Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue
contra a parede das artérias. A pressão máxima, ou
seja, a pressão correspondente ao trabalho cardíaco
ocorre durante a diástole e a queda da pressão
correspondente ao repouso cardíaco é chamada de
sístole.
d) Ortopnéia é uma condição anormal na qual o cliente
precisa sentar-se, ficar em pé ou usar muitos
travesseiros quando deitado, para poder respirar.
78. Durante a realização de curativos, o enfermeiro deve
observar as características da ferida e ter conhecimento
sobre o processo de cicatrização. Assinale a alternativa
correta:
a) Os hormônios adrenocorticais estimulam a cicatrização,
uma vez que aumentam a produção de colágeno.
b) O bom estado nutritivo do cliente, especialmente
relativo aos níveis de proteína e vitamina C facilita o
processo de cicatrização.
c) Na cicatrização por primeira intenção há uma intensa
reação inflamatória, com mudança no exudato e odor.
d) A atadura apertada aumenta o suprimento sanguíneo e
acelera o processo de cicatrização.
79. A oxigenoterapia é a intervenção mais comum para
melhorar as trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue,
no entanto o oxigênio deve ser usado com cautela. Com
base nessa informação, assinale a alternativa ERRADA:
a) A avaliação dos valores dos gases sanguíneos facilita
identificar a concentração de oxigênio adequada às
necessidades do cliente.
b) Altas concentrações de oxigênio por tempo prolongado
pode trazer complicações,entre elas, o edema,
hemorragia e necrose das células alveolares.
c) A cânula nasal é um equipamento utilizado quando se
necessita de alto fluxo de oxigênio (acima de 8l/min).
d) Algumas técnicas como: aspiração, drenagem postural,
percussão e vibração podem melhorar o estado
respiratório e reduzir o tempo de administração de
oxigênio.
80. A utilização da nutrição enteral e nasogátrica depende do
estado nutricional do cliente. Assinale a alternativa correta:
a) A nutrição enteral é indicada quando o cliente não pode
ingerir nutrientes pela boca e não está com o aparelho
digestivo em funcionamento.
b) Para verificar se a sonda nasogástrica ou nasoenteral
está no estômago, aspira-se a sonda com o auxílio de
uma seringa para avaliar a presença de resíduos
alimentares ou suco gástrico.
c) O cliente que está sondado não necessita de avaliação
do balanço hídrico.
d) No procedimento de sondagem, nasogátrica ou
nasoenteral, deve-se medir a sonda do lóbulo da
orelha, passando pela ponta do queixo, até o apêndice
xifóide, acrescentando-se mais 3 centímetros.
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