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Você  está  recebendo  o  seu  Caderno  de  Questões, 
contendo  40  questões  objetivas  de  múltipla  escolha, 
numeradas de 01 a 40, em ordem seqüencial. Confira a 
seqüência numérica de seu Caderno de Questões antes 
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, 
comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em 
caso de  repetição ou ausência de questão ou página. 

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões e 
no rodapé das páginas  internas, o nome do cargo ao qual 
este Caderno  de  Questões  se  refere.  Caso  você  
tenha recebido um Caderno de Questões que não 
corresponda ao  cargo  para  o qual está  inscrito,   
comunique imediatamente  o  Fiscal  de  Sala  e  exija  o  
Caderno  de Questões correto.

As  respostas  do  Caderno  de Questões  deverão  ser 
transcritas  para  o  Cartão  Resposta  com  caneta 
Vesferográfica azul ou preta, sendo este o único 
documento válido para o processamento do seu 
resultado.

O tempo máximo disponível para a realização da prova é 
de 3:30  (três horas e trinta minutos),  já  incluído  o  
tempo  destinado  à identificação e ao preenchimento do 
Cartão Resposta.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA
PROCESSO SELETIVO

Para  cada  questão  existirão  05  (cinco)  alternativas  
de resposta  (A, B, C, D e E), da qual apenas uma será 
correta, de acordo com o comando da questão. A 
marcação de mais  de  uma  anula,  automaticamente,  a  
resposta  da questão.

Somente  depois  de  decorridos  60 minutos  do  início  
da prova,  o  candidato  poderá  entregar  o  seu Caderno  
de Questões e seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala 
de prova levando o gabarito pessoal, que se encontra na 
última folha do Caderno de Questões. 

Os  3  (três)  últimos  candidatos  só  poderão  sair  da  
sala juntos.

“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena."

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase de Fernando Pessoa:

Poderá ser ELIMINADO do Concurso Público o candidato que não transcrever para o Cartão Resposta, em local 
específico, a "frase mestra".
Não é permitido que o Cartão Resposta seja preenchido por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento 
especial previamente deferidos.
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Leia o texto a seguir e responda as questões de 01 a 09. 

 
 

Prédio novo 
Por Ivan Ângelo 

 
 Tardezinha, homem vacilando entre a sesta e a 
televisão. Ele estava imerso naquela fuga da realidade que é 
“assistir sem assistir” à televisão, quando um som de música 
absurdamente alta irrompeu em sua sala com guitarras, 
bateria, sub woofer, tum-tum-tum, tibum-tibum. Vinha do 
apartamento ao lado, entrava pela parede e pelo hall. Recém-
instalado no prédio novo, com vizinhos de hábitos 
desconhecidos, o homem temeu por seu futuro. Aquilo durou 
uns seis minutos e parou. Concluiu que o vizinho estivera 
testando os limites do seu home theater novo. O estrondo não 
se repetiu desde então, mas a bomba está lá, armada, pensa o 
homem, e não tira da cabeça o temor de nova e mais 
demorada invasão de sons infernais. 
 Vizinhos são assim, incertos como loteria. E prédios 
novos são bombas armadas. O barulho é o campeão dos 
conflitos. Laje, piso e contrapiso comuns não seguram ruídos 
de saltos de sapatos, bolinha quicando, tropel de crianças, som 
alto de música ou televisão, movimentação de móveis, 
discussões, sopapos. Sábia, a mulher do homem havia 
mandado instalar, durante a construção, dupla manta acústica 
sob o contrapiso do apartamento de cima e também do seu 
próprio, sabendo que as construtoras fazem lajes cada vez 
mais finas para economizar material. 
 Sabia que os sons não são assim dóceis, descobrem 
passagens pelos conduítes e caixinhas dos interruptores e 
tomadas. Nos prédios de dois apartamentos por andar, as 
unidades são espelhadas e muitas vezes as caixinhas de um 
lado correspondem a caixinhas do outro lado. No prédio novo, 
uma parede separava as suítes principais dos dois vizinhos. A 
mesma sábia mulher, ciosa da sua intimidade, mandou mudar 
de lugar a caixinha da cabeceira da cama e entupir o conduíte 
com lã de rocha. 
 Com as primeiras famílias já morando, condôminos 
começam obras de reforma. Novos proprietários gostam de dar 
um toque pessoal ao novo apartamento. Não apenas um toque, 
na verdade; gostam de derrubar paredes, trocar pisos e 
azulejos, mudar fogão, abrir vãos, bolar teto, ampliar lavabo, 
incrementar iluminação. Poderiam ter dispensado o 
acabamento no final da construção, mas preferem quebrar tudo 
depois que a construtora entrega o apartamento acabado. A 
barulheira, o pó e o desgaste dos elevadores duram seis 
meses, no mínimo. 
 Aos poucos, cresce o número de moradores. 
Começam os problemas nas garagens. Reclamam que os 
fluxos estão errados, as colunas estão erradas, os portões 
estão errados, a segurança é precária ... São quatro vagas por 
unidade, muitas inadequadas para carros maiores. Logo um ou 
outro precisa trocar o jipão por um compacto ou negociar a 
vaga ao lado. Uns mais folgados começam a estacionar em 
vagas vazias que não lhes pertencem, mais bem colocadas, o 
que leva a demoradas discussões nas primeiras assembleias 
de moradores. 
 No dia a dia, constatam que a limpeza está péssima, 
os equipamentos da sala de ginástica vivem cobertos de pó, os 
brinquedos do playground deixam as crianças imundas, uma 
das faxineiras empurra água suja para dentro da piscina ... Ó 
céus. Uma assembleia decide terceirizar a limpeza.  
 Alguns trazem cachorros, claro. Aparece um cheiro 
desagradável de xixi no elevador social. Daí a pouco, 

descobrem-se outras obras caninas no gramado do campo de 
futebol. Assembleia convocada às pressas decide: cães não 
podem passear nas dependências do condomínio; nos 
elevadores, só no colo. E se alguém trouxer um labrador? 
 O mais recente problema: uma jovem está fazendo topless na 
piscina. Nada ostensivo ou ofensivo. Chega com as duas peças 
no lugar, procura espreguiçadeira livre ao sol, senta-se, tira a 
peça de cima, deita-se de bruços por uns vinte minutos, senta-
se sem tomar o cuidado de guardar as coisas, deita-se de 
costas, ajeita male-male a peça solta sobre as graças, cobre o 
rosto com o chapéu, fica mais vinte minutos, senta-se, veste a 
peça sem pressa, toma uma chuveirada e se vai. 
 Não há nada previsto quanto a isso na convenção de 
condomínio. Cogita-se uma assembleia para discutir o assunto. 
Os homens acham que já houve assembleias demais para um 
prédio tão novo, fazem corpo mole. Enquanto isso, aproveitam 
o verão. 
 

Fonte: Vejinha SP, Janeiro de 2011. 
 

QUESTÃO 01 
 
A expressão “assistir sem assistir”, no contexto, é equivalente 
a: 
A) fingimento. 
B) alienação. 
C) desatenção. 
D) cegueira. 
E) esnobismo. 
 

QUESTÃO 02 
 
A regência do verbo assistir, no período da questão 01, é : 
A) intransitivo. 
B) transitivo direto. 
C) transitivo indireto. 
D) ligação. 
E) transitivo direto e indireto. 
 

QUESTÃO 03 
 
O nível de linguagem presente no texto é de Língua popular ou 
Língua cotidiana. Assinale a alternativa em que a palavra NÃO 
exemplifica, claramente, este nível de linguagem: 
A) Tardezinha. 
B) Xixi. 
C) Male-male. 
D) Jipão. 
E) Conduíte. 
 

QUESTÃO 04 
 
Em: “Aquilo durou uns seis minutos e parou”, o pronome 
demonstrativo refere-se a (à): 
A) música alta. 
B) vizinhos. 
C) homem. 
D) minutos. 
E) parou. 
 
 
 
 
 
 

 LÍNGUA	PORTUGUESA 
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QUESTÃO 05 
 

Assinale a alternativa em que NÃO ocorre vírgula para 
separar um adjunto adverbial deslocado:  
A) “Tardezinha, homem vacilando ...” 
B) “Laje, piso e contrapiso ...” 
C) “Nos prédios de dois apartamentos por andar, as unidades 
...” 
D) “No prédio novo, uma parede separada ...” 
E) “Enquanto isso, aproveitam o verão.” 
 

QUESTÃO 06 
 

“Hipérbole é o exagero na afirmação, com o objetivo de dar 
ênfase à comunicação” (Fonte: SACCONI, Luiz. Nossa 
Gramática Completa: teoria e prática. São Paulo: Nova 
Geração, 2008). Este tipo de figura ocorre na alternativa: 
A) “... sub woofer, tum-tum-tum, tibum ...” 
B) “Recém-instalado no prédio novo ...” 
C) “... mas a bomba estava lá armada ...” 
D) “Vizinhos são assim, incertos como loteria ...” 
E) “... bolinha quicando ...” 
 

QUESTÃO 07 
 

Analise a estrutura e indique a alternativa referente ao 
sinônimo da palavra destacada entre parênteses: “A mesma 
sábia mulher, (ciosa) da sua intimidade ...”: 
A) Cuidadosa. 
B) Reflexiva. 
C) Intensa. 
D) Desleixada. 
E) Sofrida. 
 

QUESTÃO 08 
 

A linguagem jornalística, na busca de agilidade, emprega, 
algumas vezes, recursos coesivos que desobedecem à norma 
culta. Assinale a alternativa que demonstra esta ocorrência: 
A) “Em vagas vazias que não lhes pertencem ...” 
B)  “... desde então, mas a bomba estava lá ...” 
C) “E se alguém trouxer um labrador?” 
D) “Enquanto isso, aproveitam o verão.” 
E) “No dia a dia, constatam que a limpeza está péssima...” 
 

QUESTÃO 09 
 

Assinale a alternativa em que o elemento entre parênteses 
NÃO é o sujeito da oração: 
A) “... estivera testando.” (vizinho). 
B)  “... vacilando ... ”  (homem). 
C)   “... trazem ...”  (Alguns). 
D)  “... seguram ...”  (laje, piso, contrapiso comuns). 
E) “... descobrem-se ...”  (no gramado). 
 

QUESTÃO 10 
 

Pode-se substituir em: “Sou, portanto, um menino excluído”, o 
termo “portanto” pelo que consta na seguinte alternativa: 
A) por conseguinte. 
B) mas. 
C) no entanto. 
D) em vez disso. 
E) aliás. 

 
 
 
 

QUESTÃO 11 
 
De acordo com a Lei n.o 8.080/90, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) consiste em um “conjunto de ___________ e 
___________ de saúde, prestados por órgãos e instituições 
___________ federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das ___________ mantidas 
pelo Poder Público”. Após a leitura do trecho destacado entre 
parênteses, marque a alternativa que complete as lacunas 
corretamente: 
A) atos, fatos, privadas, autarquias. 
B) atos, serviços, públicas, autarquias. 
C) ações, fatos, privadas, fundações. 
D) atividades, casos, públicas, autarquias. 
E) ações, serviços, públicas, fundações. 
 

QUESTÃO 12 
 
Para receberem os recursos de que trata o art. 3° da Lei n.o 
8.142/90, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com, EXCETO: 
A) Fundo de Saúde. 
B) Conselho de Saúde, com composição incongruente ao 
Decreto n.o 99.438, de 7 de agosto de 1990.  
C) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 
orçamento. 
D) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 
Salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua 
implantação. 
E) Plano de saúde. 
 

QUESTÃO 13 
 
Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz 
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo: 
I- o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, 
se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo;  
II- o controle da prestação de serviços que se relacionam direta 
ou indiretamente com a saúde; 
III- a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde. 
 
Analise os itens anteriores e marque a alternativa CORRETA: 
A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
E) Todos os itens estão errados. 
 

QUESTÃO 14 
 
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS, segundo a 
Portaria n.o 399/2006, são, EXCETO: 
A) elaborar e divulgar a Carta dos Direitos dos usuários do 
SUS. 
 

 LEGISLAÇÃO	ESPECÍFICA
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B) implementar um projeto permanente de mobilização social 
com a finalidade de alcançar, no curto prazo, a regulamentação 
da Emenda Constitucional n.º 29, pelo Congresso Nacional. 
C) implementar um projeto permanente de mobilização social 
com a finalidade de garantir, no longo prazo, o incremento dos 
recursos orçamentários e financeiros para a saúde. 
D) implementar um projeto permanente de mobilização social 
com a finalidade de aprovar o orçamento do SUS, composto 
pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas. 
E) implementar um projeto permanente de mobilização social 
com a finalidade de identificar as causas de epidemias na 
saúde pública e erradicá-las em todos os Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 
 

QUESTÃO 15 
 

Para o enfrentamento das emergências em saúde pública nas 
diferentes esferas de gestão, o sistema de saúde conta com 
uma rede integrada de unidades de alerta e resposta, 
denominada Rede de Informações Estratégicas e Respostas 
em Vigilância em Saúde – Rede CIEVS. A Rede CIEVS é 
composta por centros com estrutura técnico-operacional 
voltada para: 
I- a detecção das emergências de saúde pública; 
II- a avaliação contínua de problemas de saúde que possam 
constituir emergências de saúde pública; 
III- o gerenciamento, coordenação e apoio às respostas 
desenvolvidas nas situações de 
emergência. 
 
Estão CORRETOS: 
A) apenas o item I. 
B) apenas o item II. 
C) apenas os itens I e III. 
D) apenas os itens I e II. 
E) todos os itens. 
 

QUESTÃO 16 
 

Compete às Secretarias Municipais de Saúde a gestão dos 
Sistemas Nacionais de Vigilância em Saúde e Vigilância 
Sanitária no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a 
política, diretrizes e prioridades estabelecidas, compreendendo, 
EXCETO:  
A) promoção, proteção e recuperação da saúde da população. 
B) coordenação municipal das ações definidas na Política 
Nacional, Estadual e Municipal de Promoção da Saúde. 
C) vigilâncias em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e 
saúde do trabalhador. 
D) coordenação estadual das ações de Vigilância em Saúde. 
E) participação no processo de regionalização solidária e 
cooperativa. 
 

QUESTÃO 17 
 

A Portaria n.o 648/2006 estabelece a Infra-Estrutura e os 
Recursos necessários à realização das ações de Atenção 
Básica nos Municípios e no Distrito Federal, sendo eles: 
I- Unidade(s) Básica(s) de Saúde (UBS) com ou sem Saúde da 
Família inscrita(s) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde do Ministério da Saúde, de acordo com as normas 
sanitárias vigentes; 
II- UBS com ou sem Saúde da Família que, de acordo com o 
desenvolvimento de suas ações, disponibilizem equipe  

multiprofissional composta por médico, enfermeiro, cirurgião 
dentista, auxiliar de consultório dentário ou técnico em higiene 
dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e 
agente comunitário de saúde, entre outros; 
III- UBS com ou sem Saúde da Família que, de acordo com o 
desenvolvimento de suas ações, disponibilizem consultório 
médico, consultório odontológico e consultório de enfermagem 
para os profissionais da Atenção Básica.  
 
Marque a alternativa CORRETA de acordo com a análise dos 
itens anteriores: 
A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está errado. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Todos os itens estão corretos. 
E) Todos os itens estão errados. 
 

QUESTÃO 18 
 
Marque a única alternativa que NÃO consista em um dos 
objetivos específicos da Política Nacional de Promoção à 
Saúde: 
A) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com 
ênfase na atenção peculiar. 
B) Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e 
coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à 
saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e 
qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de 
orientação/opção sexual, entre outras). 
C) Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, 
entre os trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, 
como os das atividades-fim. 
D) Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, 
garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das 
ações de promoção da saúde. 
E) Estimular alternativas inovadoras e socialmente 
inclusivas/contributivas no âmbito das ações de promoção da 
saúde. 
 

QUESTÃO 19 
 
Nos termos da Lei n.o 7.502/90, no que consiste o direito de 
petição? 
A) Consiste no direito do funcionário de pleitear férias sem 
período aquisitivo. 
B) Consiste no direito do funcionário de obter licença 
prorrogada. 
C) Consiste no direito do funcionário de requerer, pedir 
reconsideração e recorrer, bem como o de representar.  
D) Consiste no direito de ausentar-se do local de trabalho sem 
autorização por motivo de calamidade pública. 
E) Consiste no direito de ir e vir sem impedimento. 
 

QUESTÃO 20 
 
Complete as lacunas do trecho seguinte, nos moldes do art. 13 
da Lei n.o 7.502/90, que assim dispõe: “A nomeação far-se-á: 
I - em caráter _________, quando se tratar de cargo de 
provimento efetivo; ou II - em comissão, para cargos de 
_________, de livre _________”. 
A) temporário, confiança, exoneração. 
B) temporário, confiança, contratação. 
C) efetivo, confiança, exoneração. 
D) efetivo, chefia, contratação. 
E) permanente, chefia, exoneração. 
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QUESTÃO 21 
 

A terminologia cirúrgica é o conjunto de termos utilizados para 
indicar o tratamento cirúrgico a ser utilizado. O termo cirúrgico 
“esplenectomia” refere-se à: 
A) abertura do fígado. 
B) retirada da vesícula. 
C) abertura da vesícula. 
D) retirada do fígado. 
E) retirada do baço. 
 

QUESTÃO 22 
 

As cirurgias torácicas são muito extensas e delicadas e 
requerem avaliação e controle rigoroso para que as 
complicações possam ser previstas e prevenidas. Qual das 
complicações seguintes NÃO caracteriza uma complicação das 
cirurgias torácicas? 
A) Hemorragias. 
B) Edema pulmonar. 
C) Gastrite. 
D) Atelectasia. 
E) Arritmias cardíacas. 
 

QUESTÃO 23 
 

Local integrante do Centro Cirúrgico destinado à permanência 
do cliente até a recuperação parcial da consciência, dos 
reflexos e sinais vitais: 
A) Sala de cirurgia. 
B) Unidade de Recuperação pós-anestésica. 
C) Sala para guarda de materiais esterilizados. 
D) Posto de enfermagem. 
E) Enfermaria pós-operatória. 
 

QUESTÃO 24 
 

São considerados cuidados de enfermagem no pré-operatório 
imediato, EXCETO: 
A) vestir o cliente com roupa própria do Centro Cirúrgico. 
B) verificar sinais vitais e nível de consciência. 
C) realizar preparo intestinal. 
D) realizar cateterismo vesical, caso indicado. 
E) verificar-se do jejum do cliente, e mantê-lo. 
 

QUESTÃO 25 
 

A autarquia de jurisdição regional que tem a função de 
disciplinar e fiscalizar o Exercício Profissional da Enfermagem 
denomina-se: 
A) Aben. 
B) Cofen. 
C) Coren. 
D) Reben. 
E) Deontologia. 
 

QUESTÃO 26 
O profissional de enfermagem que tem conhecimento científico, 
mas não tem habilidade ou destreza na profissão que exerce, 
poderá cometer o seguinte crime profissional: 

A) Imprudência. 
B) Imperícia. 
C) Negligência. 
D) Homicídio. 
E) Curandeirismo. 
 

QUESTÃO 27 
 
A criação dos Conselhos Federal ou Regionais de Enfermagem 
deu-se por meio da seguinte lei: 
A) Lei n. 7498/86. 
B) Lei n. 5905/73. 
C) Lei n. 8080/90. 
D) Lei n. 8078/90. 
E) Lei n. 5692/71. 
 

QUESTÃO 28 
 
O Hospital Maternidade “Parto Feliz”, localizado no município 
de “Escadinha”, encontra-se dividido da seguinte forma: 05 
(cinco) enfermarias de 05 (cinco) leitos; puerpério patológico 
com 03 (três) enfermarias de 03 (três) leitos e um pré-parto 
com 05 (cinco) leitos. Marque a alternativa que corresponde a 
classificação CORRETA deste hospital: 
A) Médio porte. 
B) Pequeno porte. 
C) Mini porte. 
D) Grande porte. 
E) Extra porte 
 

QUESTÃO 29 
 
Quando deve ser feita a checagem do carrinho de parada 
Cardiorrespiratória no setor de enfermagem? 
A) Uma vez por semana. 
B) Todos os dias no período da tarde. 
C) Todos os dias no período da manhã. 
D) A cada início de plantão. 
E) A cada final de plantão. 
 

QUESTÃO 30 
 
O Calendário Básico de Vacinação da Criança, de acordo com 
o Ministério da Saúde, observa que as vacinas devem ser 
administradas obedecendo aos seguintes procedimentos, 
EXCETO: 
A) vacina BCG: administrar o mais precoce possível, 
preferencialmente após o nascimento.   
B) vacina hepatite B (recombinante): administrar 
preferencialmente nas primeiras 12 horas de nascimento, ou na 
primeira visita ao serviço de saúde.  
C) vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis e Haemophilus 
influenzae b (conjugada): administrar aos 2, 4 e 6 meses de 
idade. Intervalo entre as doses de 60 dias e, mínimo de 30 
dias.  A vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis – DTP são 
indicados dois reforços.  
D) vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada): administrar três 
doses (2, 4 e 6 meses). Manter o intervalo entre as doses de 60 
dias e, mínimo de 30 dias.  
E) vacina oral rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada): 
administrar duas doses seguindo rigorosamente os limites de 
faixa etária:  primeira dose - 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 
dias; segunda dose - 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias. O 
intervalo mínimo preconizado entre a primeira e a segunda 
dose é de 15 dias.  

 CONHECIMENTOS	ESPECÍFICOS
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QUESTÃO 31 
 

Assinale a afirmativa CORRETA quanto ao estilo de liderança 
autocrática: 
A) A responsabilidade está difusa no grupo. 
B) A responsabilidade é compartilhada com o grupo. 
C) O grupo não opina. 
D) Falta liderança. 
E) Todos participam do planejamento. 
 

QUESTÃO 32 
 

Em termos simples, pode-se dizer que a escala na qual o 
profissional de enfermagem trabalha 24h de um dia e retorna 
ao trabalho apenas no 4º dia seguinte, tendo, dessa forma, um 
intervalo para descanso de 3 dias, é de: 
A) 12X36 horas. 
B) 24X72 horas. 
C) 12X60 horas. 
D) 24X90 horas. 
E) 24X48 horas. 
 

QUESTÃO 33 
 

Se administrarmos 0,3ml de uma determinada medicação por 
via IM e 60ml por via IV, qual a via terá sua absorção mais 
rápida? 
A) IM. 
B) IV. 
C) IM e IV ao mesmo tempo. 
D) IM e após alguns segundos a IV. 
E) Deve-se optar por outra via. 
 

QUESTÃO 34 
 

Qual das soluções seguintes NÃO é considerada uma solução 
anti-séptica? 
A) Clorehexidina. 
B) PVPI tópico.  
C) PVPI degermante.  
D) Álcool à 70%. 
E) Despacilina.  
 

QUESTÃO 35 
 

Qual dos procedimentos seguintes NÃO deve ser realizado 
com luva estéril? 
A) Curativo de úlceras de pressão. 
B) Cateterismo vesical. 
C) Curativo cirúrgico. 
D) Manuseio de exsudatos. 
E) Aspiração de traqueostomia. 
 

QUESTÃO 36 
 

São considerados cuidados de enfermagem junto ao paciente 
com diagnóstico de ICC: 
I- deve ser realizado balanço hídrico semanalmente; 
II- manter o paciente em repouso na posição de decúbito 
dorsal; 
III- orientar o paciente quanto a restrição hídrica, conforme 
prescrição médica. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 

A) apenas o item I. 
B) apenas o item II. 
C) apenas o item III 
D) apenas os itens I e II. 
E) apenas os itens II e III. 
 

QUESTÃO 37 
 
Uma cliente deu entrada no hospital com queixa de cefaléia e 
dor na nuca por mais de 05 dias, com PA 180x110 mmHg. 
Relata ainda ser tabagista e fazer uso de comida sem restrição 
de sal. Foi prescrita medicação anti-hipertensiva e orientada a 
seguir dieta do tipo: 
A) hiperlipídica. 
B) hipossódica. 
C) hipercalórica. 
D) hiperssódica. 
E) hipoproteíca. 
 

QUESTÃO 38 
 
São cuidados de enfermagem inerentes ao paciente com 
drenagem torácica: 
A) observar sinais flogísticos no local da inserção do dreno de 
tórax, manter o paciente restrito ao leito sem deambular. 
B) observar e anotar o conteúdo drenado no balanço hídrico, 
orientar o paciente a deambular mantendo o sistema de 
drenagem abaixo da cintura pélvica. 
C) manter o sistema de drenagem pinçado durante o período 
da manhã, verificar se o selo d’água está oscilante conforme a 
respiração do paciente. 
D) esvaziar o selo d’água durante o banho, completando o nível 
de água e realizar curativo oclusivo antes da higiene corporal. 
E) não remover o curativo enquanto o paciente estiver com o 
dreno e manter o sistema pinçado enquanto o paciente estiver 
em repouso. 
 

QUESTÃO 39 
 
A angina pectoris é um distúrbio circulatório, caracterizado pela 
diminuição do aporte sanguíneo no músculo miocárdio. Qual o 
tipo de angina, cuja dor se apresenta enquanto o paciente está 
deitado? 
A) Angina de decúbito. 
B) Angina instável. 
C) Angina consubstancial. 
D) Angina refratária. 
E) Angina estável crônica. 
 

QUESTÃO 40 
 
São causas diretas da parada cardiorrespiratória, EXCETO: 
A) causas respiratórias. 
B) causas metabólicas. 
C) causas circulatórias. 
D) uso de drogas e anestésicos. 
E) causas alimentares. 
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