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Caderno
de Prova

março

18

18 de março
das 14:10 às 18:10 h
4 h de duração*
40 questões

S07 Enfermeiro
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

4 questões

Texto
No dia dos seus 102 anos, uma adorável matriarca
está sentada junto à mesa de sua cozinha, rodeada
de filhas e amigas. Ela corta os quiabos que serão
preparados e servidos mais tarde aos visitantes, como
de costume. Entrevistada, diz ao jornalista: “A vida, a
gente é que decide. Eu escolhi a felicidade”.
A aniversariante, dona Canô, mãe de Bethânia, minha
irmã querida, naturalmente não quis dizer que “escolher a felicidade” é viver sem problemas, sem dramas
pessoais ou as dores do mundo. Nem quer dizer ser
irresponsável, eternamente infantil. Ao contrário, a
entrevistada falou em “decidir” e “escolher”.
Lya Luft: A gente decide. In Veja, 21 out. 2009

(15 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( ) Aspiro uma vida feliz como a da matriarca.
b. ( X ) A anciã, com cuja visão de vida concordo, é
mãe de Caetano e Bethânia.
c. ( ) Filhas e amigas de dona Canô assistem-lhe
cortar quiabos.
d. ( ) A vírgula depois da expressão “No dia dos
seus 102 anos” isola uma frase explicativa.
e. ( ) As vírgulas que isolam as expressões “dona
Canô/ mãe de Bethânia/ minha irmã querida”
marcam vocativos.

3. Conforme o Acordo Ortográﬁco da Língua
Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro
de 1990, continuam acentuadas graficamente:
1. as palavras baú, conteúdo, distribuído, juízes,
distribuído, prejuízo, saída, saúde, [eu] proíbo
reúno / saúdo.
2. as palavras cinqüenta, conseqüente, freqüente, seqüência.
3. as formas verbais pôr e pôde, como em
Queremos pôr ordem na casa e Você não pôde
nos visitar ontem?
4. as formas verbais sublinhadas em Eles vêm de
Braço do Norte porque mantêm a palavra; isso
lhes convêm.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A expressão “sentada à mesa” equivale a sentada na mesa.
b. ( ) A palavra “matriarca” indica o chefe de uma
família – homem ou mulher.
c. ( ) Em “sentada à mesa”, passando “mesa” para o
plural, o “à” permanece com o acento de crase.
d. ( ) Substituindo-se a expressão sublinhada, em
“mais tarde aos visitantes”, por a visitas o a
receberá acento de crase.
e. ( X ) Segundo Lya Luft, dona Canô optou por ser
feliz na vida, apesar dos problemas que possa
ter enfrentado.

5. as palavras lençóis, constrói e troféus.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Teu descuido ficará entre mim e ti.
b. ( ) Espero que você seje como dona Canô e
esteje sempre feliz.
c. ( ) Meu colega não reaveu os documentos
perdidos.
d. ( ) Será ótimo se ele repor o material do escritório que gastou à toa.
e. ( ) Já vão fazer vinte anos que cheguei a esta
cidade.

Atualidades

4 questões

5. A Associação Brasileira de Supermercados e o
Governo do Estado de São Paulo assinaram um acordo
que deve banir a sacola plástica em muitas redes varejistas daquele Estado.
Assinale a alternativa que indica uma das restrições
dos ambientalistas ao uso das sacolas desse material.
a. ( ) O curto ciclo de vida do plástico nela empregado, causando enormes prejuízos às populações ribeirinhas e litorâneas.
b. ( ) Apesar de serem degradáveis e causarem
pouquíssimos prejuízos ao meio ambiente
terrestre, quando carregadas para os rios e
mares matam por asfixia animais marinhos,
peixes e moluscos.
c. ( X ) O longo ciclo de vida do plástico nelas empregado, causando sérios danos ao ecossistema.
d. ( ) O seu alto custo e o emprego de materiais
importados causam o aumento das importações e sérios prejuízos econômicos.
e. ( ) O seu emprego para embalagem de lixo
doméstico é altamente prejudicial à saúde,
uma vez que em contato com matérias orgânicas o plástico libera substâncias e gases altamente tóxicos que tornam o lixo irreciclável.

6. Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF)
analisou e decidiu sobre a constitucionalidade de uma
importante lei, capaz de influenciar o processo eleitoral.
Assinale a alternativa que indica a lei e a decisão em
questão.
a. ( X ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada constitucional
e válida para as eleições de 2012.
b. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada inconstitucional, mas válida provisoriamente para as eleições de 2012.
c. ( ) A “Lei da Ficha Limpa” , julgada constitucional,
mas não considerada válida para as eleições
de 2012.
d. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, julgada constitucional
com a ressalva de permitir a reeleição, em
2012, dos atuais prefeitos, vereadores, deputados e senadores, sem qualquer das restrições
impostas pela referida lei.
e. ( ) A “Lei da Ficha Limpa”, promovendo uma
reforma eleitoral que altera as normas, os prazos, os fatores de inelegibilidade e as regras
de formação de novos partidos políticos.

7. O Oriente Médio tem sido foco de inúmeros conflitos nas últimas décadas. Assinale a alternativa que
indica um dos motivos do recente acirramento das
tensões entre o governo de Israel e do Irã.
a. (

b.

c.

d.

e.
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) O Irã acusa o governo israelense de ter se
apossado dos planos de construção da
primeira usina nuclear iraniana.
( ) As autoridades de Teerã acusam o governo
israelense de assassinar os principais cientistas envolvidos no projeto nuclear iraniano, bem como de planejar a morte do Xá
Mohammad Rheza Pahlevi.
( ) Os Estados Unidos ameaçaram atacar Israel
caso o governo daquele país concretize suas
ameaças de destruir as instalações nucleares
iranianas.
( X ) Israel ameaça desencadear um ataque ao
Irã a quem acusa de querer se dotar de uma
bomba atômica.
( ) A Guarda Revolucionária, braço armado do
governo iraniano, comandou um ataque a
diversos lugares santos judaicos, entre os
quais, o Kotel em Jerusalém Oriental.
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8. Analise as afirmativas abaixo com base nas informações dos Indicadores Sociais Municipais do Censo
Demográfico 2010.
1. Em dez anos, o analfabetismo no Brasil caiu
muito pouco, cerca de 4 pontos percentuais.
2. As taxas de analfabetismo cresceram em cerca
de 20 por cento na última década.
3. Segundo o IBGE, a menor taxa de analfabetismo no Brasil foi registrada no Distrito
Federal.
4. Apesar de ostentar uma alta taxa de crescimento econômico e aumento do mercado
consumidor, o nordeste era, segundo aquele
censo, a região do país com o maior número
de analfabetos.
5. Na região sul registra-se o maior índice de
analfabetos com mais de 60 anos. Uma de
cada duas pessoas que ali vivem, com mais de
60 anos, não foi alfabetizada.

10. O emprego da criptografia nos meios digitais tem
como principal objetivo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Noções de Informática

a. (

b.

c.

d.

3 questões

e.
9. A extensão padrão (default) dos arquivos produzidos utilizando a suite de aplicações de escritório
LibreOffice, para a produção de apresentações, documentos de texto e planilhas, respectivamente, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Redução dos erros.
Redução dos custos.
Aumento do desempenho.
Aumento da velocidade.
Aumento da segurança.

11. No que diz respeito a procedimentos de backup,
para um mesmo conjunto de dados que devem ser
salvaguardados diariamente, assinale a alternativa
correta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

) Utilizar somente backups incrementais ou
diferenciais é mais eficiente que combiná-los
com backups normais.
( ) Uma política de backup que combine backup
normal e diferencial tende a consumir menos
espaço de armazenamento de dados que uma
política de backup normal e incremental ao
longo do tempo.
( X ) Uma política de backup que combine backup
normal e incremental tende a consumir
menos espaço de armazenamento de dados
que uma política de backup normal e diferencial ao longo do tempo.
( ) Uma política de backup somente com
backups normais tende a consumir menos
espaço de armazenamento de dados que uma
política que combine backups diferenciais.
( ) Uma política de backup somente com
backups normais tende a consumir menos
espaço de armazenamento de dados que uma
política que combine backups incrementais.

pptx; docx; xlsx
ppt; doc; xls
odp; odt; ods
odt; ods; odp
odpx; odtx; odsx
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Noções de
Direito Administrativo/
Administração Pública

14. Um ato administrativo praticado por agente
incompetente deve ser:
4 questões

12. De acordo com a Lei Federal no 8.429/92, em sua
redação atual, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário:
a. ( ) Frustrar a licitude de concurso público.
b. ( X ) Permitir ou facilitar a permuta de bem por
preço superior ao de mercado.
c. ( ) Revelar, antes da respectiva divulgação oficial,
teor de política econômica capaz de afetar o
preço de mercadoria, bem ou serviço.
d. ( ) Perceber vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública de qualquer
natureza.
e. ( ) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício
de cargo público, bens de qualquer natureza
cujo valor seja desproporcional à evolução do
patrimônio ou à renda do agente público.

13. De acordo com a Lei Federal no 8.666/93, em sua
redação atual, é dispensável a licitação para:
a. ( ) Contratos de permissão de serviços públicos.
b. ( ) Contratos de concessão de serviços públicos.
c. ( ) Aquisição de materiais que só possam ser
fornecidos por produtor exclusivo.
d. ( ) Contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular com profissionais de
notória especialização.
e. ( X ) Contratação realizada por agência de fomento
para a transferência de tecnologia e para o
licenciamento de direito de uso ou exploração
de criação protegida.
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a. ( ) Revogado apenas por ato do Poder Judiciário.
b. ( ) Convalidado por ato da própria Administração.
c. ( X ) Anulado pelo Poder Judiciário ou pela própria
Administração.
d. ( ) Revogado pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração.
e. ( ) Revogado apenas por ato da própria
Administração.

15. Nos termos da Lei Federal no 8.666/93, em sua
redação atual, a duração dos contratos administrativos
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
a. (
b. (
c. (

) Aos contratos de publicidade.
) Aos contratos de obras públicas.
) Aos contratos de fornecimento de energia
elétrica e gás natural.
d. ( X ) Aos contratos de aluguel de equipamentos e
de utilização de programas de informática.
e. ( ) Aos contratos realizados por Instituição
Científica e Tecnológica (ICT).
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Conhecimentos Específicos
16. O enfoque participativo e estratégico do planejamento, no plano geral, é estruturado através de quatro
grandes passos, ou fases, que podem ser recursivas e
não-lineares, mas que representam um sequenciamento lógico da elaboração teórica do planejamento.
São eles:
a. ( ) Momento questionador; momento normativo;
momento estratégico e momento operacional
b. ( ) Momento explicativo; momento regrador;
momento estratégico e momento tático.
c. ( ) Momento explicativo; momento normativo; momento estratificado e momento
tático-bélico.
d. ( X ) Momento explicativo; momento normativo; momento estratégico e momento
tático-operacional.
e. ( ) Momento questionador; momento normativo; momento apropriado e momento
tático-operacional.

18. Assinale a alternativa que indica o significado da
sigla SINAN.
a. ( ) Sistema Informação de Nascidos Vivos
b. ( X ) Sistema de Informação de Agravos de
Notificação
c. ( ) Sistema de Informação Nacional de
Notificação
d. ( ) Sistema de Informação sobre os Nascidos
Notificados
e. ( ) Sistema de Informação de Notificação
Referente à Agência Nacional de Saúde

19. São consideradas doenças de notificação
compulsória:
a. (
b.
c.

17. São consideradas doenças infecciosas:
a. ( X ) AIDS, botulismo; cancro mole; candidíase;
dengue e hanseníase.
b. ( ) AIDS, botulismo, cancro mole; hipertensão,
dengue e hanseníase.
c. ( ) AIDS, botulismo, cancro mole, candidíase,
dengue e diabetes.
d. ( ) Hipertensão, botulismo, cancro mole, candidíase, dengue e hanseníase.
e. ( ) AIDS, diabetes, cancro mole, candidíase, dengue e hanseníase.

(25 questões)

d.
e.

) Cólera, dengue, poliomielite, rubéola,
sarampo e hipertensão.
( ) Cólera, diabetes, poliomielite, rubéola,
sarampo e doença de Creutzfeldt-Jacob.
( ) Cólera, dengue, poliomielite, rubéola,
sarampo e diabetes.
( X ) Cólera, dengue, poliomielite, rubéola,
sarampo e doença de Creutzfeldt-Jacob.
( ) Hipertensão, dengue, poliomielite, rubéola,
sarampo e doença de Creutzfeldt-Jacob.

20. Quais são as vacinas que devem ser administradas para pessoas com 60 anos ou mais?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Influenza e Tríplice viral
Influenza e pneumococo
Influenza e contra febre amarela
Pneumococo e contra febre amarela
Contra febre amarela e tríplice viral
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21. De acordo com o Código de Ética dos
Profissionais da Enfermagem, é proibido:
a. ( ) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso
em casos de violência contra o meio ambiente.
b. ( ) Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente,
exceto em caso de desejo expresso do cliente.
c. ( X ) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
d. ( ) Executar ou participar da assistência à saúde
sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto por ordem do
cônjuge.
e. ( ) Não cooperar em prática destinada a interromper a gestação.

22. É considerado como um direito do profissional de
enfermagem, em relação com os demais trabalhadores de enfermagem, saúde e outros:
a. ( ) não participar da prática multiprofissional e
interdisciplinar.
b. ( ) discutir livremente com colegas no ambiente
de trabalho.
c. ( ) pedir para que outros colegar realizem as tarefas em seu nome.
d. ( X ) recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de
erro ou ilegibilidade.
e. ( ) executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o
número de registro do profissional, exceto em
situações de urgência e emergência.

24. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos
Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que
determina o art. 18, da Lei no 5.905, de 12 de julho de
1973, são as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Químicos.
Perfurocortantes.
Potencialmente infectantes.
Radioativos.
Comuns.
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( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

25. No grupo de materiais considerados potencialmente infectantes, existe uma subdivisão que vai do
número 1 ao 5.
O número 5 corresponde a que tipo de resíduo?
a. (
b.
c.

d.

e.
23. De acordo com a classificação dos resíduos de
serviços de saúde, o Grupo B pertence aos resíduos:

Advertência verbal
Multa
Censura
Suspensão do exercício profissional
Cassação do direito ao exercício profissional

) Bolsas transfusionais vazias ou com volume
residual pós-transfusão.
( ) Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.
( ) Resíduo de tecido adiposo proveniente de
lipoaspiração ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere esse tipo de resíduo.
( ) Culturas e estoques de micro-organismos;
resíduos de fabricação de produtos biológicos,
exceto os hemoderivados.
( X ) Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais
perfurocortantes ou escarificantes e demais
materiais resultantes da atenção à saúde de
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons.
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26. Assinale a alternativa que indica a definição
correta de assepsia.
a. ( ) Processo que permite agregar os germes
patogênicos em um local ou objeto.
b. ( X ) Processo que permite afastar os germes patogênicos de um local ou objeto.
c. ( ) Processo que permite afastar os germes iatrogênicos de um local ou objeto.
d. ( ) Processo que visa o controle de infecção a
partir do uso de substâncias abrasivas na
região da palma das mãos.
e. ( ) Procedimento que visa o controle de infecção
a partir do uso de substâncias microbicidas ou
microbiostáticas de uso na pela ou mucosa.

27. Os artigos destinados à penetração através da
pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e
no sistema vascular, bem como todos os que estejam
diretamente conectados com este sistema são chamados de artigos críticos.

29. São indicadores demográficos:
a. ( X ) Mortalidade, fecundidade e natalidade.
b. ( ) Morbidade, mortalidade e condições de
moradia.
c. ( ) Mortalidade, fecundidade e qualidade do
saneamento básico.
d. ( ) Morbidade, natalidade e condições de
moradia.
e. ( ) Mortalidade, condições de moradia e qualidade do saneamento básico.

30. De acordo com a Portaria no 1.028, de 1o de julho
de 2005, que determina que as ações que visam à
redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do
uso de produtos, substâncias ou drogas que causem
dependência, são ações necessárias na oferta de assistência social e à saúde, quando requeridas pelo usuário ou pelo dependente:
1. o tratamento à dependência causada por
produtos, substâncias ou drogas.
2. o diagnóstico da infecção pelo HIV e o tratamento da infecção pelo HIV e da AIDS.
3. a imunização, o diagnóstico e o tratamento
das hepatites virais.
4. o diagnóstico e o tratamento das doenças
sexualmente missíveis (DST).
5. a orientação para o exercício dos direitos
e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal e quaisquer outros relativos à manutenção de qualidade digna da vida.

Tais artigos, para satisfazer os objetivos a que se propõem, requerem:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

limpeza.
desinfecão.
esterilização.
antissepsia.
cuidado.

28. Com dados de morbidade, é permitido:
a. ( ) Diagnosticar as doenças mais prevalentes.
b. ( X ) Inferir os riscos de adoecer a que as pessoas
estão sujeitas.
c. ( ) Inferir a prevalência de doenças
imunopreviníveis.
d. ( ) Calcular o risco de morte a que as pessoas
estão sujeitas.
e. ( ) Desenvolver um papel de educação em saúde
em uma comunidade com moradias mais
simples.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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31. A variedade de materiais utilizados nos estabelecimentos de saúde pode ser classificada segundo
riscos potenciais de transmissão de infecções para os
pacientes em três categorias. Indique-os.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Artigos críticos, semicríticos e não-críticos.
Artigos críticos, semicríticos e ultracríticos.
Artigos críticos, semicríticos e nada-críticos.
Artigos críticos, não-críticos e muito-críticos.
Artigos semicríticos, pouco-críticos,
muito-críticos.

32. A Parada Cardíaca (PC) é definida como a cessação súbita da atividade ventricular e circulação sistêmica em indivíduos com expectativa de restauração
da função cardiopulmonar e cerebral. O diagnóstico
do mecanismo de PC exige monitoração do ritmo cardíaco e permite adequar o tratamento com melhora
das condições de sobrevida do indivíduo.
Considerando os mecanismos de parada cardíaca,
analise os itens abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

Fibrilação Ventricular
Taquicardia Ventricular sem pulso
Atividade Elétrica sem pulso
Assistolia
Fibrilação Atrial

Assinale a alternativa que indica todos os itens que
são considerados modalidades de parada cardíaca.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas os itens 1, 2 e 5.
Apenas os itens 1, 4 e 5.
Apenas os itens 1, 2, 3 e 4.
Apenas os itens 1, 2, 4 e 5.
Apenas os itens 1, 3, 4 e 5.

33. Para o cálculo da prevalência, o denominador é o:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

número total da população.
número de doentes da população.
número de crianças da população.
número de mulheres da população.
número de novos casos de uma doença.
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34. O processo de cicatrização de ferida consiste em
uma série de estágios altamente complexos, interdependentes e sobrepostos. Um dos estágios se caracteriza pelo desenvolvimento do tecido de granulação
que consiste basicamente de uma matriz indefinida
de fibrina, colágeno e ácido hialurônico. Dentro dessa
matriz, podem-se encontrar macrófagos, fibroblastos
e vasos sanguíneos recém-formados. Os macrófagos
desempenham um papel importante nesta fase de
cicatrização.
Este estágio é denominado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Maturação.
Inflamação.
Epitelização.
Reconstrução.
Desconstrução.

35. Em relação à venóclise, se o enfermeiro observar
nas imediações do local da punção a presença de
edema, calor, rubor e dor, ele estará identificando a
ocorrência de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

embolia.
flebite.
choque anafilático.
choque periférico.
choque pirogênico.

36. Um paciente está necessitando de reposição
hídrica e foi prescrito um volume de 2000 ml de soro
glicosado, a 5%, para ser ministrado em 12 horas.
A quantidade de gotas que deve correr por minuto
será de aproximadamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

14 gotas/minuto.
28 gotas/minuto.
36 gotas/minuto.
48 gotas/minuto.
56 gotas/minuto.
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37. Um paciente retorna do centro cirúrgico e apresenta alguns sinais como: pele fria, pálida e com turgor
cutâneo diminuído; pulso rápido, fraco e irregular; hipotensão sistólica e diastólica; respiração curta e rápida.
Esses são sinais de que tipo de choque?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

choque anafilático
choque distributivo
choque cardiogênico
choque hipovolêmico
choque neurogênico

38. Os recém-nascidos podem apresentar uma erupção cutânea causada pela retenção de suor na pele
com consequente formação de vesículas. Essas erupções podem aparecer em dias mais quentes, durante
processos febris ou em processos que favoreçam a
sudorese intensa. Geralmente estão localizadas em
áreas de flexão da pele (pescoço, axilas e virilhas),
região frontal e dorso.

40. Foi prescrito para um paciente 2.000.000 UI de
penicilina cristalina por via endovenosa de 4/4 horas.
O frasco-ampola disponível corresponde a 5.000.000
UI em 2 ml. Deve-se lembrar que a penicilina cristalina
é apresentada em UI (unidades internacionais), que é
diferente de gramas e miligramas. Para a administração é recomendável obtermos como dose um volume
igual ou superior a 1 ml. Assim, acrescentamos água
destilada ao frasco-ampola para atingir 10 ml.
Como administrar este fármaco?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

2 ml de 4/4 h
2,5 ml de 4/4 h
4 ml de 4/4 h
8 ml de 4/4 h
10 ml de 4/4 h

Como são denominadas essas erupções?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

monilíase
dermatite perineal
dermatite seborreica
granuloma umbilical
miliária

39. Um paciente que realizará uma cirurgia proctológica está posicionado em decúbito ventral com as
coxas e pernas para fora da mesa e o tórax sobre a mesa,
a qual está levemente inclinada no sentido oposto das
pernas, e os braços estendidos e apoiados em talas.
Essa posição é denominada:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

posição de Fowler.
posição lateral ou Sims.
posição de canivete ou Kraske.
posição Trendelenburg.
posição de litotômia.
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