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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: as questões 1 a 10 referem-se ao Texto 1, a seguir. Leia-o com atenção, antes de 
respondê-las.

TEXTO 1

Os porquinhos vão à praia

Era lixo só. No domingo de Natal, ninguém se atrevia a ir à praia em Ipanema e Leblon, os bairros 
da elite carioca. É o metro quadrado mais caro do rio de Janeiro, porém o que sobra em dinheiro falta 
em educação. Todo mundo culpou a Companhia municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Que direito 
tem a prefeitura de expor nossa falta de respeito com o espaço público?

É verdade que houve uma falha operacional. os garis do sábado à noite teriam que dar mais duro 
para compensar a redução da equipe da Comlurb no domingo. a praia mais sofisticada da cidade, que 
vai do canto do arpoador até o fim do Leblon, amanheceu com 25 toneladas de lixo espalhadas, um 
espetáculo nojento. Cocos são o maior detrito: 20 mil por dia. mas tem muita embalagem de biscoito 
e de sorvete. as criancinhas imitam os pais que deixam nas areias latas de cerveja, copos de mate, 
garrafinhas de água, espetos de queijo coalho, canudos de plástico. É o porco pai, a porca mãe e a 
prole de porquinhos.

adorei o atraso da Comlurb por seu papel didático. Quem andou no calçadão dominical e olhou 
aquela imundície pode ter pensado, caso tenha consciência: e se cada um cuidasse de seu próprio 
lixo como pessoas civilizadas? o rio está cheio de farofeiro. De fora e de dentro. De todas as classes 
sociais. gente que ainda não aprendeu que pode carregar seu próprio saquinho de lixo na praia. a areia 
que sujamos hoje será ocupada amanhã por nós mesmos, nossas crianças ou os bebês dos outros. 
Falo do rio, mas o alerta serve para o Brasil inteiro neste verão. Temos um litoral paradisíaco. por que 
maltratar as praias? [...]

menos lixo no espaço público significa economia para o contribuinte e trabalho menos penoso para 
os garis. a multa no rio, hoje, para quem joga lixo na rua é de r$ 146, mas jamais alguém foi multado. 
os guardas municipais raramente abordam os sujismundos e preferem tentar educar, explicar que não 
é legal. [...]

os porquinhos adoram um argumento: não haveria cestas de lixo suficientes. Na orla, as 1.400 
caçambas não dariam para o lixo do verão. a partir de fevereiro, as caçambas dobrarão de volume, de 
120 litros para 240 litros. E nunca serão suficientes. porque o que conta é educação e cultura. ou você 
se sente incapaz de jogar qualquer coisa no chão e anda com o papel melado de bala até encontrar 
uma lixeira, ou você joga mesmo, sem culpa nem perdão. o outro argumento é igual ao dos políticos 
corruptos: todo mundo rouba, por que não eu? pois é, todo mundo suja, a areia já está coalhada de 
palitinhos, plásticos e cocos, que diferença eu vou fazer? Toda a diferença do mundo. o valor de cada 
um ninguém tira.

Em alta temporada, 200 garis recolhem, de 56 quilômetros de praias no rio, 70 toneladas de lixo 
aos sábados e 120 toneladas de lixo aos domingos. a praia com mais lixo é a da Barra da Tijuca. Em 
seguida, Copacabana. Tenham santa paciência. Quando vejo aquela família que leva da praia suas 
barracas, cadeirinhas e bolsas, mas deixa na areia um rastro de lixo, dá vontade de perguntar: na sua 
casa também é assim? [...]

Que tal ser um cidadão melhor e menos porquinho nos próximos anos?

aQUINo,ruth de.mente aberta. Época. rio de Janeiro: Editora globo, 29 dez.2011. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/mente-aberta/ruth-de-aquino/noticia/2011/12/os-porquinhos-vao-
praia.html>. acesso em 8 fev. 2018. [Fragmento adaptado].
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QUESTÃO 01

a questão central abordada pela autora do texto é

a) o descaso da Comlurb e da prefeitura do rio de Janeiro para com as praias cariocas.

B) o repugnante cenário encontrado nas praias de Ipanema e do Leblon num domingo de Natal.

C) a falta de educação de quem joga, diariamente sem constrangimento, lixo na areia da praia.

D) a utopia de que a areia que as pessoas sujam será, no futuro, ocupada por elas mesmas.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, o problema causado pelos frequentadores das praias se tornou evidente 
devido 

a) à falta de profissionalismo da Comlurb.

B) ao erro na contratação da Comlurb.

C) ao atraso de funcionários da Comlurb.

D) à redução de equipe pela Comlurb.

QUESTÃO 03

o termo “porquinhos”, empregado pela autora ao se referir aos responsáveis pelo problema abordado, 
é uma

a) sinédoque por estabelecer uma relação quantitativa entre o significado original da palavra e o 
referente, tal como: a parte pelo todo, o gênero pela espécie, singular pelo plural.

B) metonímia por ser uma palavra, fora do seu contexto semântico normal, que tem relação objetiva, 
de contiguidade material ou conceitual, com o referente ocasionalmente pensado.

C) personificação por se tratar do ato ou efeito de personificar em queo indivíduo que representa 
simboliza ou faz lembrar alguma coisa abstrata, uma qualidade, uma ideia.

D) metáfora por ser um recurso expressivo e produzir um sentido figurado por meio de comparação 
implícita, podendo haver uma relação de semelhança.

QUESTÃO 04

Quando pergunta “Que direito tem a prefeitura de expor nossa falta de respeito com o espaço público?”, 
a autora

a) usa de ironia para deixar claro que considera irresponsável a atitude de pessoas que não recolhem 
o próprio lixo.

B) faz um jogo de palavras para empregar expressões brandas e agradáveis com o objetivo de suavizar 
sua mensagem. 

C) emprega sarcasmo para recriminar os órgãos responsáveis pela limpeza urbana, por não exercerem 
suas funções.

D) utiliza um questionamento para simular a pergunta que as pessoas se fazem ao ver o lixo na areia 
das praias.
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QUESTÃO 05

são argumentos defendidos no texto, EXCETo:

a) as pessoas precisam ter um comportamento civilizado quando frequentam espaços públicos.

B) as novas gerações não sabem se comportar publicamente devido à falta de escolaridade e à 
imaturidade.

C) Todos deveriam recolher os próprios detritos e colocá-los em latas de lixo ou lugares afins como 
caçambas.

D) a origem do comportamento inadequado de jogar lixo na praia pode ser atribuída ao mau exemplo 
dos pais.

QUESTÃO 06

são recursos empregados pela autora na construção da argumentação textual, EXCETo:

a) antecipação de argumentos alheios e a justificativa de que não haveria cestas de lixo suficientes 
para acomodar os detritos jogados pelos “porquinhos”.

B) Decisão de se colocar no lugar de quem deixa lixo na praia, ao levantar alegações possíveis dessas 
pessoas para justificar esse comportamento.  

C) Defesa de que, considerando os dados relativos às toneladas de lixo recolhido no rio, a solução 
seria o aumento do número e do volume de caçambas.

D) alegação de que as pessoas poderiam fazer muita diferença se recolhessem seu próprio lixo assim 
como o fazem com os pertences que levam à praia.

QUESTÃO 07

Leia este trecho.

Falo do rio, mas o alerta serve para o Brasil inteiro neste verão.

sem alterar o sentido do texto, o termo destacado pode ser substituído por

a) todavia.

B) portanto.

C) assim.

D) logo.

QUESTÃO 08

assinale a alternativa em que, no trecho, NÃo há opinião da autora.

a) a praia com mais lixo é a da Barra da Tijuca. Em seguida, Copacabana. Tenham santa paciência. 

B) a praia mais sofisticada da cidade amanheceu com 25 toneladas de lixo espalhadas, um espetáculo 
nojento. 

C) Temos um litoral paradisíaco. por que maltratar as praias?

D) a multa no rio, hoje, para quem joga lixo na rua é de r$ 146, mas jamais alguém foi multado. 
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QUESTÃO 09

os termos destacados a seguir classificam-se como artigos definidos, EXCETo em

a) os garis do sábado teriam que dar mais duro para compensar a redução da equipe da Comlurb.

B) Todo mundo culpou a Companhia municipal de Limpeza Urbana do rio de Janeiro.

C) A partir de fevereiro, as caçambas dobrarão de volume, de 120 litros para 240 litros. 

D) A areia das praias do rio de Janeiro está coalhada de palitinhos, plásticos e cocos. 

QUESTÃO 10

Leia este trecho:

a areia que sujamos hoje será ocupada amanhã por nós mesmos, nossas crianças ou os bebês dos 
outros. 

o termo destacado nesse trecho é uma oração subordinada

a) adjetiva restritiva.

B) adjetiva explicativa.

C) adverbial temporal.

D) substantiva predicativa.

QUESTÃO 11

as palavras estão escritas conforme o Novo acordo ortográfico, EXCETo 

a) semianalfabeto, macroestrutura, malcriado, para-lamas.

B) Coerdeiro, herói, paraquedas, pontapé, autoescola.

C) antessala, ultramoderno, antirracismo, autossustentável.

D) semi-deus, idéia, ultra-som, auto-estima, heróico.

QUESTÃO 12

assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar elementos que exercem a mesma função 
sintática no mesmo período.

a) Lá fora, a chuva cai e o mar se agita, trazendo má sorte aos pescadores.

B) Que ideias tétricas, minha senhora! Que horror, minha nobre advogada!

C) o seu rosto, o seu sorriso, a sua presença e a sua alegria iluminam o dia.

D) Viaje para onde quiser, continue, porém, morando com seus pais idosos.
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QUESTÃO 13

são requisitos básicos para investidura em cargo público, EXCETo:

a) a quitação com as obrigações militares e eleitorais.

B) o gozo dos direitos políticos.

C) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.

D) a comprovação do estado civil.

QUESTÃO 14

analise as afirmativas abaixo segundo a Lei 8112/90, e marque a alternativa INCorrETa.

a) a posse poderá dar-se mediante procuração específica.

B) a posse ocorrerá no prazo de quarenta e cinco dias contados da publicação do ato de provimento.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

D) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

QUESTÃO 15

segundo o artigo 33 da Lei 8112/90, é INCorrETo afirmar que a vacância do cargo público decorrerá 
de:

a) remoção.

B) demissão.

C) aposentadoria.

D) posse em outro cargo inacumulável.
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PROVA ESPECÍFICA – ENFERMEIRO

QUESTÃO 16

De acordo com a Constituição Brasileira em seu artigo 200, ao sistema único de saúde compete, além 
de outras atribuições, nos termos da lei, EXCETo:

a) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

B) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar 
da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

C) Incentivar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

D) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

QUESTÃO 17

No que se refere ao artigo 7º da Lei 8080, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o sistema Único de saúde (sUs), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios, EXCETo:

a) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática; e a participação da comunidade.

B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; divulgação de informações quanto ao 
potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

C) sensibilização permanente sobre a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral; centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de 
assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

QUESTÃO 18

a  cobertura indicada para curativos que contêm em sua formulação agentes como a carboximetilcelulose 
sódica e gelatina, comercializado no Brasil com quatro apresentações (placa, grânulo, pasta e fibra) 
denomina-se

a) espuma de poliuretrano.

B) filme.

C) alginato de cálcio.

D) hidrocolóide.

QUESTÃO 19

segundo a oms, citada por oliveira e silva (2015), o cheklist da cirurgia segura antes da indução 
anestésica não inclui

a) a confirmação do paciente de sua identidade, sítio cirúrgico, procedimento e consentimento foi 
realizada.

B) a verificação de alergia do paciente foi conhecida.

C) a avaliação de equipamentos, risco de aspiração e perda sanguínea foi realizada.

D) as contagens de instrumentos cirúrgicos (compressas e agulhas) estão corretas e confirmadas 
verbalmente pela equipe de enfermagem ou médica.
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QUESTÃO 20

De acordo com o Decreto Nº 94.406, de 08 de junho de 1987, regulamentado pela Lei nº 7498 de 25 
de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências, incumbe ao 
enfermeiro como  sua função privativa:

a) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.

B) participação em projetos de construção ou reformas de unidades de internação.

C) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.

D) participação no planejamento, execução e avaliação de programas de saúde.

QUESTÃO 21

os fatores de risco para osteoporose incluem, EXCETo

a) raça negra.

B) idade avançada.

C) sexo feminino.

D) tabagismo.

QUESTÃO 22

os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento de diabetes são, EXCETo:

a) Hipertrigliceridemia.

B) Fumo.

C) Baixo ImC.

D) Inflamação sistêmica.

QUESTÃO 23

segundo KaWamoTo et al. (2011), em relação aos tipos de hipertermia, aquela denominada recrudente 
apresenta a seguinte característica  

a) oscila em vários graus, porém, a temperatura não normaliza.

B) mantém-se elevada com poucas oscilações.

C) ocorre alternância regular entre o período de hipertermia e o de normotermia.

D) após um período de normalidade, há nova manifestação de hipertermia.

QUESTÃO 24

os instrumentos multidimensionais avaliam e mensuram as diferentes dimensões da dor, EXCETo:

a) avaliativa.

B) cognitiva.

C) cultural.

D) sensorial.
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QUESTÃO 25

Em relação aos medicamentos que atuam no sistema nervoso central, relacione as substâncias à sua 
respectiva característica.

1.  ansiolítico (    ) substância indicada no tratamento do estado de ânimo e do humor,em 
transtornos psiquiátricos como os transtornos: bipolar, ansiedade, 
obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e em doenças orgânicas 
como a fibromialgia.

2.  antidepressivo (    ) substância indicada para tratamento de esquizofrenia e manifestações 
psicomotoras neurológicas. apresenta os seguintes eventos adversos: 
hipotensão, hipotermia, aumento do peso, obstipação, lentidão de 
pensamento, prolongamento do tempo de reação, lentidão motora e 
tremores.

3.  antipsicótico (    ) substância que atua principalmente sobre a função do sono. seus 
efeitos colaterais relacionam-se principalmente com intoxicação, devido 
ao efeito cumulativo.

4.  Hipnótico (    ) substância tranquilizante que diminui a tensão emocional; é de acesso 
restrito e controlado, pois provoca dependência química.

assinale a sequência CorrETa.

a) 1, 4, 3, 2.

B) 2, 3, 4, 1.

C) 1, 2, 4, 3.

D) 3, 1, 2, 4.

QUESTÃO 26

o enfermeiro deve orientar e supervisionar os técnicos de enfermagem quanto aos cuidados na 
administração de medicamentos conforme prescrição médica. Em relação aos sinais ou sintomas 
apresentados pelo paciente (sialorreia, diarreia, cefaleia, náusea, vômito, prostação, sonolência) entre 
outros, a equipe de enfermagem deve considerar intoxicação por administração de

a) hipoglicemiantes orais.

B) anti-hipertensivos.

C) antiarrítmicos.

D) cardiotônicos.

QUESTÃO 27

o enfermeiro, diante de uma prescrição médica para administrar no paciente L.J.V., 500 ml de sg a 5%, 
para correr em 8 horas. o cálculo  elaborado do número de gotas por minuto é de

a) 20 a 21 gotas por min.

B) 10 a 11 gotas por min.

C) 30 a 31 gotas por min.

D) 40 a 41 gotas por min.
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QUESTÃO 28

o edema pulmonar é o acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais e nos alvéolos dos pulmões. 
É um diagnóstico associado à IC descompensada aguda, a qual pode levar à insuficiência respiratória 
e à morte.

Esse edema é um evento agudo que resulta da seguinte insuficiência

a) ventricular esquerda.

B) atrial esquerda.

C) atrial direita.

D) ventricular direita.

QUESTÃO 29

Em relação à estenose mitral, que provoca o espessamento progressivo dos folhetos da valva mitral 
e das cordas tendíneas, obstruindo progressivamente o fluxo sanguíneo para dentro do ventrículo, a 
causa mais comum é

a) hipertensão.

B) diabetes melito.

C) endocardite reumática.

D) hipercolesterolemia.

QUESTÃO 30

m.J.C. foi admitido numa Unidade de pronto atendimento com quadro de choque. após diagnóstico 
médico e de atendimento de enfermagem foi confirmado a seguinte sequência fisiológica (diminuição 
do volume intravascular; diminuição do retorno venoso; diminuição do voume sistólico; diminuição do 
débito cardíaco; diminuição da perfusão tissular).

Esses eventos indicam choque

a) séptico.

B) cardiogênico.

C) neurogênico.

D) hipovolêmico.
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QUESTÃO 31

as feridas cirúrgicas, segundo magran et al., citado por Borges (2007), podem ser classificadas quanto 
ao potencial de contaminação. marque a primeira coluna de acordo com a segunda.

 
1.   Classe I - Limpa (    ) Ferida cirúrgica traumática antiga, com tecido desvitalizado 

e aquelas que envolvem infecção clínica prévia ou vísceras 
perfuradas.

2.   Classe II - potencialmente 
contaminada

(    ) Ferida cirúrgica na qual não é evidente a inflamação e é 
fechada por primeira intenção. se for necessário drenagem, 
é do tipo fechado.

3.   Classe III - Contaminada (    ) Ferida cirúrgica na qual há invasão dos tratos respiratório, 
alimentar, genital ou trato urinário em condições controladas 
e sem contaminação inadvertida.

4.   Classe IV - Infectada (    ) Ferida aberta acidental. Cirurgia com maiores falhas técnicas 
ou com extravasamento de líquido do trato intestinal e 
incisões com inflamações não purulentas.

a alternativa CorrETa é

a) 1, 4, 3, 2.

B) 4, 1, 2, 3.

C) 3, 2, 1, 3.

D) 1, 2, 3, 4.

QUESTÃO 32

Em relação aos sistemas respiratório, cardiovascular, neurológico, tegumentar, gastrintestinal e urinário, 
as complicações pós-operatórias que não se incluem para Brunner & suddarth (2015) são

a) atelectasia, pneumonia, embolia pulmonar, aspiração, acidente vascular encefálico, tromboflebite.

B) aumento funcional, agitação, dispnéia, poliúria, nictúria, ascite, anorexia, polifagia, diarréia.

C) cicatrização demorada, ruptura, infecção, deiscência, evisceração, hemorragia, hematoma, 
choque.

D) constipação intestinal, íleo paralítico, obstrução intestinal, trombose venosa profunda, 
tromboflebite.
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QUESTÃO 33

a resolução CoFEN-358/2009, a qual dispõe sobre a sistematização da assistência de Enfermagem e 
a implementação do processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, nos quais ocorre o 
cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências, considera o artigo 2º em que o processo 
de Enfermagem constituído por cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.

Em relação a essas 5 etapas, assinale V para verdadeiras e F para falsas as seguintes afirmativas 
acerca dessas etapas.

I. (    ) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – processo deliberado, 
sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por 
finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre 
suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.

II. (    ) Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados 
na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos 
de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a 
base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados 
esperados.

III. (    ) planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera alcançar; e das 
ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família 
ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na 
etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

IV. (    ) Implementação – realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento 
de Enfermagem.

V. (    ) avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 
mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento 
do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem 
alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações 
nas etapas do processo de Enfermagem.

assinale a sequência CorrETa.

a) V, V, V, V, V.

B) V, V, F, F, V.

C) V, V, V, F, V.

D) F, F, F, F, F.

QUESTÃO 34

De acordo com os Destaques das Diretrizes da american Heart association (2015) o algorítmo de pCr 
em adultos para profissionais de saúde de sBV recomenda que, após indicação de rCp, a conduta é 
iniciar a rCp com ciclos de

a) 20 compressões e 3 ventilações.

B) 30 compressões e 2 ventilações.

C) 10 compressões e 3 ventilações.

D) 40 compressões e 2 ventilações.
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QUESTÃO 35

o protocolo assistencial de enfermagem para pacientes de transplante de órgãos sólidos na Unidade 
de Internação inclui a observação de sinais e sintomas de rejeição ou disfunção do enxerto.

Em relação ao transplante renal, entre esses sinais e sintomas incluem-se, EXCETo

a) febrícula.

B) hipertensão.

C) mal-estar.

D) diminuição da ureia e creatinina.

QUESTÃO 36

De acordo com Duarte, salviano & gresta, In: pereira W.a. manual de Transplantes de órgãos e tecidos 
(2012), em relação às vacinas usualmente recomendadas para os pacientes em pós-transplantes, 
marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas.

(    ) No ínicio Dupla ou tríplice (difteria, tétano e coqueluche)

(    ) Um ano após o TCTH a salk (vírus inativado)
Hepatite a e B e pneumocócica (pneumovax)

(    ) No segundo mês Hepatite B
Dupla ou Tríplice 
Haemofhilus influenza tipo B
salk poliovírus (vírus inativado)

(    ) No 4º mês Dupla ou tríplice

Haemofhilus influenza tipo B

salk

(    ) No 6º mês Hepatite a e B

(    ) 12 meses após dose inicial Tríplice viral (rubéola,tétano e caxumba)
Hepatite B
Haemofhilus influenza

a sequência CorrETa é

a) F, F, V, V, V, V.

B) F, V, V, V, V, F.

C) V, V, V, V, V, V.

D) F, F, F, F, F, F.

QUESTÃO 37

Em relação à peritonite e suas complicações, o enfermeiro deve estar atento à avaliação do paciente, 
ao planejamento e à execução da assistência de enfermagem e, ainda, orientar sua equipe que, entre 
as causas de morte em pacientes por esse quadro clínico, a principal  causa é

a) sepse choque.

B) hipovolemia.

C) obstrução intestinal.

D) sepse.
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QUESTÃO 38

o paciente C.m.s. deve ser medicado de 4 em 4 horas com penicilina cristalina (pC) 2.500.000 
com 8 ml de diluente pela via IV (EV). a farmácia só disponibilizou para a equipe de enfermagem 
frascos-ampola de 5.000.000 UI de pC, cujo soluto corresponde a 2 ml, e o diluente para cada 
horário. portanto, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem sob sua supervisão deve fazer o cálculo 
e administrar a seguinte quantidade em ml a cada 4 horas no referido paciente

a) 3 ml.

B) 5 ml.

C) 4 ml.

D) 2 ml.

QUESTÃO 39

De acordo com a prescrição médica, a paciente m.m.D.F. deve  ser medicada de 12/12 horas com 
gentamicina 40mg/2ml pela via Im. a farmácia só disponibilizou para a equipe de enfermagem 
frascos de 80 mg/2 ml. assim sendo, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem sob sua supervisão 
deve fazer o cálculo e administrar a seguinte quantidade em ml a cada 12 horas na referida 
paciente

a) 2 ml.

B) 1 ml.

C) 3 ml.

D) 4 ml.

QUESTÃO 40

os déficts neurológicos motores que podem ser apresentados pelo paciente com quadro clínico de 
acidente Vascular Cerebral, incluem, EXCETo:

a) disartria.

B) ataxia.

C) diplopsia.

D) hemiplegia.

QUESTÃO 41

Em relação aos medicamentos que atuam no sistema cardiocirculatório, no tocante aos cuidados de 
enfermagem na administração de cardiotônicos, é INCorrETo afirmar que se deve

a) solicitar orientação médica se a frequência cardíaca estiver igual ou abaixo de 60  batimentos.

B) manter vigilância quanto à diurese do paciente, pois os digitálicos são eliminados pela urina.

C) verificar o pulso após administração de digitálicos, pois são substâncias que induzem à 
bradicardia.

D) averiguar qualquer sinal ou sintoma de intoxicação digitálica, antes da administração da 
substância.
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QUESTÃO 42

Em relação aos produtos disponíveis para curativos para cada tipo de lesão, marque V nas 
alternativas corretas e F nas alternativas falsas:

(    ) o alginato de cálcio é indicado para lesão aberta, exudativa, com ou sem sangramento, 
infectada ou não, em presença de necrose e fibrina.

(    ) o carvão ativado é indicado para lesão, exudativa e infectada, com ou sem odor.

(    ) o colagenase a 10% é indicado para lesão pouco exudativa com crosta, necrose e fibrina.

(    ) o hidrogel é indicado para lesão aberta, pouco exudativa, infectada ou não, em presença de 
necrose e fibrina.

marque a alternativa com a  sequência CorrETa.

a) F, V, V, V.

B) V, V, F, F.

C) F, F, F, F.

D) V, V, V, V.

QUESTÃO 43

Em relação aos ferimentos cirúrgicos,o processo de epitelização tem ínicio cerca de _________ horas 
após o término da sutura adequada.

a expressão de tempo que completa CorrETamENTE esta frase é

a) 04 horas.

B) 08 horas.

C) 06 horas.

D) 12 horas.
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QUESTÃO 44

Em relação as doenças pulmonares crônicas, marque a primeira coluna de acordo com a segunda.

1.  asma Brônquica (    ) Doença das vias respiratórias, definida como a 
ocorrência de tosse e expectoração durante, no mínimo, 
3 meses por dois anos consecutivos.

2.  Bronquietasia (    ) Estado de doença caracterizado pela limitação ao fluxo 
aéreo, que não é totalmente removível.

3.  Bronquite crônica (    ) Doença com múltiplos mecanismos precipitantes com 
o resultado clínico comum de obstrução reversível ao 
fluxo aéreo.

4.  Doença pulmonar obstrutiva 
crônica

(    ) Doença das vias respiratórias caracterizada pela 
destruição das paredes hiperdistendidas de um alvéolo.

5.  Enfisema pulmonar (    ) Dilatação crônica e irreversível dos brônquios e 
bronquíolos, que resulta da destruição dos músculos 
e do tecido conuntivo elástico; as vias respiratórias 
dilatadas.

marque a alternativa com a  sequência CorrETa.

a) 3, 4, 1, 5, 2.

B) 1, 2, 3, 4, 5.

C) 3, 2, 1, 3, 5.

D) 1, 4, 2, 5, 3.

QUESTÃO 45

as complicações imediatas que podem ocorrer com o paciente em uso do tubo de traqueostomia 
incluem, EXCETo:

a) sangramento, pneumotórax.

B) embolia aérea, lesão recorrente do nervo laríngeo.

C) obstrução das vias aéreas, disfagia.

D) aspiração, enfisema subcutâneo ou mediatinal.
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