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“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”
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ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Agora essa. Descobriram que ovo, afinal, não
faz mal. Durante anos, nos aterrorizaram. Ovos eram
bombas de colesterol. Não eram apenas
desaconselháveis, eram mortais. Você podia calcular
em dias o tempo de vida perdido cada vez que comia
uma gema.

Cardíacos deviam desviar o olhar se um ovo
fosse servido num prato vizinho: ver o ovo fazia mal. E
agora estão dizendo que foi tudo engano, o ovo é
inofensivo. O ovo é incapaz de matar uma mosca. A
próxima será que o bacon limpa as artérias.

Sei não, mas me devem algum tipo de
indenização. Não se renuncia a pouca coisa quando
se renuncia ao ovo frito. Não existe nada comparável
a uma gema deixada intacta em cima do arroz depois
que a clara foi comida, esperando o momento do
prazer supremo, quando o garfo romperá a fina
membrana que a separa do êxtase e ela se
desmanchará, sim, se desmanchará, e o líquido
quente e viscoso correrá e se espalhará pelo arroz
como as gazelas douradas entre lírios de Gileade nos
cantares de Salomão, sim, e você levará o arroz à
boca e o saboreará até que o último grão molhado,
sim, e depois ainda limpará o prato com o pão. Ou
existe, e eu é que tenho andado na turma errada. O
fato é que quero ser ressarcido de todos os ovos fritos
que não comi nestes anos de medo inútil. E os ovos
mexidos, e os ovos quentes, e os omeletes babados,
e os toucinhos do céu, e, meu Deus, os fios de ovos.
Os fios de ovos que não comi para não morrer dariam
várias voltas no globo. Quem os trará de volta? E
pensar que cheguei a experimentar ovo artificial, uma
pálida paródia de ovo que, esta sim, deve ter roubado
algumas horas de vida, a cada garfada infeliz.

Ovo frito na manteiga! O rendado marrom das
bordas tostadas na clara, o amarelo provençal da
gema... Eu sei, eu sei. Manteiga não foi liberada. Mas
é só uma questão de tempo.

Ovo

(Luiz Fernando Veríssimo)

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

O que faz o autor ficar tão indignado com o fato
apresentado no primeiro parágrafo?

A) Foi descoberto que a gema do ovo não faz mal à
saúde.

B) Descobriram que o ovo não aumenta o colesterol
humano.

C) Passou anos privando-se de comer ovo.
D) Passou a ingerir ovo quando era tarde demais

para diminuir o colesterol.
E) Descobriu que, mesmo sendo cardíaco, não

precisava deixar de comer ovo.

Questão 02

Com relação à nova descoberta, o autor do texto
sente-se:

A) entusiasmado.
B) acovardado.
C) ludibriado.
D) enternecido.
E) impotente.

Questão 03

Ao desenvolver seu texto, o autor se utiliza,
frequentemente, além da ironia, de uma outra figura
de linguagem.Aponte-a.

A) Eufemismo
B) Hipérbole
C) Metonímia
D) Catacrese
E) Prosopopeia

Questão 04

Em “Ou EXISTE, e eu é que tenho andado na turma
errada.”, pode-se depreender, pelo contexto, a que se
refere o verbo existir.

A) Aalgum tipo de indenização.
B) À renúncia ao prazer de saborear um ovo frito.
C) Às gazelas douradas entre lírios de Gileade nos

cantares de Salomão.
D) Às pessoas que o têm acompanhado

ultimamente.
E) A algo comparável a uma gema deixada intacta

em cima do arroz.
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No trecho “O fato é QUE quero ser ressarcido de
todos os ovos fritos [...]” que função sintática exerce a
oração introduzida pela conjunção destacada?

A) Sujeito
B) Predicativo
C) Aposto
D) Complemento nominal
E) Objeto direto

Questão 06

Assinale a opção que completa correta e
respectivamente as lacunas do período abaixo.

O perigo é que ____ informação de que ele era
alérgico ___ ovo não chegou ____ tempo de ele ser
encaminhado ___ sala de cirurgia.

A) a – a – a – à
B) a – a – à – a
C) à – a – a – a
D) a – à – a – à
E) a – à – à – a

Questão 07

Questão 05

A oração subordinada destacada no período
“[...] Descobriram QUE OVO, AFINAL, NÃO FAZ
MAL.”, classifica-se como:

A) adjetva restritiva.
B) adverbial final.
C) adverbial causal.
D) substantiva objetiva direta.
E) substantiva objetiva indireta.

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 2:

Uma injeção é a nova opção em estudo para
reduzir a concentração de LDL, conhecido como o
colesterol ruim por sua capacidade de entupir as
artérias do coração, aumentando o risco de infarto.
Os promissores resultados dos primeiros testes em
humanos foram apresentados recentemente durante
o encontro da Associação Americana de Cardiologia,
um dos mais importantes do mundo na área. Os
participantes da pesquisa que receberam a maior
dose do remédio tiveram uma redução média 64%
maior nas taxas do LDL em comparação com os
voluntários que receberam placebo.

Criada pela empresa de biotecnologiaAmgen,
a medicação é inovadora em dois sentidos. É a
primeira a ser ministrada via injeção. Também é o
primeiro anticorpo monoclonal contra o colesterol.
Esse tipo de medicamento, já usado por exemplo no
tratamento de alguns tumores, é uma das estratégias
de tratamento mais modernas da medicina. Eles são
criados para atuar sobre pontos específicos
característicos de cada doença. É como se fossem
flechas direcionadas para alvos precisos, o que
aumenta sua chance de eficácia.

[...]
Em princípio, a medicação seria indicada para

os pacientes com dificuldade de responder ao
tratamento convencional, baseado em dieta,
exercício físico e remédios orais quando necessário.
Animada com os resultados, a companhia lançou a
segunda fase de estudos em humanos para
determinar doses ideais e a frequência das
aplicações. “É preciso realizar o estudo em larga
escala a fim de poder avaliar o uso dessa terapia na
prática clínica”, diz o cardiologista Constantino
Constantini, diretor do Hospital Cardiológico
Constantini de Curitiba.

Uma injeção contra o colesterol

(Cilene Pereira, ,
14/12/2011 )

Revista ISTOÉ

Assinale a opção que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical a que
pertencem as palavras destacadas em: “[...] pensar
QUE chegueiAexperimentar ovo artificial, uma pálida
PARÓDIA de ovo que, esta sim, deve ter roubado
ALGUMAS horas de vida,Acada garfada infeliz.”

A) preposição – artigo – substantivo – adjetivo –

artigo
B) preposição – artigo – adjetivo – adjetivo –

preposição
C) interjeição – preposição – adjetivo – pronome –

preposição
D) conjunção – pronome – substantivo – pronome –

artigo
E) conjunção – preposição – substantivo – pronome

– preposição

Questão 08
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Assinale a opção em que a concordância nominal
está correta.

A) Os pesqu isadores f i ca ram bas tan tes
desconfiados do resultado.

B) Aenfermeira estava meia cansada depois da noite
insone.

C) Anexas às radiografias estavam os laudos do
médico.

D) Agora, os funcionários estavam quite com suas
obrigações.

E) Seriam precisos vários pesquisadores para
terminar o trabalho.

Questão 13

Assinale a única opção em que, de acordo com a
norma culta da língua, o pronome oblíquo foi
INCORRETAMENTE colocado.

A) Jamais se investiu tanto em pesquisas desse tipo
no país.

B) A sirena soou, lhes avisando que deveriam
evacuar o prédio.

C) Comemorar-se-á o fim das pesquisas com um
seminário.

D) Quanto me cobrarás pela consulta?
E) Agora é necessário que o levem ao médico.

Questão 14

Que substantivo é determinado pelo adjetivo
destacado em: “Esse tipo de medicamento, já usado
por exemplo no tratamento de alguns tumores, é uma
das estratégias de tratamento mais MODERNAS da
medicina.”?

A) medicamento
B) tratamento
C) tumores
D) estratégias
E) medicina

Questão 10

Questão 12

Em: “Os promissores resultados dos primeiros testes
em humanos FORAM APRESENTADOS
recentemente durante o encontro da Associação
Americana de Cardiologia [...]”, passando a forma
verbal destacada para a voz ativa, temos:

A) apresentaram.
B) apresentavam.
C) apresentam.
D) apresentarão.
E) apresentem.

Do texto, pode-se inferir que:

A) foi descoberto que a medicação intravenosa é
mais eficaz que a oral no combate ao LDL,
conhecido como colesterol ruim.

B) a nova opção em estudo foi descartada por sua
capacidade de entupir as artérias do coração,
aumentando o risco de infarto.

C) durante a pesquisa, os voluntários que receberam
placebo não conseguiram diminuir as taxas de
LDL, conhecido como colesterol ruim.

D) ainda há necessidade de estudos mais
aprofundados para que se possa avaliar a eficácia
do novo medicamento em pacientes que não
respondem aos remédios convencionais.

E) os pacientes que apresentam altas taxas de
colesterol poderão substituir dieta e exercícios
físicos pelas injeções contra o colesterol ruim.

Questão 09

O trecho destacado em “ANIMADA COM OS
RESULTADOS, a companhia lançou a segunda fase
de estudos em humanos para determinar doses
ideais e a frequência das aplicações.” poderia ser
substituído, sem alteração de sentido, por:

A) Embora animada com os resultados
B) Ainda que animada com os resultados
C) Como está animada com os resultados
D) Quando estava animada com os resultados
E) Caso esteja animada com os resultados

Questão 11
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É privativo de brasileiro nato o cargo de:

A) Deputado Federal.
B) Vereador.
C) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
D) Ministro de Estado.
E) Presidente da Câmara dos Vereadores.

Nos termos da Constituição Federal, a lesão de
direito líquido e certo, não amparado por

ou hábeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público, é objeto de:

A) mandado de injunção.
B) ação popular.
C) ação civil pública.
D) mandado de segurança.
E) ação direita de inconstitucionalidade.

habeas
corpus

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Vila Velha/ES, sem qualquer prejuízo,
poderá o servidor ausentar-se do serviço por:

A) 1 (um) dia, em cada 6 (seis) meses, para
regularizar sua situação como eleitor.

B) 1 (um) dia, em cada 3 (três) meses, para doação
de sangue.

C) 5 (cinco) dias úteis, em razão do falecimento de
tio.

D) 5 (cinco) dias úteis, em razão de falecimento de
cônjuge.

E) 7 (sete) dias úteis, em razão de falecimento de pai.

Questão 19

Questão 20

Questão 21

Em relação aos princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde, analise as afirmativas abaixo:

I. A descentralização político-administrativa deve
ter direção única em cada esfera de governo.

II. Os serviços de saúde devem ter capacidade
resolutiva em todos os níveis de assistência.

III. As pessoas assistidas pelo SUS têm o direito de
receber informações sobre sua saúde.

Conforme análise, assinale:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 16

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Assinale a única opção em que as duas palavras
devem ser grafadas com S.

A) parali__ia / e__pasmo
B) e__pectoração / e__ôfago
C) e__timativa / e__umação
D) excur__ão / e__alação
E) análi__e / cicatri__ação

Questão 15

Encontra-se previsto pela Constituição Federal como
direito social:

A) a propriedade.
B) o lazer.
C) a livre iniciativa.
D) a liberdade de pensamento.
E) o direito de associação.

Questão 17

Segundo a Constituição Federal, ninguém será
considerado culpado até:

A) a sentença penal condenatória, ainda que dela
caiba recurso.

B) a denúncia fundamentada pelo Ministério Público.
C) a portaria de instauração do inquérito policial.
D) o julgamento do recurso contra sentença penal

condenatória.
E) o trânsito em julgado de sentença penal

condenatória.

Questão 18

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
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Questão 22

De acordo com o Decreto n° 7.508, de junho de 2011,
as Redes deAtenção à Saúde:

A) têm a finalidade de integrar a organização, o
planejamento e a execução de ações e serviços
de saúde.

B) estão compreendidas no âmbito de uma Região
de Saúde, ou de várias delas, em consonância
com diretrizes pactuadas nas Comissões
Intergestores.

C) são referências para as transferências de
recursos entre os entes federativos.

D) são definidas como serviços de saúde específicos
para o atendimento da pessoa que, em razão de
agravo, necessita de atendimento especial.

E) para serem instituídas devem conter, no mínimo,
ações e serviços de atenção ambulatorial
especializada e hospitalar.

Questão 23

Integram a Lista de Notificação Compulsória em
Unidades Sentinela – LNCS:

A) óbito por dengue e tétano.
B) poliomielite e esquistossomose.
C) doença meningocócica e raiva humana.
D) dermatoses ocupacionais e pneumonias.
E) tuberculose e paralisia flácida aguda.

O período de incubação de uma doença diz respeito
ao:

A) período em que o indivíduo é capaz de transmitir a
doença quer esteja ou não com sintomas.

B) intervalo de tempo que decorre desde a
penetração do agente etiológico no hospedeiro
até o aparecimento dos sinais e sintomas.

C) momento que aparecem os sinais e/ou sintomas
clássicos de uma determinada doença.

D) período no qual o indivíduo não apresenta
nenhum sinal ou sintoma (ou que apresenta muito
poucos), apesar de estar com a doença.

E) intervalo de tempo que os sinais e sintomas da
doença estacionam e regridem até a cura.

Antigamente, a insulina disponibilizada para uso dos
pacientes era extraída do pâncreas do boi (bovina),
do porco (suína) ou então mista (mistura da suína
com a bovina). Hoje, encontram-se disponíveis no
mercado, insulinas humanas obtidas por meio da
técnica do DNA recombinante, cuja ação é
ultrarrápida e muito semelhante à produzida pelo
pâncreas normal. Em relação aos tipos de insulina,
analise as questões abaixo e marque (V) para
Verdadeira e (F) para Falsa. A seguir assinale a
sequência correta.

( ) insulina ultrarrápida (Lispro) de aspecto
transparente e cristalino.

( ) insulina regular (R) de aspecto transparente e
cristalino.

( ) insulina de ação intermediária (NPH) conhecida
pela letra N e a Insulina Lenta conhecida pela letra
L, de aspecto leitoso.

( ) insulina de ação ultralenta (U) de aspecto leitoso.
( ) insulina pré-mistura, é a insulina NPH (N- ação

intermediária) misturada, em um frasco, à insulina
regular (curta duração) de aspecto leitoso.

A) V, V, F, V, F
B) F, V, V, F, F
C) V, F, V, F, V
D) F, F, F, V, V
E) V, V, V, V, V

Questão 24

Questão 26

“Um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou a prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos”. A
definição acima refere-se ao conceito de vigilância:

A) sanitária.
B) ocupacional.
C) epidemiológica.
D) ambiental.
E) nutricional.

Questão 25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Todos os medicamentos, teoricamente, podem
causar algum tipo de reação de hipersensibilidade,
principalmente quando a via de administração
escolhida é a endovenosa. Em relação aos efeitos
colaterais de natureza alérgica, pode-se destacar
como os mais graves:

A) choque anafilático, edema de glote.
B) urticária, cutâneo.
C) prurido, eritema polimorfo.
D) dermatite de contato, rinite alérgica.
E) edema de Quincke, icterícia colestática.

rush

Questão 27

Avia intramuscular é muito utilizada na administração
de medicamentos em função da velocidade de
absorção da solução administrada, perdendo apenas
para a via endovenosa. A região do deltoide é muito
procurada pela facilidade de acesso ou indicação do
próprio paciente, mas pode trazer sérias
complicações e a sua escolha deve ser bastante
criteriosa. Analisando as informações fornecidas,
está contraindicada a utilização da região do deltoide
na seguinte situação:

A) pacientes que foram vítimas de Acidente Vascular
Cerebral (AVC) com parestesia ou paralisia do(s)
braço(os).

B) crianças com idade inferior a 2 anos.
C) pacientes com grande desenvolvimento muscular

local, principalmente os atletas.
D) volume superior a 4 mLe substâncias irritantes.
E) pacientes que possuem lesões vasculares em

MMII.

Questão 28

Em termos de responsabilidade ética, o profissional
de enfermagem que procede sem a necessária
cautela, com precipitação, deixando de empregar as
precauções indicadas pela experiência, capazes de
prevenir possíveis resultados lesivos, se enquadra
num caso de:

A) erro profissional.
B) negligência.
C) imperícia.
D) imprudência.
E) oposição de ideias.

Questão 29

De acordo com o Código de Ética, a enfermagem é
uma profissão comprometida com a saúde e com a
qualidade de vida da pessoa, da família e da
coletividade. Desta forma, é correto afirmar, no que
diz respeito às responsabilidades e deveres dos
profissionais de enfermagem, que:

A) quando intimado como testemunha, o profissional
de enfermagem deverá, impreterivelmente,
declarar todos os fatos sigilosos de que tenha
conhecimento em razão de sua atividade
profissional.

B) o segredo profissional referente ao menor de
idade poderá ser suspenso quando a revelação
for solicitada por pais ou responsáveis, desde que
o menor tenha capacidade de discernimento.

C) após o falecimento do paciente, o segredo
profissional torna-se facultativo, cabendo ao
profissional a decisão de tornar público ou não
fatos sigilosos de que tenha conhecimento em
razão de sua atividade profissional.

D) em atividade multiprofissional, o fato sigiloso
poderá ser revelado quando necessário à
prestação da assistência.

E) revelar informações confidenciais de que tenha
conhecimento em razão de seu exercício
profissional a pessoas ou entidades que não
estejam obrigadas ao sigilo.

Questão 30

Em relação à perda do direito ao exercício
profissional, as infrações éticas são penalidades da
alçada dos Conselhos Regionais de Enfermagem e a
pena de cassação é competência do Conselho
Federal de Enfermagem, conforme o disposto no
Art. 18, parágrafo primeiro, da Lei n° 5.905/73.
Podem ser classificadas como leves, graves ou
gravíssimas conforme a natureza do ato e a
circunstância de cada caso. São consideradas
infrações gravíssimas:

A) as que ofendam a integridade física, moral ou
mental de qualquer pessoa, sem causar
debilidade.

B) as que provoquem perigo de vida, debilidade
temporária de membro, sentido ou função em
qualquer pessoa.

C) as que provoquem morte, deformidade
permanente, perda ou inutilização de membro,
sentido, função ou ainda, dano moral irremediável
em qualquer pessoa.

D) as que provoquem dano à integridade física e
mental permanente, causando dependência de
terceiros em todas as situações.

E) as que provoquem a morte, debilidade
permanente do corpo ou parte dele e
inconsciência.

Questão 31
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Os opiáceos são substâncias derivadas do ópio,
grupo de fármacos que atuam nos receptores
o p i o i d e s n e u r o n a i s . E l e s s ã o u s a d o s ,
principalmente,na terapia da dor crônica e da dor
aguda de alta intensidade. Para corrigir os casos de
overdose e para evitar depressão respiratória fatal,
deve-se administrar o seu antagonista, que é
conhecido como:

A) cloridrato de feniclidina.
B) lidocaína a 5%.
C) gluconato de cálcio.
D) flumazenil.
E) cloridrato de naloxona.

Questão 32

A embolia gasosa é um risco potencial de qualquer
acesso venoso central, sendo uma rara, porém grave
complicação, com uma taxa de mortalidade relatada
de 30 a 50%. Deve ser suspeitada em qualquer
paciente com cateter venoso central que subitamente
desenvolva hipoxemia inexplicável ou colapso
cardiocirculatório. A quantidade de ar estimada para
produzir o quadro de embolia gasosa significativa
está compreendida entre:

A) 300 e 500 mL de ar, numa taxa de
100 mL/segundo.

B) 200 e 400 mLde ar, numa taxa de 80 mL/segundo.
C) 100 e 300 mLde ar, numa taxa de 60 mL/segundo.
D) 300 e 400 mL de ar, numa taxa de

110 mL/segundo.
E) 350 e 450 mL de ar, numa taxa de

100 mL/segundo.

Questão 33

Em caso de suspeita de embolia gasosa associada à
terapia de solução parenteral, os pacientes devem
ser socorridos imediatamente. Entre as opções
citadas abaixo, marque a que apresenta os
procedimentos corretos nestes casos.

A) Instalar oxigênio a 100%, clampear o cateter e
posicionar o paciente em Fowler.

B) Aspirar o ar do ventrículo direito se o cateter
estiver posicionado, porém não se justifica a
passagem de outro cateter apenas para este fim.

C) Posicionar o paciente em decúbito lateral
esquerdo e com a cabeça abaixada (posição de
Trendelemburg), colocando, desta maneira, a via
de saída do ventrículo direito em uma posição
inferior à cavidade ventricular direita, facilitando a
migração do ar para a porção mais elevada.

D) Clampear o cateter, substituir a solução em curso
e posicionar o paciente em semi-Fowler.

E) Reduzir o tamanho das bolhas, instalando
oxigênio a 100% e posicionar o paciente em
decúbito lateral direito.

Questão 34

As queimaduras são lesões causadas na pele,
provocadas por contato direto com produtos
químicos, radiação, calor, frio, corrente elétrica, entre
outros agentes, podendo atingir também os
músculos, mucosas, vasos sanguíneos, nervos e
ossos. Em relação à profundidade, são consideradas
mais graves as de:

A) 1º Grau.
B) 2º Grau.
C) 3º Grau.
D) 4º Grau.
E) 1º e 3º Graus.

Questão 35
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Infecção hospitalar ou infecção nosocomial é
qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do
paciente em um hospital ou após sua alta, estando
diretamente relacionada com a internação ou com
procedimentos hospitalares. No que concerne aos
agentes etiológicos, sabe-se que indivíduos
hospitalizados adquirem infecções em função da
invasão dos tecidos estéreis por agentes:

A) secundários.
B) saprófitos.
C) probióticos.
D) primários.
E) terciários.

Questão 38

A Anotação de Enfermagem é fundamental para o
desenvolvimento da Sistematização da Assistência
de Enfermagem (SAE), pois é fonte de informações
essenciais para assegurar a continuidade da
assistência. Contribui para a identificação das
alterações do estado e das condições do paciente,
favorecendo a detecção de novos problemas e a
avaliação dos cuidados prescritos. Algumas regras
são importantes para a elaboração das Anotações de
Enfermagem, COM EXCEÇÃO DE:

A) ser legíveis, completas, claras, concisas,
objetivas, pontuais e cronológicas.

B) ser precedidas de data e hora, conter assinatura e
identificação do profissional ao final de cada
registro.

C) não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco
ou espaços.

D) conter observações efetuadas, cuidados
prestados, sejam eles os já padronizados, de
rotina e específicos.

E) ser referentes aos dados simples, que requeiram
maior aprofundamento científico.

Questão 40

Foi prescrito para uma paciente portadora de
leucemia linfoide aguda, 1.000 mL de soro glicosado
a 5%, endovenoso, para correr de 6/6 horas. Essa
solução deverá ser administrada com quantas gotas
por minuto?

A) 54 gotas.
B) 65 gotas.
C) 45 gotas.
D) 56 gotas.
E) 60 gotas.

Questão 39

A intermação é um fenômeno descrito como
temperatura corpórea acima de 40,5 ºC. Geralmente
ocorre em jovens que realizam atividade física
extenuante, em ambientes quentes e úmidos. Ocorre
rapidamente e exige tratamento intensivo imediato
pelos altos níveis de temperatura que podem lesar
principalmente o cérebro, causando sequelas
definitivas. Os principais sintomas deste fenômeno
são:

A) náuseas, tontura, suor intenso, aumento da
temperatura do corpo em até 44 ºC.

B) sede intensa e diminuição do nível de
consciência, com instalação de coma.

C) câimbras intensas, náuseas, síncope, faces
rosadas e secas com ausência de suor,
desidratação grave, lesão muscular e
insuficiência renal.

D) náuseas, cefaleia, vertigem, fadiga, queda do
estado-geral.

E) desorientação, convulsão, tremores, dor
abdominal, sialorreia.

Questão 36

O bicarbonato de sódio injetável é usado na acidose
metabólica leve a moderada, em casos de desordens
renais, insuficiência circulatória por choque ou
desidratação, parada cardíaca, acidose lática
primária grave, diarreia grave, alcalinização urinária,
entre outros. Entre os efeitos indesejados do
bicarbonato, em uma parada cardíaca pode-se
destacar:

A) f ibr i lação ventr icular acompanhada de
taquicardia.

B) arritmia cardíaca.
C) hipernatremia provocando insuficiência cardíaca

digestiva.
D) anasarca decorrente de hiponatremia.
E) depressão circulatória coronariana, levando à

hipotensão.

Questão 37




