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CONCURSO PÚBLICO                   VESPERTINO – 27/05/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS (EDITAL 001/2012)                                         
PROVA OBJETIVA                                                                                                           NÍVEL SUPERIOR                                                                                                                        
 

CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

ENFERMEIRO

 

 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – ENFERMEIRO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto-base para responder às questões de 01 a 04. 
Soneto do maior amor (Vinicius de Morais) 

 
Maior amor nem mais estranho existe  
Que o meu, que não sossega a coisa amada  
E quando a sente alegre, fica triste  
E se a vê descontente, dá risada.  
 
E que só fica em paz se lhe resiste  
O amado coração, e que se agrada  
Mais da eterna aventura em que persiste  
Que de uma vida mal-aventurada.  
 
Louco amor meu, que quando toca, fere  
E quando fere vibra, mas prefere  
Ferir a fenecer - e vive a esmo  
 
Fiel à sua lei de cada instante  
Desassombrado, doido, delirante  
Numa paixão de tudo e de si mesmo. 

Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=136. Acesso em 02/05/2012 às 23:12 

 
01. Comparando o que se espera de amor idealizado ao que se passa com o amor retratado no poema, 
conseguimos estabelecer uma relação: 
a) De convergência. 
b) Paradoxal. 
c) De complementaridade. 
d) De concordância. 
 
02. Só NÃO se pode dizer que o amor referido no poema: 
a) Fica triste ao ver a coisa amada alegre. 
b) Quando o coração amado o resiste, fica em paz. 
c) Se agrada da vida mal-aventurada mais que da eterna aventura em que persiste.  
d) Dá risada ao ver a coisa amada descontente. 
 
03. O pronome “lhe”, no quinto verso do poema, é um elemento coesivo que retoma:  
a) A coisa amada. 
b) O amor. 
c) O eu-lírico. 
d) A risada. 
 
04. “Fiel à sua lei de cada instante(...)”. Pode-se afirmar que o vocábulo sublinhado, morfologicamente, 
pode ser classificado como: 
a) Um artigo indefinido. 
b) Um pronome demonstrativo. 
c) Um pronome relativo. 
d) Um pronome possessivo. 

 
Texto-base para responder às questões de 05 a 08. 

Harvard e MIT anunciam cursos on-line gratuitos 
 
Por meio da parceria, chamada de EdX, serão oferecidos cursos e vídeos para estudantes de todo o 
mundo. Investimento será de 30 milhões de dólares 
 

A Universidade Harvard e o MIT (Massachusetts Institute of Technology), ambos nos Estados Unidos, 
anunciaram nesta quarta-feira a criação de uma plataforma on-line de educação que vai oferecer cursos 
gratuitos para estudantes de todo o mundo. Após concluir o curso, batizado EdX, o estudante poderá pagar uma 
taxa, cujo valor ainda não foi divulgado, para receber um certificado. A data de lançamento não foi divulgada, 
mas as instituições prometem colocar os cursos no ar no segundo semestre deste ano (outono no hemisfério 
norte). 
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Além de cursos personalizados, o software deve apresentar testes, vídeos de aulas e ferramentas que 
permitam a colaboração e integração dos alunos. As instituições pretendem investir 30 milhões de dólares no 
projeto, que não tem fins lucrativos. Eventualmente, outras universidades poderiam oferecer cursos usando suas 
marcas na EdX. 

Drew Faust, reitora de Harvard, afirmou, durante coletiva de lançamento, que a intenção não é apenas 
tornar o conhecimento mais acessível, mas também saber mais sobre como os alunos aprendem e, assim, poder 
ensiná-los de forma mais eficaz. "Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o 
acesso à educação e fortalecer ensino e aprendizagem", disse a reitora, segundo comunicado oficial de Harvard. 
"O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos." 

O software deve mostrar, por exemplo, quanto tempo os alunos gastam fazendo um exercício ou 
assistindo a um curto vídeo. Dessa forma, os professores saberiam quais as lições que requerem mais 
dedicação e um tempo de aprendizagem maior. Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve 
fornecer dados preciosos e estatisticamente significativos sobre educação. 

"A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora 
aliada", afirmou Alan Garber, provost de Harvard (cargo ligado à reitoria). "Nosso objetivo é educar 1 bilhão de 
pessoas", completou Anant Argawal, diretor do laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do 
MIT. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/harvard-e-mit-anunciam-cursos-on-line-gratuitos. Acesso em: 
06/05/2012 às 23:45. 

 

05. Após a leitura do texto só NÃO se pode afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard oferecerá cursos na modalidade on-line para estudantes de todo o mundo. 
b) O software que permitirá a realização dos cursos também integrará os alunos. 
c) A intenção única deste investimento é tornar o conhecimento mais acessível. 
d) Educação à distância e Ensino presencial podem ser aliados. 
 
06. Ainda sobre o texto, pode-se afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard só e de modo exclusivo oferecerá cursos na modalidade on-line. 
b) As instituições farão um grande investimento que, para eles, terá retorno financeiro significativo. 
c) Harvard será a única instituição a utilizar o EdX. 
d) O software visa otimizar o processo ensino-aprendizagem. 
 
07. O trecho “batizado EdX” (linha 3) exerce função sintática de: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo do sujeito. 
 
08. Assinale a alternativa que NÃO contém um exemplo de discurso direto contido no texto: 
a) O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos. 
b) Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o acesso à educação e fortalecer 
ensino e aprendizagem. 
c) A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora aliada. 
d) Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve fornecer dados preciosos e estatisticamente 
significativos sobre educação. 
 
Texto-base para responder às questões 09 e 10. 

 
Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira86.htm 

 
09. O humor da tirinha decorre do fato de:  
a) A Mônica fazer uma afirmação ao espelho, o que o irritou. 
b) O espelho considerá-la como a mais linda de todas as meninas, o que a envaideceu mais. 
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c) A Mônica fazer uma pergunta abrangente e receber uma resposta contextualizada, o que a frustrou. 
d) O espelho não considerar ser de Mônica, o que lhe traz certa liberdade. 
 
10. A primeira aparição do vocábulo “Espelho” no primeiro quadrinho da tira pode ser classificada, 
sintaticamente, como: 
a) Um adjunto adnominal. 
b) Um sujeito. 
c) Um aposto. 
d) Um vocativo. 
 
LEGISLAÇÃO 
11. Acerca do Poder Legislativo, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara de Vereadores, integrada por nove (09) Vereadores 
representantes do povo, eleitos no Município em pleito direto pelo sistema proporcional. 
b) Concluída a posse, é procedida a Eleição da Mesa Diretora, por voto censitário, pelo período de um ano, cujos 
membros são de imediato empossados. 
c) No término de cada período legislativo, exceto no último da Legislatura, são eleitas a Mesa, as Comissões 
Permanentes para o período seguinte e a Comissão Representativa que atua durante o recesso. 
d) A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu Presidente, a um terço (1/3) dos seus membros, à 
Comissão Representativa ao Prefeito, quando o interesse da administração o exigir. 
 
12. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, autoriza, em certos casos, a acumulação 
remunerada de cargos públicos, devendo haver compatibilidade de horário, bem como respeitar o teto 
remuneratório. Diante dessas considerações, é vedado o acúmulo remunerado de cargos públicos: 
a) De dois cargos de professor. 
b) De um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
c) De dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada. 
d) De dois cargos de técnico ou científico. 
 
13. Com base no texto abaixo, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, após três anos de efetivo exercício, adquire a 
estabilidade o servidor nomeado por concurso público. O servidor estável só perderá o cargo: 
I – Em virtude de sentença judicial, mesmo sem ter sido transitada em julgado. 
II – Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
III – Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens I e III estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Os itens I, II e III estão corretos. 
 
14. Aduz a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, que a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental, verificada em inspeção médica denomina-se: 
a) Recondução. 
b) Readaptação. 
c) Reversão. 
d) Reintegração. 
 
15. Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, constitui indenização ao servidor: 
a) Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres e perigosas. 
b) Gratificação natalina. 
c) Adicional noturno. 
d) Diárias. 
 
INFORMÁTICA 
16. Utilizando o Microsoft Word 2010, em Português, qual é o efeito produzido pelo conjunto de teclas 
Ctrl + S (mantém pressionada a tecla Ctrl e tecla S) em um texto selecionado? 
a) Seleciona o texto para aplicar a formatação. 
b) Substitui o texto selecionado por outro texto. 
c) Sublinha o texto selecionado. 
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d) Salva o texto selecionado em um arquivo. 
 
17. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite atribuir um nome a um ponto 
específico de um documento? 
a) Marcador. 
b) Seletor. 
c) Indicador. 
d) Hiperlink. 
 
18. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite alternar as páginas entre os 
layouts Retrato e Paisagem? 
a) Nova página. 
b) Quebra de página. 
c) Margens. 
d) Orientação. 
 
19. Qual é o recurso do Microsoft Excel 2010, em Português, que permite alinhar o texto à parte inferior 
da tela? 
a) Alinhar Embaixo. 
b) Sublinhar. 
c) Incluir rodapé. 
d) Centralizar. 
 
20. Qual é a finalidade da função “Direita” quando aplicada a uma planilha do Microsoft Excel 2010, em 
Português? 
a) Executa uma ação para as células da direita da célula selecionada. 
b) Faz o alinhamento à direita de um texto selecionado. 
c) Retorna a parte final direita de um texto, com a quantidade de caracteres informada como parâmetro. 
d) Movimenta para a direita todas as células selecionadas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. O enema é definido como a introdução de uma solução no reto e no cólon sigmoide com o intuito de 
aliviar a constipação ou evacuar a porção inferior do intestino. O enema NÃO deve ser aplicado: 
a) No pré e pós parto. 
b) Quando há suspeita de apendicite ou obstrução intestinal. 
c) Na preparação de exames proctológicos e radiológicos. 
d) Na promoção do alívio dos gases. 
 
22. Em relação à sondagem nasogástica é INCORRETO afirmar: 
a) Dor e vômitos, após a sonda ser introduzida, indicam obstrução da sonda ou posicionamento incorreto. 
b) Em caso de distúrbio nasal que impeça a introdução através do nariz, a sonda é passada através da boca. 
c) Se o paciente estiver inconsciente, o ideal é avançar a sonda entre as respirações para se certificar de que ela 
não penetre na traqueia. 
d) Uma vez passada a sonda, a fixação é feita temporariamente com um pedaço de fita de modo que ela não se 
movimente enquanto é confirmada sua localização. 
 
23. O cateterismo vesical pode ser realizado para aliviar a retenção urinária aguda ou crônica, drenar a 
urina no pré e no pós-operatório, determinar a quantidade de urina residual após a micção ou obter uma 
medida acurada da drenagem urinária em pacientes criticamente enfermos. Em relação ao cateterismo 
vesical de demora, é CORRETO afirmar: 
a) Após a inserção, o cateter não precisa ser necessariamente fixado. 
b) Clampear o sistema de drenagem urinária antes da remoção da sonda é necessário para evitar bacteriúria, 
retenção urinária e recateterização.  
c) Após a inserção do cateter urinário faz-se necessário manter um sistema de drenagem fechado a fim de evitar 
infecções do trato urinário.  
d) O coletor de urina (bolsa) deve sempre permanecer acima do nível da bexiga. 
 
24. A embolia pulmonar é causada pela obstrução de uma ou mais arteríolas pulmonares por um êmbolo. 
No pós-operatório, a maioria dos êmbolos desenvolve-se nas veias pélvicas ou ileofemorais antes de 
seguir para os pulmões. As principais manifestações clínicas dessa patologia incluem: 
a) Início repentino de dispneia, falta de ar, dor torácica, hipotensão, taquicardia, saturação de oxigênio diminuída 
e cianose. 
b) Tosse, febre, sons respiratórios diminuídos ou ausentes, taquipneia, dispneia e escarro tingido de sangue. 



6 
 

c) Sons respiratórios diminuídos ou ausentes, saturação de oxigênio diminuída, taquipneia, dispneia, taquicardia, 
diaforese e dor pleural. 
d) Hipotensão, taquicardia, excreção urinária diminuída, fadiga, sede e cianose. 
 
25. Os hemoderivados são infundidos quando o paciente sofre perda de sangue significativa, diminuição 
da capacidade de transportar oxigênio ou deficiência em algum componente do sangue. Mesmo 
utilizando-se boa técnica, as reações de transfusão que podem ocorrer são: 
a) Reação bacteriana, reação de equimose, reação de dor e sobrecarga circulatória. 
b) Reação alérgica, reação bacteriana, reação febril, reações hemolíticas e sobrecarga circulatória. 
c) Reação alérgica, reação bacteriana, reação de rubor, reação de dor e reações hemolíticas. 
d) Sobrecarga circulatória, reação bacteriana, reações hemolíticas, reação febril e reação de dor. 
 
26. A autoclave é classificada como um método físico de esterilização e está indicada para esterilização 
de todos os artigos críticos termorresistentes. A destruição microbiana na esterilização em autoclave 
ocorre pela ação do: 
a) Vapor saturado sob pressão. 
b) Calor seco. 
c) Raio Gama. 
d) Glutaraldeído. 
 
27. A desinfecção é definida como: 
a) Processo de destruição de qualquer forma de vida microbiana devido à aplicação de agentes físicos ou 
químicos. 
b) Completa remoção da sujidade presente nos artigos, utilizando água, detergente e ação mecânica.  
c) Processo físico ou químico realizado em objetos ou superfícies inanimadas que destrói microrganismos na 
forma vegetativa, exceto os esporos bacterianos. 
d) Remoção da sujidade ou da matéria orgânica do artigo ou da superfície, de maneira a não se constituir em 
risco à pessoa que os manuseia. 
 
28. Na infusão de hemoderivados, mesmo utilizando-se boa técnica, as reações de transfusão podem 
ocorrer. A reação bacteriana ocorre quando há contaminação do sangue infundido. Os sinais e sintomas 
desta reação incluem: 
a) Rubor, prurido, sibilação e urticária. 
b) Febre, calor, pele rubra, calafrios e dores. 
c) Febre, calafrios, vômito, diarreia e hipertensão. 
d) Tosse persistente, crepitações, hipertensão e veias do pescoço distendidas. 
 
29. A luva estéril deve ser utilizada sempre que houver a necessidade de manipulação de áreas e 
equipamentos estéreis. Existem vários procedimentos que exigem sua utilização, dentre eles: 
a) Preparação de medicamentos, instalação de oxigenoterapia e cirurgias. 
b) Banho no leito, sondagem vesical de demora e aspiração endotraqueal. 
c) Cirurgias, aspiração endotraqueal e sondagem vesical de demora. 
d) Sondagem vesical de demora, banho no leito e administração de medicamentos. 
 
30. O infarto do miocárdio é um processo dinâmico onde uma ou mais regiões do coração apresentam 
uma diminuição intensa e prolongada no suprimento de oxigênio devido à insuficiência do fluxo 
sanguíneo coronário e posterior necrose do tecido miocárdio. As principais manifestações clínicas do 
infarto do miocárdio são: 
a) Dor torácica, sudorese, pele pegajosa e fria, palidez, desorientação, desmaio, fraqueza, náuseas e vômito.  
b) Confusão mental, oligúria, pele fria e pegajosa, pressão arterial sistólica baixa e dor torácica. 
c) Febre, calafrios, anorexia, esplenomegalia e tosse. 
d) Tosse, dispneia e ortopneia, respiração ruidosa, cianose, taquicardia e ansiedade. 
 
31. Em sua 14ª edição, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe teve como meta imunizar 80% 
do público-alvo de 30,1 milhões de pessoas. Sobre o público alvo, NÃO está correto: 
a) Estão inclusos no público alvo as gestantes. 
b) Estão inclusos no público-alvo as crianças entre seis meses e dois anos de idade. 
c) Estão inclusos no público-alvo os profissionais de saúde. 
d) Estão inclusos no público-alvo as crianças menores de 5 anos. 
 
32. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, no mundo, exista certa de 1,2 bilhão de pessoas 
com risco elevado de contrair gripe com complicações. Ainda assim, a vacina NÃO é recomendada: 
a) Para quem tem alergia à proteína do ovo. 
b) Para quem tem alergia ao iodo. 
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c) Para quem tem alergia ao látex. 
d) Para quem tem alergia à proteína da casca da laranja. 
 
33. Na Tuberculose, a susceptibilidade à infecção é praticamente universal. Alguns fatores podem ainda 
aumentar o risco de adoecimento. Sobre a tuberculose, está CORRETO afirmar: 
a) Na existência de sintomas ou na presença de sinais de imunodeficiência, em crianças, deve ser feito 
imediatamente a vacina BCG-ID. 
b) A vacina da BCG-ID protege os indivíduos já infectados pelo Mycobacterium tuberculosis, o que diminui a 
reincidência dos casos. 
c) São fatores que podem aumentar o risco de adoecimento: idade (menor que 2 anos ou maior do que 60 anos), 
desnutrição, infecção pelo HIV. 
d) A isoniazida na dose de 5 a 10 mg/Kg de peso, até a dose máxima de 500 mg/dia, tem papel relevante no 
tratamento, já que diminui o risco de adoecer nos indivíduos já infectados pelo Mycobacterium tuberculosis. 
 
34. Segundo Brasil (2010), para que se possa diminuir o risco de transmissão da TB é preciso ter em 
conta alguns pressupostos, EXCETO: 
a) Ocorrendo infecção pelo bacilo da tuberculose, as pessoas com maior risco de adoecer são aquelas com a 
imunidade comprometida. 
b) Em 2 ou 3 semanas, a transmissibilidade diminui rapidamente ao iniciar o tratamento adequado e serem 
utilizados corretamente os medicamentos anti-TB, em pacientes sem suspeita conhecida de albergarem cepas 
de M.tuberculosis resistentes. 
c) A transmissão da tubérculos se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala 
ou espirro de um doente com tuberculose ativa de vias aéreas, salvo raríssimas exceções. 
d) A maior concentração de bacilos e a intensidade da tosse em ambiente pouco ventilado, em nada influencia a 
probabilidade de infectar os circunstantes. 
 
35. A Hanseníase tem baixa letalidade e baixa mortalidade, podendo ocorrer em qualquer raça, idade ou 
gênero. Tem se observado uma maior ocorrência de casos nas regiões Norte e Centro-Oeste, seguidas 
da região Nordeste. Sobre a Hanseníase, está CORRETO dizer:  
a) Tem como agente etiológico o Mycobacterium hansenn. 
b) Tem em média, um período de incubação de 2 a 7 anos. 
c) Tem alta infectividade e alta patogenicidade. 
d) São classificados como hanseníase paucibacilar (PB) casos com até 10 lesões. 
 
36. Sobre a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), NÃO está correto afirmar: 
a) Doença viral, manifesta-se com maior frequência, como infecção subclínica nos genitais de homens e 
mulheres. 
b) Morfologicamente são pápulas circunscritas, hiperquerotósicas, ásperas e indolores, com tamanho variável. 
c) Tem como reservatório o homem. 
d) A cancerização é mais frequente no homem, assim como nos imunodeficientes. 
 
37. O Treponema pallidum é agente etiológico de qual doença? 
a) Sífilis. 
b) Coqueluche. 
c) Giardíase. 
d) Gonorreia. 
 
38. A coluna espinhal é composta por 33 ossos, chamados de vértebras, empilhados uns sobre os 
outros. Sobre as vértebras: 
I – As vértebras são empilhadas umas sobre as outras, exceto a primeira (C1) e a sétima (C7). 
II – As vértebras são empilhadas umas sobre as outras, exceto a primeira (C1) e a segunda (C2) vértebras 
na extremidade superior da coluna, e as vértebras sacral e coccígea fundidas na parte inferior da coluna. 
III – As vértebras são semelhantes quanto à forma, mas diferentes quanto à estrutura e ao movimento. 
IV – Processo espinhoso é um estrutura com formatado de rabo, na parte posterior da vértebra. 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) assertiva(s): 
a) I, II, apenas. 
b) I, III, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e IV, apenas. 
 
39. Ainda sobre a coluna vertebral, vale lembrar que as vértebras estão empilhadas em forma de S, fato 
que permite um movimento multidirecional amplo. A coluna é dividida em cinco regiões distintas, que 
são: 
a) Cervical, torácica, lombar, sacral e ilíaca. 
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b) Cerebral, torácica, lombar, sacral e ilíaca. 
c) Cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea. 
d) Cervical, torácica, ilíaca, femoral e coccígea. 
 
40. Para se avaliar a perfusão de um paciente, na avaliação geral do seu estado circulatório, o enfermeiro 
pode avaliar o pulso, a cor, a temperatura, a umidade da pele, o tempo de enchimento capilar. Sobre isso, 
analise as afirmações abaixo: 
I – Pulso: pode ser avaliado se o paciente tem taquicardia, bradicardia ou ritmo irregular. 
II – Cor: Pode ser considerada perfusão adequada se existe coloração cianótica na pele. 
III – Temperatura: Pele fria pode indicar perfusão diminuída, independentemente da causa. 
IV – Umidade: Pele seca indica má perfusão. 
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):  
a) I, somente. 
b) I e IV, somente. 
c) II e III, somente. 
d) II e IV, somente. 
 
RASCUNHO 
 

 
 
 
 




