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INSTRUÇÕES 
 

Você recebeu o seguinte material: 
 

- Uma PROVA OBJETIVA contendo 50 (cinquenta) questões¹, à cada qual correspondem  4 (quatro) alternativas:  A, B, C e D; 
- Um CARTÃO RESPOSTA  personalizado. 
 

1) Após a ordem para o início da prova, confira o material recebido, verificando se a sequência da numeração das questões e a 
paginação estão corretas. Caso contenha alguma irregularidade, comunique a um dos fiscais. 
 

2) Confira, no CARTÃO RESPOSTA, se seu nome e número de inscrição estão corretos. 
 

3) O CADERNO DA PROVA OBJETIVA poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no CARTÃO 
RESPOSTA serão objeto de correção.  
 

4) Ao final do CADERNO DA PROVA OBJETIVA, está disponível o GABARITO RASCUNHO, que poderá ser levado pelo candidato 
após 1 (uma) hora do início da prova.  
 

5) O CADERNO DA PROVA OBJETIVA só poderá ser levado pelo candidato faltando 1 (uma) hora para o seu encerramento. 
 

6) Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO RESPOSTA a alternativa que mais adequadamente responde a cada uma 
das questões. 
 

7) Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO RESPOSTA: 
 

- Não poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
- A maneira correta de marcação das respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir fortemente, com caneta esferográfica tinta azul ou 
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme modelo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE BORRACHA OU CORRETIVO DE QUALQUER ESPÉCIE NO CARTÃO RESPOSTA. 
Outra forma de marcação diferente da que foi determinada acima implicará em rejeição do CARTÃO RESPOSTA pela leitora ótica. 
A leitora ótica não registrará também questões em que houver: 
 

- falta de nitidez na marcação; 
- mais de uma alternativa assinalada. 
 
8) A prova terá duração de 04 (quatro) horas. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão deixar o local de prova depois que o último 
entregar seu CARTÃO RESPOSTA. 
 

Após o término da prova, entregue ao Fiscal:- O CARTÃO RESPOSTA, devidamente assinado. O candidato que não devolvê-lo será 
eliminado do concurso. 

 
              

 
 
 
 
 
 
 

 

¹Todos os casos e nomes utilizados nessa prova são fictícios e qualquer semelhança com casos reais é mera coincidência. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

 

Texto I  
  

Hoje 
 

Hoje 
Trago em meu corpo as marcas do meu tempo 
Meu desespero, a vida num momento 
A fossa, a fome, a flor, o fim do mundo... 
 
Hoje 
Trago no olhar imagens distorcidas 
Cores, viagens, mãos desconhecidas 
Trazem a lua, a rua às minhas mãos, 
 
Mas hoje, 
As minhas mãos enfraquecidas e vazias 
Procuram nuas pelas luas, pelas ruas... 
Na solidão das noites frias por você. 
 
Hoje 
Homens sem medo aportam no futuro 
Eu tenho medo, acordo e te procuro 
Meu quarto escuro é inerte como a morte 
 
Hoje 
Homens de aço esperam da ciência 
Eu desespero e abraço a tua ausência 
Que é o que me resta, vivo em minha sorte 
 
Sorte 
Eu não queria a juventude assim perdida 
Eu não queria andar morrendo pela vida 
Eu não queria amar assim como eu te amei 

*Taiguara 

 
 

1) O texto literário tem uma carga conotativa forte em suas mensagens.  
Com relação ao texto I, no quarto verso da primeira estrofe, pode-se afirmar que há evidência de uma figura 
de linguagem conhecida por: 
 

a) aliteração 
b) hipérbato 
c) metonímia 
d) eufemismo 
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2) Existe no texto um traço de angústia, que pode ser observado na seguinte relação: 
 

a) alguém que busca respostas para a morte de seu maior amor 
b) alguém que se lembra de seu passado e sofre pela ausência de um amor 
c) pessoa sem identidade que busca em seu passado forma de representação 
d) pessoa resignada que sobrevive à escuridão provocada pelo amor correspondido 

 
 
3) “Meu quarto escuro é inerte como a morte”  
O antônimo da palavra sublinhada, quando observado no contexto em análise, é: 
 

a) ativo 
b) parado 
c) estagnado 
d) adormecido 

 
 
4) “Trago no olhar imagens distorcidas” 
O sintagma sublinhado exerce igual função sintática daquele destacado em: 
 

a) “Eu não queria a juventude assim...” 
b) “Homens de aço esperam da ciência...” 
c)  “Homens sem medo aportam no futuro...” 
d)  “As minhas mãos enfraquecidas e vazias...” 

 
 
5) “Homens de aço...” 
No sintagma em destaque, há uma preposição que liga duas outras palavras. O valor semântico desta 
preposição é de: 
 

a) lugar 
b) causa 
c) tempo 
d) matéria 
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Texto II  
  

Olhos nos olhos 
 

 
Quando você me deixou, meu bem 
Me disse pra ser feliz e passar bem 
Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci 
Mas depois, como era de costume, obedeci 
 
Quando você me quiser rever 
Já vai me encontrar refeita, pode crer 
Olhos nos olhos, quero ver o que você faz 
Ao sentir que sem você eu passo bem demais 
 
E que venho até remoçando 
Me pego cantando 
Sem mas nem por que 
E tantas águas rolaram 
Quantos homens me amaram 
Bem mais e melhor que você 
 
Quando talvez precisar de mim 
Cê sabe que a casa é sempre sua, venha sim 
Olhos nos olhos, quero ver o que você diz 
Quero ver como suporta me ver tão feliz 

*Chico Buarque 

 
6) É possível observar, no texto II, um sinal de subserviência do eu lírico em relação ao amado na seguinte 
passagem: 
 

a) “Ao sentir que sem você eu passo bem demais” 
b) “Mas depois, como era de costume, obedeci” 
c) “Olhos nos olhos, quero ver o que você diz” 
d) “E que venho até remoçando” 

 
 
7) “Quando você me deixou, meu bem” 
O valor semântico da conjunção sublinhada é de: 
 

a) causa 
b) tempo 
c) finalidade 
d) comparação 
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8) “Cê sabe que a casa é sempre sua...” 
A oração sublinhada exerce, em relação à principal, função sintática de: 
 

a) sujeito 
b) predicativo 
c) objeto direto 
d) complemento nominal 

 
 
Texto III  
  

Eu te amo 
 

 

Ah, se já perdemos a noção da hora 
Se juntos já jogamos tudo fora 
Me conta agora como hei de partir 
Ah, se ao te conhecer 
Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios 
Rompi com o mundo, queimei meus navios 
Me diz pra onde é que ainda posso ir 
Se nós nas travessuras das noites eternas 
Já confundimos tanto as nossas pernas 
Diz com que pernas eu devo seguir 
Se entornaste a nossa sorte pelo chão 
Se na bagunça do teu coração 
Meu sangue errou de veia e se perdeu 
Como, se na desordem do armário embutido 
Meu paletó enlaça o teu vestido 
E o meu sapato ainda pisa no teu 
Como, se nos amamos feito dois pagãos 
Teus seios ainda estão nas minhas mãos 
Me explica com que cara eu vou sair 
Não, acho que estás te fazendo de tonta 
Te dei meus olhos pra tomares conta 
Agora conta como hei de partir 

*Chico Buarque 

 
9) Entre os versos a seguir, aquele que se relaciona com a separação propriamente dita é:  
 

a) “E o meu sapato inda pisa no teu” 
b) “Meu paletó enlaça o teu vestido” 
c) “Meu sangue errou de veia e se perdeu” 
d) “Teus seios ainda estão nas minhas mãos” 
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10) Só NÃO há marca de coloquialidade em: 
 

a) “Dei pra sonhar, fiz tantos desvarios” 
b) “Me explica com que cara eu vou sair” 
c) “Te dei meus olhos pra tomares conta” 
d) “Já confundimos tanto as nossas pernas” 

 
 
Texto IV  
  

Gatas extraordinárias 
 

 

O amor me pegou 
E eu não descanso enquanto não pegar 
Aquela criatura 
Saiu na noite à procura 
O batidão do meu coração na pista escura 
Se pego, ui... 
Me entrego e fui 
 
Será que ela quererá 
Será que ela quer 
Será que meu sonho influi 
Será que meu plano é bom 
Será que é no tom 
Será que ele se conclui 
E as gatas extraordinárias que 
Andam nos meios onde ela flui 
Será que ela evolui 
Será que ela evolui 
E se ela evoluir, será que isso me inclui 
 
Tenho que pegar, tenho que pegar 
Tenho que pegar essa criatura 
Tenho que pegar, tenho que pegar 
Tenho que pegar. 

*Cássia Eller 
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11) “Saiu na noite à procura” 
O uso da crase está correto no verso destacado. Pode-se afirmar também que o uso da crase está de acordo 
com a norma culta da Língua Portuguesa em: 
 

a) Vou à Copacabana 
b) Iremos à festas diferentes hoje 
c) Referiu-se àquele rapaz na fila 
d) Disse à toda gente que estava infeliz 

 
 
Observe o fragmento e responda as questões de números 12 ,13 e 14. 
 

“E as gatas extraordinárias que 
andam nos meios onde ela flui...” 

 

12) A palavra “que”, no fragmento destacado, tem igual classificação morfológica em: 
 

a) Tinha certeza de que venceria a batalha 
b) Estava tão infeliz que deveria tomar uma atitude 
c) Era fundamental que compreendesse o problema 
d) Os homens que sobrevivem à guerra são condecorados 

 
 
13) O termo sublinhado no fragmento em destaque exerce igual função sintática do termo destacado em: 
 

a) A atraente garota conquistava os rapazes com facilidade 
b) Os manifestantes aguardavam pacificamente a decisão 
c) O pai julgou seus filhos culpados pelo incidente 
d) As escolhas de João estão erradas 

 
 
14) O termo “onde” exerce, na oração que introduz, a função sintática de: 
 

a) pronome oblíquo 
b) adjunto adverbial 
c) conjunção integrante 
d) complemento nominal  

 
 
15) “Tenho que pegar...” 
O termo sublinhado tem valor morfológico de: 
 

a) advérbio 
b) preposição 
c) pronome indefinido 
d) conjunção consecutiva 
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INFORMÁTICA 
 
 

16) Uma boa senha pessoal é aquela difícil de ser descoberta por estranhos e fácil de ser lembrada. Um tipo 
de elemento que NÃO deve ser utilizado na elaboração de senhas é: 
 

a) números aleatórios 
b) sequências de teclado 
c) diferentes tipos de caracteres 
d) grande quantidade de caracteres 

 
 

17) Uma pessoa deseja obter mais informações sobre a origem da frase: ser ou não ser, eis a questão. 
Utilizando o Google, a forma correta para realizar a pesquisa, restringindo-a para sempre exibir a frase exata 
e na ordem como foi escrita é: 
 

a) “Ser ou não ser, eis a questão” 
b) |Ser ou não ser, eis a questão| 
c) (Ser ou não ser, eis a questão) 
d) *Ser ou não ser, eis a questão * 

 
 

18) Um novo funcionário de uma empresa recebeu um endereço de email (correio eletrônico) pessoal para 
recebimento e envio de informações corporativas. O endereço de email válido é expresso em: 
 

a) www.nomefuncionario@nomeempresa.com.br 
b) www.nomeempresa.com.br/nomefuncionario 
c) nomefuncionario@nomeempresa.com.br 
d) nomefuncionario.nomeempresa.com.br 

 
 

19) O recebimento de correio eletrônico (email) é comumente realizado através do protocolo: 
 

a) SMTP 
b) HTTP 
c) NTFS 
d) POP3 

 
 

20) Um usuário com computador equipado com Microsoft Windows 7 (configuração padrão) e idioma padrão 
português do Brasil, deseja localizar uma pasta no disco local. O atalho de teclado para abrir a janela de pesquisa 
deve ser: 
 

a) Windows  + F 

b) Windows  + P 

c) Windows  + L 

d) Windows  + A 
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21) Um funcionário recebeu a recomendação de fazer a cópia de uma pasta de arquivos do computador da 
empresa com tamanho total em disco de 2560 MB para um pen drive (disco portátil de armazenamento). O 
tamanho mínimo do pen drive para poder armazenar os dados é de: 
 

a) 2 GB 
b) 4 GB 
c) 2560 KB 
d) 4096 KB 

 

 
22) No aplicativo Microsoft Office Word 2010 (configuração padrão) e idioma padrão português do Brasil, o 
atalho CTRL + P é utilizado para: 
 

a) selecionar tudo 
b) abrir arquivo existente 
c) marcar seleção em negrito 
d) abrir a caixa de diálogo imprimir 

 
 

23) No aplicativo Microsoft Office Word 2010 (configuração padrão) e idioma padrão português do Brasil, uma 
forma correta para inserir no documento uma imagem armazenada no computador é acessar a guia: 
 

a) Layout da Página, no grupo Parágrafo, clique em Inserir 
b) Imagem, no grupo Ilustrações, clique em Adicionar 
c) Inserir, no grupo Ilustrações, clique em Imagem 
d) Exibição, no grupo Janela, clique em Imagem 

 
 
Considere o fragmento de planilha produzida com o aplicativo Microsoft Office Excel 2010 (configuração 
padrão) e idioma português do Brasil, para responda as questões de números 24 e 25. 
 

 
 

24) O resultado da fórmula =SOMA(C2:C5)-C7 é: 
 

a) 500 
b) 400 
c) 300 
d) 200 
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25) A “Célula C7” determina o total de unidades de livros vendidos cujo nome do autor é igual a “Steve”. A 
fórmula que obterá o resultado esperado é: 
 

a) =SOMASE (B2:B5;"=Steve";C2:C5) 
b) =SOMASE (C2:C5;"=Steve";B2:B5) 
c) =SOMA (C2:C5;"=Steve";B2:B5) 
d) =SOMA(B2:B5;"=Steve";C2:C5) 
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NOÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
 
 
De acordo com a carta de direitos e deveres dos usuários da saúde, responda às questões de números  26 e 27. 
 
26) Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de 
participação. Em cada serviço de saúde deverá constar, em local visível à população: 
 

a) a composição do conselho de saúde e a data, o local e a pauta das reuniões 
b) o número de telefone das ambulâncias do SAMU, os seus horários de funcionamento e a área de 

abrangência 
c) o nome do responsável pelo serviço e dos profissionais, o horário de trabalho de cada membro da 

equipe e as ações e procedimentos disponíveis 
d) os deveres dos usuários em relação a sua responsabilidade no tratamento de saúde, a relação 

com os profissionais de saúde e a necessidade de pontualidade nas consultas 
 
 
27) Idosa de 58 anos, lúcida, usuária do serviço de nefrologia, foi informada pela equipe médica sobre a 
necessidade de ser submetida a tratamento de diálise e terapia medicamentosa. Após tomar ciência de todos 
os procedimentos necessários ao seu tratamento de saúde, se recusa aceitar essa etapa do tratamento. 
Diante disso, a equipe de saúde, deve: 
 

a) aceitar a decisão da usuária, entendendo que ela pode assumir a responsabilidade pela recusa a 
procedimentos, exames ou tratamentos recomendados e pelo descumprimento das orientações do 
profissional ou da equipe de saúde 

b) elaborar um termo de consentimento, a ser assinado pela usuária e sua família onde estarão 
cientes e de acordo com a interrupção do tratamento e as possíveis complicações no estado de 
saúde da usuária 

c) informar ao conselho de saúde a ocorrência da decisão da usuária, para que seja elaborado um 
parecer da situação de modo a subsidiar a juridicamente esta situação 

d) convocar a família para informar a decisão da usuária, onde deverão decidir sobre os rumos do 
tratamento da usuária junto com a equipe de saúde 

 
 
Com base na lei nº 8142/90 responda às questões de números 28 e 29. 
 
28) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
 

a) custeio de procedimentos no orçamento do Ministério da Saúde 
b) investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde 
c) despesa prevista no orçamento do Ministério de Planejamento da União 
d) doação às organizações de direito privado para qualificar o funcionamento da saúde 
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29) A Conferência de Saúde é uma instância colegiada e tem por objetivo: 
 

a) analisar processos de fraude no SUS e propor providências 
b) reivindicar os direitos constitucionais previstos para o funcionamento da saúde 
c) fiscalizar as ações de prevenção à saúde, sobretudo aos idosos e às gestantes 
d) avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 

 
 
30) Operando com o princípio da transversalidade, o Humaniza SUS lança mão de ferramentas e dispositivos 
para consolidar redes, vínculos e a corresponsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores. Muitos são 
os desafios a serem enfrentados quando se está lidando com a defesa da vida e com a garantia do direito à 
saúde. A mudança das práticas de acolhida aos usuários nos serviços de saúde é um destes desafios. Dessa 
forma, o acolhimento, como diretriz, pressupõe uma postura: 
  

a) ética  
b) participativa 
c) ideo-política 
d) metodológica 

 
 
Com base na lei nº 8080/90, responda às questões de números 31 e 32. 
 
31) São diretrizes do SUS, entre outras, a: 
 

a) formulação da política de medicamentos e de sangue 
b) ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde e vigilância sanitária 
c) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e participação 

da comunidade 
d) focalização das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema 
 
 
32) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 
seguintes atividades: 
 

a) assistência social e habitação 
b) saneamento e meio ambiente 
c) saúde do idoso e vigilância sanitária 
d) saúde da criança e saúde do trabalhador  
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33) Com a implementação da Política Nacional de Humanização (PNH), pretende-se consolidar, 
prioritariamente, algumas marcas específicas, tais como o(a): 
 

a) financiamento de projetos que melhorem a ambiência dos serviços 
b) apoio às experiências bem-sucedidas na rede SUS com função multiplicadora 
c) implantação, o estímulo e o fortalecimento dos grupos de trabalho de humanização com plano de 

trabalho definido 
d) redução das filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 

resolutivo baseados em critérios de risco 
 
 
34) O processo de monitoramento dos Pactos pela Vida, em defesa do SUS e de gestão deve obedecer às 
seguintes diretrizes, entre outras: 
 

a) operacionalizar sistema de informação destinado a mensurar as ações desenvolvidas, 
considerando as metas mensais do pacto 

b) ser orientado pelos indicadores, objetivos, metas e responsabilidades que compõem o respectivo 
termo de compromisso de gestão 

c) estabelecer critérios de avaliação semestral, gerando relatórios que devem ser encaminhados aos 
municípios 

d) desenvolver a metodologia visando a regulamentação de serviços para elaboração de protocolos 
de saúde 

 
 
35) De acordo com o decreto nº 7508/11, o contrato organizativo da ação pública de saúde conterá a seguinte 
disposição essencial: 
 

a) investimentos na rede intermunicipal de saúde 
b) estratégias para reorientação da porta de entrada 
c) identificação das necessidades de saúde locais e regionais 
d) oferta de serviços de reabilitação da saúde em âmbito regional e inter-regional 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

De acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem, responda as questões de números 36 e 37.  
 
36) Faz parte das responsabilidades e deveres do profissional comunicar ao COREN e aos órgãos 
competentes fatos que: 
 

a) interfiram na gestão de recursos humanos da equipe de enfermagem da unidade em que trabalha 
b) estimulem o desenvolvimento de atividades de aperfeiçoamento profissional 
c) infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional 
d) influenciem na contratação de profissionais de enfermagem  

 
 
37) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos 
caracteriza: 
 

a) responsabilidade 
b) proibição 
c) direito 
d) dever 

 
 
38) Uma das tarefas do profissional de enfermagem é o registro, no prontuário do paciente, de todas as 
observações e assistência prestada ao mesmo - ato conhecido como anotação de enfermagem. Para maior 
clareza, recomenda-se que o registro das informações seja organizado de acordo com: 
 

a) a importância dos fatos ocorridos 
b) a sequência de tempo em que os fatos ocorrem 
c) o diagnóstico identificado no prontuário do paciente 
d) as atividades relacionadas à prescrição de enfermagem 

 
 
39) Ao verificar a prescrição medicamentosa de um paciente, o técnico de enfermagem constata que foi 
indicado dexametasona 1,6mg 1x/dia. Sabendo que o frasco do medicamento possui 10mg em 2,5ml, 
deverão ser aspirados do frasco, em ml, a seguinte quantidade: 
 

a) 0,8 
b) 0,6 
c) 0,4 
d) 0,2 
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40) A frequência cardíaca (FC) normal é medida em batimentos por minuto (bpm) e varia de acordo com a 
idade - quanto menor a idade, maior a frequência. No adulto, a FC, pode oscilar, em bpm, entre: 
 

a) 40 e 80 
b) 60 e 100 
c) 80 e 120 
d) 100 e 140 

 
 

41) A anemia é um distúrbio resultante da redução da quantidade normal das células vermelhas do sangue 
(hemácias) e da concentração de hemoglobina. Uma das ações de enfermagem junto à pessoa anêmica é: 
 

a) manter a cabeceira do leito a zero grau, para não provocar esforço respiratório 
b) monitorizar os sinais vitais uma vez ao dia, caso faça parte da prescrição de enfermagem 
c) estimular atividades que promovam taquicardia e consequente aumento do débito cardíaco 
d) avaliar queixas de fadiga, desmaios ou tonteiras, aconselhando-a a evitar movimentos súbitos 

 
 

42) O número de microorganismos presentes no tecido a ser operado determinará o potencial de 
contaminação da ferida cirúrgica. As cirurgias são classificadas em quatro categorias, sendo contaminadas, 
potencialmente contaminadas, além de: 
 

a) sujas e estéreis 
b) infectadas e limpas 
c) inflamadas e necrosadas 
d) colonizadas e hipoperfundidas 

 
 

43) O paciente em pós-operatório imediato (POI) requer cuidados de enfermagem específicos. Na 
recuperação pós-anestésica, os sinais vitais do paciente em POI devem ser verificados de: 
 

a) 15 em 15 minutos na primeira hora 
b) 1 em 1 hora nas primeiras 12 horas 
c) 2 em 2 horas nas primeiras 24 horas 
d) 30 em 30 minutos nas primeiras 6 horas 

 
 

44) As complicações pulmonares são as mais sérias e frequentes no pós-operatório, principalmente nos pacientes 
obesos, fumantes, idosos e naqueles com outros agravos clínicos. As ações de enfermagem nesse período 
priorizam a prevenção dessas complicações. Neste contexto, o profissional da enfermagem a fim de evitar 
complicações, deve priorizar a seguinte ação: 
 

a) orientar repouso no leito para promover hiperinsuflação pulmonar 
b) reconhecer precocemente sinais como tiragem intercostal e agitação 
c) realizar flexão da cabeça do paciente durante o vômito para evitar broncoaspiração 
d) infundir soluções em acessos venosos nos membros inferiores para limitar a deambulação 
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45) No quadro de choque ocorre suprimento inadequado de sangue para os tecidos, provocando alterações 
nos órgãos essenciais. Por ser uma ocorrência grave, o prognóstico dependerá da rapidez no atendimento. O 
tipo de choque mais comum no período de pós-operatório imediato (POI) é: 
 

a) séptico 
b) neurogênico 
c) cardiogênico  
d) hipovolêmico 

 
 
46) A parada cardiorrespiratória resulta da cessação dos movimentos respiratórios e dos batimentos 
cardíacos, impossibilitando a oxigenação dos órgãos vitais. A parada do coração em bebês reflete-se 
clinicamente por ausência de pulso: 
 

a) axilar 
b) femural 
c) braquial 
d) carotídeo 

 
 
47) A placenta prévia (PP) é uma intercorrência obstétrica de risco, caracterizada pela implantação da 
placenta na parte inferior do útero. Com o desenvolvimento da gravidez, a placenta evolui para o orifício do 
canal de parto e oferece risco de vida materna e fetal, em vista da hemorragia. O sangramento decorrente da 
PP é, de cor: 
 

a) vermelho vivo, indolor e constante 
b) vermelho escuro, indolor e constante 
c) vermelho vivo, associado a dor em baixo ventre 
d) vermelho escuro, associado a dor em baixo ventre 

 
 
48) O local mais apropriado para administração de medicamentos por via intramuscular no recém-nascido é: 
 

a) porção superior do deltoide 
b) terço médio do vasto medial 
c) face anterolateral das coxas 
d) quadrante superior externo das nádegas 
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49) Ao administrar medicações nefrotóxicas e ototóxicas em recém-nascidos, como antibióticos, o profissional 
de enfermagem deve ter o cuidado de efetuar a administração por bomba infusora, em um período de tempo, 
em minutos, de pelo menos: 
 

a) 15  
b) 30  
c) 45  
d) 60  

 
 
50) As vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados não devem ser administradas, a princípio, em pessoas 
com imunodeficiência, submetidas a terapêuticas imunodepressoras e portadoras de: 
 

a) neoplasia maligna 
b) insuficiência renal 
c) anemia hemolítica 
d) arritmias cardíacas 
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