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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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CEMITÉRIO DE ELEFANTES 
 

 À margem do rio, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho ingazeiro – ali os 
bêbados são felizes. A população considera-os animais sagrados, ________ às suas 
necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentam-se com as sobras do mercado. 
 Quando ronca a barriga, ao ponto de perturbar a sesta, saem do abrigo e, arrastando os 
pesados pés, atiram-se à luta pela vida. Enterram-se no mangue até os joelhos na caça ao 
caranguejo ou, tromba vermelha no ar, espiam a queda dos ingás maduros. 
 Elefantes malferidos coçam as perebas, sem nenhuma queixa, escarrapachados 
.............. raízes que servem de cama e cadeira. Bebem e beliscam pedacinho de peixe. Cada 
um tem o seu lugar, gentilmente avisam: 
 – Não use a raiz do Pedro. 
 – Foi embora, sentiu que ia se apagar e caiu fora. Eu gritei: Vai na frente, Pedro, deixa a 
porta aberta. 
 à flor do lodo borbulha o mangue – os passos de um gigante perdido? João dispõe no 
braseiro o peixe embrulhado em folha de bananeira. 
 – O Cai N’água trouxe as minhocas? 
 – Sabia não? 
 – Agora mesmo ele... 
 – Entregou a lata e disse: Jonas, vai dar pescadinha da boa. 
 Chega de outras margens um elefante moribundo. 
 – Amigo, venha com a gente. 
 Uma raiz no ingazeiro, o rabo de peixe, a caneca de pinga. 
 No silêncio o bzzz dos pernilongos ________ o posto de cada um, assombrados com o 
mistério da noite, o farol piscando ..... alto do morro. 
 Distrai-se um deles a enterrar o dedo no tornozelo inchado. Puxando os pés de 
paquiderme, afasta-se entre adeuses em voz baixa – ninguém perturbe os dorminhocos. 
Esses, quando acordam, não perguntam aonde foi o ausente. E, se indagassem, para levar-
lhe margaridas do banhado, quem saberia responder? A você o caminho se revela na hora da 
morte. 
 A viração da tarde assanha as varejeiras grudadas ..... seus pés disformes. Nas folhas 
do ingazeiro reluzem lambaris prateados – ao eco da queda dos frutos os bêbados erguem-se 
com dificuldade e os disputam rolando no pó. O vencedor descasca o ingá, chupa de olho 
guloso a fava adocicada. Jamais correu sangue no cemitério, a faquinha na cinta é para 
_________ peixe. E, os brigões, incapazes de se moverem, basta xingarem-se à distância. 
  Eles que suportam o delírio, a peste, o fel na língua, o mormaço, as câimbras de 
sangue, berram de ódio contra os pardais, que se aninham entre as folhas e, antes de dormir, 
lhes cospem na cabeça – o seu pipiar irrequieto envenena a modorra. 
 Da margem contemplam os pescadores mergulhando os remos. 
 – Um peixinho aí, compadre? 
 O pescador atira o peixe desprezado no fundo da canoa. 
 – Por que você bebe, Papa-Isca? 
 – Maldição de mãe, uai. 
 – O Chico não quer peixe? 
 – Tadinho, a barriga-d’água. 
 Sem pressa, aparta-se dos companheiros cochilando à margem, esquecidos de enfiar a 
minhoca no anzol. 
 Cuspindo na água o caroço  preto do ingá, os outros não o interrogam: as presas de 
marfim que indicam o caminho são garrafas vazias. Chico perde-se no cemitério sagrado, as 
carcaças de pés grotescos surgindo ao luar. 

TREVISAN, Dalton. Cemitério de elefantes. In: Primeiro livro de contos. 1. ed. Rio de Janeiro, Record, s. d., p. 28-31. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) em - do - sobre.     c) nas - ao - em. 
b) sobre as - no - nos.    d) às - do - a. 
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02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no 
texto: 
a) provêem – assinalam – descamar.   c) proverão – assinala – descamarem. 
b) proveja – assinalaram – descama de.  d) provê – assinala – descamar. 
 
03 - Faça a correspondência entre a coluna da direita e a da esquerda, relacionando as 
palavras que expressam mais adequadamente o sentido do texto: 
( 1 ) paquiderme.   (     ) vagem. 
( 2 ) viração.    (     ) pele grossa. 
( 3 ) fava.    (     ) tempo abafado. 
( 4 ) modorra.   (     ) brisa. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) 4 – 2 – 3 – 1.     c) 3 – 1 – 4 – 2. 
b) 2 – 3 – 1 – 4.     d) 2 – 4 – 1 – 3. 
 
04 - Quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto analise as afirmativas e 
marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) “Caranguejo” – substantivo masculino epiceno cujo feminino é “caranguejo 
fêmea”. 
(     ) “Elefante” – substantivo masculino biforme por apresentar duas formas no 
feminino “Elefanta e Elefoa”. 
(     ) “Pardais” – substantivo masculino biforme cujo feminino é “pardalocas ou 
pardocas”. 
(     ) “O ausente” – substantivo masculino uniforme sobrecomum cujo feminino é “a 
ausente”. 
(     ) “Compadre” – substantivo masculino heterônimos cujo feminino é proveniente de 
um radical diferente “cumadre”. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – F – V – F – V.    c) F – F – V – V – F. 
b) V – V – F – V – F.    d) F – V – F – F – V. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(     ) As palavras “raízes” e “aí” são acentuadas por ser o “i” tônico de hiato. 
(     ) A palavra “silêncio” recebe acento gráfico pela mesma regra que “bêbado” e 
“distância”. 
(     ) As paroxítonas “língua” e “mistério” são acentuadas por terminarem em ditongo. 
(     ) As palavras “pés” e “até” recebem acento gráfico por serem oxítonas terminadas 
em “e(s)”. 
Assinale a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – V – F – V.     c) F – V – V – F. 
b) F – F – F – V.     d) V – F – V – F. 
 
06 - Os elementos coesivos destacados no texto (quando e se) estabelece relação de: 
a) consequência – causa.    c) causa – explicação. 
b) tempo – condição.    d) explicação – concessão. 
 
07 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras: 
I - cinta (substantivo) – sinta (verbo). São palavras homônimas homófonas. 
II - caça (substantivo) – cassa (substantivo) são palavras parônimas. 
III - espiam (verbo) – expiam (verbo) são palavras homônimas heterográficas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
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08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - A ideia de solidariedade entre os bêbados fica implícita na maneira como o elefante 
moribundo é recebido. 
II - Os nomes ou apelidos dos bêbados indicam que existe uma igualdade que nivela 
todos a uma massa mais ou menos disforme de pessoas. 
III - A impossibilidade de locomoção faz com que as brigas se resolvam a nível 
linguístico. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
09 - Jarbas avistou o topo de um edifício segundo um ângulo de 30º com a horizontal. Ao 
se aproximar 12 m do edifício, ele avista o mesmo ponto no topo do edifício segundo um 
ângulo de 60º com a horizontal. Desconsiderando a altura de Jarbas, é correto afirmar 
que a altura desse edifício mede, aproximadamente: 
Dados: sen 30º = 0,50; sen 60º = 0,86; tg 30º = 0,58; tg 60º = 1,73. 
a) 6,05 m.     c) 14,33 m. 
b) 12,1 m.     d) 14, 47 m. 
 
10 - Uma pirâmide hexagonal regular possui apótema da base medindo cm. Sabe-se 
que a medida da altura dessa pirâmide é equivalente a 9/4 da medida da aresta de sua 
base. O volume dessa pirâmide é igual a: 
a)  cm3.    c)  cm3. 
b)  cm3.    d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - Em uma indústria, 12 máquinas produzem, em 15 horas de funcionamento, 31.320 
unidades de determinado produto. Após a aquisição de mais 5 dessas máquinas, em 10 
horas de funcionamento, a quantidade produzida desse mesmo produto por essa 
indústria será igual a: 
a) 24.160 unidades.    c) 26.740 unidades. 
b) 25.980 unidades.    d) 29.580 unidades. 
 
12 - Tiago possui um terreno em formato retangular, cuja largura mede 25% a menos do 
que a medida do comprimento. Sabe-se que a área desse terreno mede 588 m2. Uma das 
dimensões desse terreno mede: 
a) 18 m.     c) 21 m. 
b) 20 m.     d) 24 m. 
 
13 - Giane aplicou um capital de R$ 4.900,00 à taxa de juros simples de 9% a.a. por 19 
meses. Ao final desse período, o montante retirado por Giane foi de: 
a) R$ 5.598,25.    c) R$ 5.895,52. 
b) R$ 5.598,52.    d) R$ 5.985,25.  
 
14 - As terras que hoje compõem o município de Tijucas do Sul foi palco de que conflito 
abaixo? 
a) Guerra do Contestado.    c) Revolta Constitucionalista. 
b) Movimento Tenentista.    d) Revolução Federalista. 
 
15 - Em que ano os eleitores de todo o Brasil poderão votar em apenas um candidato a 
Senador, tendo assim a oportunidade de renovar 1/3 do Senado Federal? 
a) 2.016.     c) 2.020. 
b) 2.018.     d) 2.022. 
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16 - Foi a segunda Capital do Brasil entre 1.763 e 1.960: 
a) Ouro Preto – MG.   c) Salvador – BA. 
b) Rio de Janeiro – RJ.   d) São Vicente – SP. 
 
17 - Quando Tancredo Neves foi eleito Presidente da República através do voto indireto, 
ele concorreu por qual Partido Político? 
a) PDS.     c) PMDB. 
b) PFL.     d) PSDB. 
 
18 - Que máquina foi entregue pelo Governo Federal ao município de Tijucas do Sul em 
junho do ano passado? 
a) Motoniveladora.    c) Retro-escavadeira. 
b) Pá-carregadeira.    d) Rolo compactador.  
 
19 - Organizar a rede de serviços do Sistema Único de Saúde de forma que possibilite 
maior conhecimento dos problemas de saúde da população de uma área delimitada, 
favorecendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação 
em saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de 
complexidade é uma atribuição deste princípio do SUS: 
a) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
b) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
c) integralidade de assistência. 
d) descentralização político-administrativa. 
 
20 - De acordo com a Lei 8080/90, estão descritos abaixo alguns dos objetivos e 
atribuições do Sistema Único de Saúde, com exceção de: 
a) identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
b) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
c) ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
d) colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
 
21 - Controlar os bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 
saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo e 
controlar a prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 
saúde faz parte das ações da: 
a) Vigilância Sanitária.    c) Vigilância Ambiental. 
b) Vigilância Epidemiológica.   d) Saúde do Trabalhador. 
 
22 - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes 
órgãos: Ministério da Saúde; Secretaria Estadual de Saúde ou órgão equivalente e 
Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente. Abaixo se apresenta algumas 
atribuições comuns a estes órgãos, com exceção de uma das alternativas: 
a) organização e coordenação do sistema de informação de saúde. 
b) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de 
custos que caracterizam a assistência à saúde. 
c) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção 
da saúde do trabalhador. 
d) formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 
23 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a 
necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do 
profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e 
pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta 
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por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda população. Conforme este 
Código não é proibido aos profissionais de enfermagem: 
a) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou 
privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que 
desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, 
devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de 
Enfermagem. 
b) Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando 
solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem. 
c) Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações 
sejam assinadas por outro profissional. 
d) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu 
representante legal, exceto em iminente risco de morte. 
 
24 - Para os profissionais de enfermagem, a caracterização das infrações éticas e 
disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se pelo Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem, sem prejuízo das sanções previstas em outros 
dispositivos legais. A penalidade de Censura consiste em: 
a) admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, 
na presença de duas testemunhas. 
b) repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional 
de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 
c) proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e 
nove) dias. 
d) perda do direito ao exercício da enfermagem. 
 
25 - Segundo a Lei do exercício profissional de enfermagem, o Enfermeiro exerce todas 
as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente estas funções, exceto uma: 
a) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 
aprovada pela instituição de saúde. 
b) direção do órgão de Enfermagem. 
c) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem. 
d) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 
base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 
 
26 - O diagnóstico de gravidez pode ser feito através de métodos clínicos, laboratoriais e 
ultra-sonografia. Este é um sinal presumível de gravidez: 
a) Percepção de movimentos ativos do feto. 
b) Ausculta dos batimentos cárdio-fetais. 
c) Palpação de partes fetais. 
d) Amenorreia. 
 
27 - Realizar o pré-natal o mais precocemente possível é uma estratégia importante na 
atenção à saúde materno-fetal, pois nas consultas é possível acompanhar a evolução do 
feto e as alterações fisiológicas maternas a fim de tomar as medidas necessárias para 
cada fase da gestação. Na consulta de pré-natal também é possível descobrir quando 
será a Data Provável do Parto (DPP), sendo assim, a gestante que realiza consulta no dia 
10/02/15 e possui Data da Última Menstruação (DUM) em 07/12/14 apresenta qual DPP: 
a) 07/09/15.     c) 21/09/15. 
b) 14/09/15.     d) 27/09/15. 
 
28 - Durante a evolução do trabalho de parto, o apagamento do canal cervical ocorre em 
qual fase: 
a) 1ª fase: dilatação.   c) 3ª fase: dequitação. 
b) 2ª fase: expulsão.   d) 4ª fase: período de Greenberg. 
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29 - O Puerpério é o período que transcorre desde a dequitação até o retorno ao normal 
de todas as modificações fisiológicas ocorridas na mulher a partir do início da gestação. 
Uma das definições abaixo não está correta: 
a) Puerpério Imediato: Primeiras 24 horas pós-parto. 
b) Puerpério Mediato: do 1º dia ao 10º dia. 
c) Puerpério Tardio: do 10º dia ao 40º dia. 
d) Puerpério Remoto: a partir do 43º dia. 
 
30 - Dentre os procedimentos realizados na sala de parto está o cálculo da Escala de 
Apgar logo após o nascimento do bebê. Este índice é útil como parâmetro para avaliar as 
condições do recém-nascido e orientar nas medidas a serem tomadas quando 
necessárias. Abaixo estão descritos parâmetros do 1º minuto de nascimento de quatro 
crianças, qual delas obteve o índice de Apgar 07: 
a) Frequência cardíaca <100/min; respiração bradipneica; tônus muscular flácido; cor da pele 
cianótica nas extremidades; irritabilidade reflexa ao cateter nasal presente fazendo careta. 
b) Frequência cardíaca >100/min; respiração presente e forte choro ; tônus muscular ativo; cor 
da pele cianótica nas extremidades; irritabilidade reflexa ao cateter nasal presente com 
espirros. 
c) Frequência cardíaca >100/min; respiração bradipneica; tônus muscular com flexão de pernas 
e braços; cor da pele cianótica nas extremidades; irritabilidade reflexa ao cateter nasal presente 
com espirros. 
d) Frequência cardíaca <100/min; respiração eupneica; tônus muscular ativo; cor da pele 
rosada; irritabilidade reflexa ao cateter nasal com presença de careta. 
 
31 - O método de Credeização é um importante procedimento realizado nas salas de 
parto. Qual a finalidade deste método? 
a) prevenção de oftalmia (conjuntivite) gonocócica (causada pelo gonococo ou Neisseria 
gonorrhoeae, bactéria que pode ser transmitida da mãe para o bebê no canal do parto, caso 
ela esteja infectada). 
b) prevenção de hemorragias que podem advir após o corte do cordão umbilical. 
c) prevenção da hepatite B através do inicio do esquema vacinal contra esta doença. 
d) prevenção da hipotermia visto que o bebê perde calor corporal mais rápido do que um 
adulto. 
 
32 - A partir do nascimento a criança deve iniciar o esquema vacinal. A vacina contra 
tuberculose - BCG - deve ser administrada logo após o nascimento e de acordo com as 
normas de vacinação uma destas alternativas não está correta: 
a) A via de administração da BCG é rigorosamente intradérmica, de preferência no braço 
direito, na altura da inserção inferior do músculo deltóide. 
b) É contraindicado vacinar com BCG, crianças com Imunodeficiência congênita ou adquirida, 
incluindo crianças infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) que apresentem 
sintomas da doença. 
c) Recomenda-se adiar a vacinação com BCG em recém-nascidos com peso inferior a 2.000g 
e em presença de afecções dermatológicas extensas em atividade. 
d) A vacina inativa-se rapidamente quando exposta diretamente a raios solares ou luz artificial. 
Após a reconstituição, a vacina deve ser utilizada no prazo máximo de seis horas. 
 
33 - A vacina Pneumocócica 10 valente é uma importante vacina que faz parte do 
Programa Nacional de Imunização, protege contra Pneumonias, meningites, otites e 
sinusites. Estas afirmações estão corretas sobre esta vacina, com exceção de: 
a) A vacinação básica é composta por 03 doses. 
b) A idade mínima para iniciar a vacinação é aos 02 meses de idade. 
c) A idade máxima para iniciar a vacinação é 2 anos, 11 meses e 29 dias. 
d) A via de administração é intramuscular com uma dose de 0,5 ml. 
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34 - As vacinas que compõem o calendário básico de vacinação protegem contra 
diversas doenças, possuem composições e apresentações variadas e devem ser 
administradas na idade certa para atingir sua finalidade. Dentre as alternativas, qual 
descreve a composição da vacina dT: 
a) toxóide diftérico, toxóide tetânico e Bordetella pertussis inativada em suspensão. 
b) toxóide diftérico e toxóide tetânico. 
c) três tipos de poliovírus atenuados (tipos I, II e III). 
d) polissacarídeo capsular - PRP -(poliribosil-ribitol-fosfato), conjugado quimicamente a uma 
proteína carreadora. 
 
35 - A vacina tetravalente protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela. Dentre 
as contraindicações para administração desta vacina, esta não faz parte: 
a) vacinação recente contra a poliomielite. 
b) antecedente de reação anafilática sistêmica após a ingestão de ovo de galinha. 
c) gravidez. 
d) hemotransfusão há 02 meses. 
 
36 - Na rotina de administração de medicamentos, a equipe de enfermagem deve estar 
atenta aos rótulos dos medicamentos, observando nome do medicamento, 
apresentação, data de validade, etc. Nem sempre a unidade de saúde possui o 
medicamento na dose prescrita pelo médico, às vezes é necessário realizar cálculos a 
fim de respeitar inteiramente a prescrição e não colocar pacientes em risco. Portanto, 
para administrar a prescrição de 75 g de glicose via endovenosa, qual destas 
alternativas não apresenta o medicamento que fornece esta quantidade de glicose: 
a) 1500 ml de SG 5%.    c) 20 ampolas de glicose a 50%. 
b) 750 ml de SG 10%.    d) 30 ampolas de glicose a 25%. 
 
37 - Ao admitir um paciente na unidade de internação, o enfermeiro observa que o 
diagnóstico que motivou o internamento é hipocalemia, que significa: 
a) baixo nível de sódio.    c) baixo nível de glicose. 
b) baixo nível de potássio.    d) baixo nível de creatinina. 
 
38 - A infecção hospitalar é um sério problema a ser enfrentado por todos os 
profissionais de saúde. As rotinas de controle de infecção hospitalar devem ser 
padronizadas e adotadas por todos os membros da equipe de saúde, pacientes e 
visitantes. Quando a enfermeira da unidade de internamento recebe um paciente com 
sarampo deve adotar que tipo de precaução: 
a) precaução de contato.    c) precaução por aerossóis. 
b) precaução por gotículas.   d) precaução padrão. 
 
39 - As comissões de controle de infecção hospitalar costumam orientar os profissionais 
de enfermagem quanto às precauções baseadas em transmissão de acordo com o 
diagnóstico do paciente admitido na instituição. Quando é solicitado que a equipe de 
enfermagem proceda com as normas e rotinas baseadas na precaução de transmissão 
por contato, não é correto seguir esta orientação: 
a) Use luvas e avental durante toda manipulação do paciente, de cateteres e sondas, do 
circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. Coloque-os 
imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retire-os logo após o uso, 
higienizando as mãos em seguida. 
b) Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos 
deve ser de um metro. 
c) Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio devem ser de uso 
exclusivo do paciente. 
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d) O uso dos equipamentos de proteção individual: luvas, avental, óculos e máscara são 
indispensáveis na realização de qualquer procedimento que envolva um paciente em 
precaução por contato. 
 
40 - O choque é um estado de perfusão tecidual inadequada que gera suprimento 
insuficiente de oxigênio e nutrientes aos tecidos e impede a remoção dos produtos de 
excreção celular.  É caracterizado pelo desequilíbrio entre a perfusão e as necessidades 
celulares. Um tipo de choque é o Distributivo que é ocasionado por distúrbios na 
distribuição do volume sanguíneo. O choque distributivo não está associado a este 
outro tipo de choque: 
a) Choque anafilático. 
b) Choque neurogênico. 
c) Choque cardiogênico. 
d) Choque séptico. 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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