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ENFERMEIRO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    
 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

 

10 
05 
25 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner 

 
O cientista norte americano, Howard Gardner, 

formado em psicologia e neurologia, ______ no início da 
década de 1980 a Teoria das Inteligências Múltiplas, que 
foi de grande avanço na transformação da educação.  

Gardner se interessava pelo ________ desde a 
sua pós-graduação, pesquisou os processos pedagógicos 
interdisciplinares e descobertas feitas pelo suíço Jean 
Piaget (1896 - 1980). Na infância, era dedicado à música 
e às artes, isso o levou à reflexão e às noções 
consagradas que se referem às aptidões intelectuais 
humanas, que eram parciais e insuficientes.  

As pesquisas práticas feitas com crianças 
chamaram a atenção de Gardner nas manifestações de 
várias inteligências que todos nós temos, sendo 
específicas e localizadas em áreas distintas do cérebro. 
Então, iniciou a compreensão de que as inteligências de 
maior prestígio em nosso sistema educacional são a 
verbal e a lógica-matemática. Essas duas inteligências se 
subdividem, em que umas aparecem mais desenvolvidas 
que outras, mas tudo isso depende da pessoa e dos seus 
estímulos. 

Na Teoria de Gardner, todos os indivíduos 
possuem, como parte de sua bagagem genética, certas 
habilidades básicas em todas as inteligências. Portanto, o 
desenvolvimento de cada inteligência será determinado 
tanto por fatores genéticos e neurobiológicos quanto por 
fatores ambientais. Cada uma dessas inteligências tem 
sua forma própria de pensamento ou de processamento 
de informações, além do sistema simbólico que 
estabelece o contato entre aspectos básicos da cognição 
e a variedade de papéis e funções culturais. Ela também 
sugere que alguns talentos só se desenvolvem porque 
são valorizados pelo ambiente. 
 

https://www.portaleducacao.com.br/psicologia/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) trousse - aprendisado 
b) trousse - aprendizado 
c) trouxe - aprendizado 
d) trouxe - aprendisado 
 

2) Em relação ao texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) As noções a respeito das aptidões intelectuais 
humanas eram parciais e insuficientes antes de 
Gardner estabelecer a Teoria das Inteligências 
Múltiplas. 

b) As manifestações de várias inteligências que todos nós 
temos são específicas e localizadas em áreas 
desconhecidas do cérebro. 

c) As inteligências de maior prestígio em nosso sistema 
educacional são a verbal e a física-motora. 

d) O suíço Jean Piaget iniciou os processos pedagógicos 
interdisciplinares e descobertas na década de 1980, 
chamando a atenção de Gardner. 

 

 

3) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 

I - Na Teoria de Gardner, todos os indivíduos possuem, 
como parte de sua bagagem genética, certas 
habilidades inúteis em todas as inteligências. 

II - Gardner acredita que alguns talentos só se 
desenvolvem ao serem valorizados pelo ambiente. 

III - O desenvolvimento de cada inteligência pode ser 
determinado por fatores genéticos e neurobiológicos ou 
ambientais. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

 

4) Ambos os termos estão CORRETAMENTE redigidos 
em: 
 

a) Extratégia - esselente. 
b) Estratéjia - exelente. 
c) Extratéjia - ecelente. 
d) Estratégia - excelente. 
 

 

5) Sobre o uso da crase, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 

a) Eles têm que comparecer a reunião de pais e mestres. 
b) Você precisará dar explicações à Diretora. 
c) Miguel comprou as passagens as escondidas. 
d) Expliquei à Fernando que não poderei ir ao almoço. 
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6) A palavra “horista” é formada pelo mesmo processo 
que a palavra: 
 

a) Empossar. 
b) Infiltrar. 
c) Conselheiro. 
d) Sociologia. 
 

7) Analisar os itens abaixo quanto à concordância: 
 
I - A instituição será reformada por nós todos.  
II - O projeto de segurança contará com o governo do 

Estado e a escola contará com nós para a organização 
do cronograma da reforma. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

8) Em relação à conjugação verbal, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Quando o sol se _____, eu estarei a te esperar. 

 
a) pôr 
b) puser 
c) põe 
d) ponha 
 

9) Assinalar a alternativa em que o verbo é intransitivo: 
 
a) O terremoto causou muitas mortes. 
b) A minha rotina está uma bagunça. 
c) Falaram besteiras durante toda a noite. 
d) O ônibus chegou. 
 

10) O sublinhado em “Vou a São Paulo no avião das 8h.” 
classifica-se sintaticamente como: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Objeto direto.  
c) Aposto. 
d) Objeto indireto.  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Por padrão, o Outlook 2007 bloqueia arquivos anexos 
possivelmente perigosos que possam conter vírus. 
Assinalar a alternativa que apresenta um arquivo anexo 
que NÃO seria bloqueado: 
 
a) flash.exe 
b) imagem.bat 
c) mensagem.docx 
d) artigo.vbs 
 

 
12) No PowerPoint 2007, as animações aplicadas aos 
elementos gráficos SmartArt são diferentes das 
animações aplicadas a formas, texto ou WordArt nos 
seguintes aspectos: 
 
I - As linhas de conexão entre formas são associadas à 

segunda forma e são animadas individualmente. 
II - Se o usuário aplicar uma animação a formas de um 

elemento gráfico SmartArt, a animação será executada 
na ordem de aparição das formas. 

III - Quando o usuário escolhe outro layout, a animação 
adicionada não é transferida para o novo layout. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

13) Considerando-se o Windows 7, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Por padrão, não há nenhum programa ou arquivo fixado 

no menu Iniciar. Depois que o usuário abrir um 
programa ou item pela primeira vez, ele será exibido no 
menu Iniciar, mas o usuário poderá removê-lo ou fixá-lo 
no menu Iniciar para sempre aparecer lá. 

II - É possível ajustar o número de atalhos que são 
exibidos no menu Iniciar para que ele não fique grande 
demais. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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14) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, 
quando bem configurado, o firewall pessoal pode ser 
capaz de, EXCETO: 
 
a) Evitar que um código malicioso já instalado seja capaz 

de se propagar, impedindo que vulnerabilidades em 
outros computadores sejam exploradas. 

b) Desbloquear as tentativas de invasão e de exploração 
de vulnerabilidades do computador do usuário e 
dificultar a identificação das origens dessas tentativas. 

c) Analisar continuamente o conteúdo das conexões, 
filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e 
barrando a comunicação entre um invasor e um código 
malicioso já instalado. 

d) Registrar as tentativas de acesso aos serviços 
habilitados no computador do usuário. 

 

15) Considerando-se o Mozilla Firefox, se um usuário 
clicar com a roda de rolagem do mouse em determinada 
aba, essa aba será: 
 
a) Fechada.  
b) Duplicada. 
c) Recarregada. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Em relação ao cidadão e à cidadania, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A participação política do cidadão – não apenas votando, 
mas acompanhando os atos daqueles que ajudou a 
eleger, fazendo uso das ouvidorias dos órgãos públicos – 
é o principal meio de fazer valer sua condição essencial 
de cidadão (1ª parte). A cidadania é um processo 
inconstante e descontínuo, uma construção baseada no 
bem-estar de uma pequena parcela da sociedade 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

17) Sustentabilidade é um termo usado para definir ações 
e atividades humanas que visam suprir as necessidades 
atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das 
próximas gerações. Com base nisso, analisar os itens 
abaixo, relacionados a ações sustentáveis: 
 
I - Ações que visem ao incentivo à produção e consumo 

de alimentos orgânicos, pois estes não agridem a 
natureza, além de serem benéficos à saúde dos seres 
humanos. 

II - Criação de atitudes pessoais e empresariais voltadas 
para a reciclagem de resíduos sólidos. Essa ação, além 
de gerar renda e diminuir a quantidade de lixo no solo, 
possibilita a diminuição da retirada de recursos minerais 
do solo. 

III - Desenvolvimento de gestão sustentável nas empresas 
para diminuir o desperdício de matéria-prima e 
desenvolvimento de produtos com baixo consumo de 
energia. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) Conforme a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como um de seus 
fundamentos: 
 
a) O pluralismo político. 
b) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
c) Garantir o desenvolvimento nacional. 
d) A defesa da paz. 
 

19) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Deverão os Poderes do Município auscultar 
permanentemente a opinião pública, de modo especial 
através dos conselhos comunitários e das associações de 
classe (1ª parte). Aos funcionários municipais é vedada 
qualquer participação, direta ou indireta, no produto da 
receita do Município (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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20) De acordo com a Lei Municipal nº 044/93, a 
readaptação: 
 
I - É 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. 

II - Será efetivada somente em cargo de superior padrão 
de vencimento. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

21) Segundo a Lei Municipal nº 044/93, reversão é o 
retorno do servidor aposentado por invalidez, quando, por 
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os 
motivos determinantes da aposentadoria. NÃO poderá 
reverter o servidor que contar: 
 
a) 55 anos de idade. 
b) 60 anos de idade. 
c) 50 anos de idade. 
d) 65 anos de idade. 
 

22) De acordo com a Lei Municipal nº 044/93, em relação 
ao que dispõe sobre o exercício de função de confiança, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O exercício de função de confiança pelo servidor 

público efetivo poderá ocorrer sob a forma de função 
gratificada. 

(---) A designação para o exercício da função gratificada, 
que nunca será cumulativa com o cargo em comissão, 
será feita por ato expresso da autoridade competente. 

(---) É facultado ao servidor efetivo do Município, quando 
indicado para o exercício de cargo em comissão, optar 
pelo provimento sob a forma de função gratificada 
correspondente. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - C. 
 

23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O processo de planejamento da saúde será ascendente e 
integrado, do nível local até o federal, ouvidos os 
respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as 
necessidades das políticas de saúde com a 
disponibilidade de recursos financeiros (1ª parte). O 
Conselho Municipal de Saúde estabelecerá as diretrizes a 
serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de 
acordo com as características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e nas 
Regiões de Saúde (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

24) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
exercerão, entre outras, em seu âmbito administrativo, as 
seguintes atribuições: 
 
I - Realizar pesquisas e estudos na área de saúde. 
II - Definir as instâncias e mecanismos de controle e 

fiscalização inerentes ao Poder de Polícia sanitária. 
III - Fomentar, coordenar e executar programas e projetos 

estratégicos e de atendimento emergencial. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

25) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, à direção estadual 
do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, EXCETO: 
 
a) Promover a descentralização para os Municípios dos 

serviços e das ações de saúde. 
b) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do SUS. 
c) Omitir apoio técnico e financeiro aos Municípios, 

impedindo supletivamente ações e serviços de saúde. 
d) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações 

e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância 
sanitária, de alimentação e nutrição e de saúde do 
trabalhador. 
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26) De acordo com a Portaria nº 1.271/14, em relação ao 
que está disposto sobre a notificação compulsória, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - A notificação compulsória é obrigatória para os 

médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos serviços públicos e privados de saúde, que 
prestam assistência ao paciente.  

II - A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória à autoridade de 
saúde competente também será realizada pelos 
responsáveis por estabelecimentos públicos ou 
privados educacionais, de cuidado coletivo, além de 
serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e 
instituições de pesquisa. 

III - A comunicação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública de notificação compulsória pode ser 
realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
27) Segundo o Código de Ética Profissional, as infrações 
serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, 
segundo a natureza do ato e a circunstância de cada 
caso. Com base nisso, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Infrações leves. 
(2) Infrações graves. 
(3) Infrações gravíssimas. 
 
(---) As que provoquem morte, deformidade permanente, 

perda ou inutilização de membro, sentido, função ou, 
ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 

(---) As que provoquem perigo de vida, debilidade 
temporária de membro, sentido ou função em 
qualquer pessoa ou as que causem danos 
patrimoniais ou financeiros. 

(---) As que ofendam a integridade física, mental ou moral 
de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou 
aquelas que venham a difamar organizações da 
categoria ou instituições. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

28) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 32 - 
Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco, sobre o 
acolhimento, analisar a sentença abaixo: 
 
O acolhimento da gestante na Atenção Básica implica a 
responsabilização pela integralidade do cuidado a partir 
da recepção da usuária com escuta qualificada e a partir 
do favorecimento do vínculo e da avaliação de 
vulnerabilidades de acordo com o seu contexto social, 
entre outros cuidados (1ª parte). O profissional deve 
permitir que a gestante expresse suas preocupações e 
suas angústias, garantindo a atenção resolutiva e a 
articulação com os outros serviços de saúde para a 
continuidade da assistência e, quando necessário, 
possibilitando a criação de vínculo da gestante com a 
equipe de saúde (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 
 
29) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, 
em relação aos fundamentos e diretrizes da Atenção 
Básica, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a 

permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos 
condicionantes e nos determinantes da saúde das 
coletividades que constituem aquele território, sempre 
em consonância com o princípio da equidade. 

(---) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 
como a porta de entrada aberta e preferencial da rede 
de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a 
vinculação e corresponsabilização pela atenção às 
suas necessidades de saúde. 

 
a) C - E. 
b) C - C. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 
 
30) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 33 - Saúde 
da Criança: crescimento e desenvolvimento, são fatores 
de vulnerabilidade para a violência contra crianças, 
EXCETO: 
 
a) Pais muito jovens, solteiros, de baixo nível 

socioeconômico e um dos parceiros com menos tempo 
de estudo do que o outro.  

b) Ambientes familiares estáveis e uso moderado de 
álcool. 

c) Pais com baixa autoestima, controle deficiente de 
impulsos, problemas de saúde mental, comportamentos 
antissociais. 

d) Pais que foram maltratados na infância. 
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31) Considerando-se os exames laboratoriais que avaliam 
a função hepática, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Amônia. 
(2) Urobilinogênio urinário.  
(3) HDL. 
 
(---) Associa-se à icterícia, clinicamente. 
(---) Seu nível encontra-se diminuído em caso de doença 

hepática parenquimatosa.   
(---) Seu nível encontra-se aumentado em caso de 

insuficiência hepática.  
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
 
 
32) Considerando-se a escala de coma de Glasgow, o 
escore total 3 significa: 
 
a) Dano neurológico relacionado a distúrbios de tronco 

cerebral. 
b) Dano neurológico relacionado a distúrbios do 

mesencéfalo. 
c) Indicativo de morte encefálica. 
d) Paciente fora do estado de coma. 
 
 
33) Em relação às ondas do eletrocardiograma com suas 
respectivas definições, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(1) Onda P. 
(2) Onda Q. 
(3) Onda T. 
 
(---) Produzida pela despolarização atrial. 
(---) Resultante da despolarização ventricular. 
(---) Representa a repolarização dos ventrículos. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 2 - 1. 
 
 
34) Considerando-se as complicações no uso de balão 
intra-aórtico, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Isquemia de membros inferiores. 
b) Trombocitopenia. 
c) Isquemia de membros superiores. 
d) Embolização. 
 

35) Em relação aos tipos de choques com suas 
respectivas manifestações clínicas, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA:  
 
(1) Hipovolêmico. 
(2) Cardiogênico. 
(3) Séptico. 
 
(---) Normalmente se caracteriza por dois estados 

clinicopatológicos: o primeiro é denominado 
hiperdinâmico e o segundo, mais tardio, hipodinâmico.  

(---) Trata-se de um quadro decorrente da redução relativa 
ou absoluta do volume intravascular, gerando redução 
no retorno venoso e na pré-carga. 

(---) Esse tipo de choque é consequência de uma 
deficiência primária na capacidade de o coração 
funcionar como bomba. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 1 - 3. 
 
 
36) Sobre os tipos de drogas classificadas como 
catecolaminas e suas respectivas características, numerar 
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Adrenalina. 
(2) Dopamina. 
(3) Dobutamina. 
 
(---) Broncodilatador. 
(---) Vasodilatação periférica. 
(---) Vasodilatação renal e esplânica. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 1 - 3 - 2. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
 
 
37) Em relação aos fatores técnicos que interferem na 
monitorização invasiva da pressão arterial, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Hematoma pós-punção: gera ausência ou pulso distal 

filiforme, fazendo com que a curva fique pontiaguda. 
b) Fluxo retrógrado no sistema: ocorre devido à pressão 

aumentada na bolsa de pressurização. 
c) Hemorragia: pode ocorrer em decorrência da pressão 

do sistema. 
d) Embolia: ocorre na irrigação do cateter que empurra o 

trombo para a luz do vaso. 
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38) Qual é a posição que se deve deixar a criança para 
instilar o spray nasal? 
 
a) Semi-Fowler. 
b) Jacknife. 
c) Trendelenburg. 
d) Sims. 
 
 
39) São causas de náuseas e vômitos em pacientes com 
nutrição enteral, EXCETO: 
 
a) Intolerância à lactose e refluxo gastroesofágico. 
b) Infusão rápida de dieta e excesso de gordura. 
c) Estase gástrica e soluções hipotônicas. 
d) Soluções hiperosmolares e sabor desagradável. 
 
 
40) Assinalar a alternativa que apresenta fármaco 
anticolinérgico: 
 
a) Aminofilina. 
b) Albuterol. 
c) Cromolin sódico. 
d) Brometo de ipratrópio. 
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