
  

 

Concurso Público 
Código: 666 

 
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. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• 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 

 
Os hábitos e os costumes dos primeiros 

habitantes da Amazônia não são apenas vestígios 
arqueológicos enterrados no passado: ao contrário, 
renovam-se com atuais moradores da região. Nos quintais 
das casas de comunidades contemporâneas, brotam 
várias espécies que já faziam parte do dia a dia dos índios 
que viveram naqueles mesmos locais há centenas de 
anos – como o mamão e a macaxeira. Esta foi a 
conclusão da bióloga Juliana Lins durante sua pesquisa 
de mestrado, realizada no Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa) e recém-publicada na Plos One.  

Instigada pelas marcas que os antigos índios 
deixaram, a estudante decidiu investigar quintais de casas 
atuais que se localizam sobre sítios arqueológicos 
precisamente aqueles instalados em terras pretas de índio 
– solos antropogênicos ricos em nutrientes como fósforo, 
cálcio e magnésio, além de um tipo de carvão vegetal 
muito eficiente em reter nutrientes. Essas áreas 
frequentemente apresentam, também, vestígios mais 
concretos de populações passadas, como cerâmicas. 

“É difícil explicar como ou por que, mas os índios, 
de alguma forma, criaram esses solos. Não sabemos se 
foi intencional, mas sabemos que eles estão nos locais 
onde as pessoas moravam e que eles existem por causa 
do lixo – restos de comida, excrementos etc. – que a 
comunidade produzia”, conta Lins. As terras pretas de 
índio estão espalhadas pela Amazônia, quase sempre em 
lugares privilegiados para a ocupação humana, como o 
topo de barrancos ou à beira dos rios. Depois dos nativos, 
viveram sobre elas os imigrantes europeus, que viram 
nesses locais paragens férteis e seguras, e a ocupação 
teve continuidade até os dias atuais. 

 
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2015/06/quintais-de-outros-tempos - 

adaptado. 

 

1) Sobre o texto, analisar a sentença abaixo: 
 
A pesquisa da bióloga Juliana Lins deu-se sobre os 
quintais de casas atuais que se localizam sobre sítios 
arqueológicos (1ª parte). Os hábitos e os costumes dos 
índios da Amazônia são vestígios arqueológicos 
enterrados no passado e têm se renovado com os atuais 
moradores da região (2ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

2) Acerca do texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Segundo a pesquisadora, de alguma forma os índios 

criaram os solos de terras pretas. 
II - As terras pretas de índio espalhadas pela Amazônia 

são quase sempre lugares privilegiados para moradia, 
ou seja, topo de barrancos ou beira de rios. 

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

3) A palavra sublinhada em “Ele não está sozinho.” 
classifica-se sintaticamente como: 
 
a) Objeto direto. 
b) Sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Adjunto adverbial. 
 

4) Quanto à concordância, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Pesquisadores de várias partes do mundo tentam 

recriar o que os índios brasileiros fizeram ao longo de 
muitos anos. 

(...) Em cinco comunidades, foram encontrados vestígios 
cerâmicos da tradição Borda Incisa. 

(...) Nas casas onde foram encontrados vestígios 
arqueológicos de tradições diferentes, a composição 
dos quintais foi mais variada. 

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

5) A palavra está INCORRETAMENTE acentuada em: 
 
a) Cabriúva. 
b) Meritíssimo. 
c) Escleróse. 
d) Óbolo. 
 

6) A voz verbal denominada passiva pode ser encontrada 

em: 
 
a) Os pais foram visitados pelos filhos em seus 

respectivos locais de trabalho. 
b) As escolas farão reunião dos professores no primeiro 

dia das férias de inverno. 
c) As meninas levarão os lanches para a confraternização. 
d) Os meninos são responsáveis por prover as bebidas da 

confraternização. 
 

7) A palavra “automóvel” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação prefixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Hibridismo. 
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8) A pontuação está CORRETA em: 
 
a) Há mais de dez anos, ele estuda as terras pretas de 

índio da Amazônia central, procurando aprender, com 
os povos do passado maneiras de enriquecer, solos 
pobres e transformar áreas degradadas em produtivas. 

b) As pesquisas são importantes, não só para a 
preservação do que ainda temos, mas também, para a 
recuperação de recursos genéticos de espécies nativas 
que estão desaparecendo. 

c) As pessoas de hoje, dialogam com as pessoas do 
passado através das plantas que brotam nesses 
quintais. 

d) De todos os fatores, o contexto arqueológico foi o mais 
capaz de explicar a composição florística dos quintais 
contemporâneos. 

 

9) Analisar os itens abaixo quanto à colocação 
pronominal: 
 
I - Não se iluda, caro colega. 
II - Jamais se explicou tão bem o conteúdo. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
 

10) Assinalar a alternativa em que há figura de 

pensamento denominada hipérbole: 
 
a) A raposa muito esperta disse algo que convenceu o 

galo. 
b) Já te disse um milhão de vezes que não quero aderir a 

esse plano de telefonia. 
c) O silêncio foi quebrado com o soar do sino. 
d) O rapaz vive do trabalho. 
  
  

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) São tipos de calculadora disponíveis no Windows 7: 
 
a) Científica, Programador e Estatística. 
b) Padrão, HP e Simplificada. 
c) Financeira, Trigonométrica e Científica. 
d) Padrão, Científica e HP.  
 

12) Dentre os modos de exibição disponíveis na guia 
Exibição do Word 2013, aquele que permite ler um 
documento incluindo ferramentas projetadas para leitura 
em vez de escrita é o: 
 
a) Modo de Leitura. 
b) Modo de Exibição. 
c) Modo Estrutura de Tópicos. 
d) Modo Rascunho. 
 

13) Em qual guia do Excel 2007 é possível editar 
cabeçalho e rodapé de uma planilha? 
 
a) Início. 
b) Inserir. 
c) Layout da Página. 
d) Fórmulas. 
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14) Considerando-se os tipos de licença de software, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Shareware. 
(2) Freeware.  
(3) Demo. 
 
(---) São programas gratuitos, eles não expiram e o 

usuário pode usá-los livremente sem ter que pagar 
nada por isso. 

(---) São programas que, depois de um determinado 
tempo de uso – esse tempo varia de programa para 
programa –, perdem algumas ou todas as suas 
funcionalidades. 

(---) São programas que não expiram nem podem ser 
registrados e que normalmente contêm recursos 
limitados. 

 

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

15) Dentre as principais extensões de arquivos que 
normalmente são utilizadas para a imagem, estão: 
 
a) .doc, .rtf e .dot. 
b) .ppt, .pps e .htm. 
c) .bmp, .tif e .jpg. 
d) .pdf, .mp3 e .arj. 
   

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 aos direitos políticos, analisar a sentença 
abaixo: 
 
No Brasil, os direitos políticos não são direitos garantidos 
a todos os cidadãos, pois mulheres e analfabetos, por 
exemplo, são excluídos da vida política (1ª parte). Direitos 
políticos podem ser compreendidos como um conjunto de 
normas que permite ao cidadão (quando aptos a isso) 
escolher seus representantes através do voto, bem como 
o direito de candidatar-se (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) As principais fontes de energia sustentável são as 
renováveis e limpas, com nenhum ou muito pouco índice 
de geração de CO2 e outros gases do efeito estufa. Desta 
forma, o uso de fontes de energias renováveis e a busca 
da máxima eficiência energética possível são os dois 
pilares da energia sustentável. Com base nisso, assinalar 
a alternativa que NÃO apresenta uma fonte de energia 
renovável: 
 
a) Energia eólica. 
b) Energia derivada do petróleo. 
c) Energia das marés. 
d) Energia solar. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
18) De acordo com a Constituição Federal, em relação ao 
direito de greve, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É assegurado o direito de greve, competindo aos 

empregadores decidir sobre a oportunidade de exercê-
lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender.  

b) O empregador definirá os serviços ou atividades 
essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 

c) Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às 
penas da lei. 

d) Nas empresas de menos de cem empregados, é 
assegurada a eleição de um representante destes com 
a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores.  

 

 
19) Conforme a Constituição Federal, a previdência social 
será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei: 
 
I - Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e 

idade avançada. 
II - Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes 

dos segurados de baixa renda. 
III - Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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20) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, sem 
prejuízo das outras providências legais, o Ministério da 
Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo: 
 
I - O descumprimento injustificado de responsabilidades 

na prestação de ações e serviços de saúde e de 
outras obrigações previstas neste Decreto. 

II - A não aplicação, malversação ou desvio de recursos 
financeiros.  

III - Outros atos de natureza ilícita de que tiver 
conhecimento. 

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

21) De acordo com a Lei nº 8.080/90 - SUS, sobre o 
planejamento e o orçamento, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local 
até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de 
saúde com a disponibilidade de recursos em planos 
de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito 
Federal e da União.  

(---) O Conselho Nacional de Justiça estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa. 

(---) Não será permitida a destinação de subvenções e 
auxílios a instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade lucrativa.  

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

22) Conforme a Lei Orgânica do Município, em relação 
aos conselhos municipais, analisar a sentença abaixo: 
 
Os conselhos municipais não são órgãos governamentais 
e têm por finalidade auxiliar exclusivamente o Presidente 
da Câmara Municipal (1ª parte). Cabe ao Vereador mais 
votado na última eleição especificar as atribuições de 
cada conselho, sua organização, composição e 
funcionamento (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. 

23) Segundo a Lei Orgânica do Município, a comissão 
representativa funciona no recesso da Câmara Municipal, 
e tem as seguintes atribuições: 
 
I - Zelar pelas prerrogativas do Poder Executivo. 
II - Zelar pelas prerrogativas do Poder Judiciário. 
III - Autorizar o Prefeito a se ausentar do Município e do 

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

24) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
__________ é o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes da aposentadoria.  
 
a) Readaptação 
b) Reversão 
c) Reintegração 
d) Nomeação 
 

25) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, a respeito dos direitos e 
das vantagens, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo 

efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor 
fixado em lei. 

(---) Remuneração é a retribuição paga ao servidor pelo 
efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor 
fixado em lei. 

(---) A lei fixará a relação de valores entre a maior e a 
menor remuneração dos servidores municipais. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - C. 
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26) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, conceder-se-á licença ao servidor ocupante 
de cargo efetivo: 
 
I - Para o serviço militar obrigatório. 
II - Para concorrer a cargo eletivo. 
III - Para tratar de interesses particulares. 
 
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. 
 

27) De acordo com o Código de Ética Profissional, em 
relação a alguns dos direitos do Profissional de 
Enfermagem quanto às relações profissionais, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser 

tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 
éticos e dos direitos humanos. 

b) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação à sua prática profissional. 

c) Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 

d) Obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem. 

 

28) De acordo com o manual Entendendo o SUS, 
entende-se que:  
 
I - Todos os Estados e Municípios devem ter conselhos de 

saúde compostos por representantes dos usuários do 
SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde.  

II - A porta de entrada do sistema de saúde não deve ser 
a Atenção Básica (postos de saúde, centros de saúde, 
unidades de Saúde da Família etc.). 

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

29) A Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS tem como propósitos, EXCETO: 
 
a) Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS 

com os princípios e as diretrizes da humanização. 
b) Enfraquecer iniciativas de humanização existentes. 
c) Desenvolver tecnologias relacionais e de 

compartilhamento das práticas de gestão e de atenção. 
d) Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias 

de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de 
atenção e de gestão. 

 

30) Antes de se aplicar a vacina contra a hepatite A, deve-
se questionar se o indivíduo possui alergias. Assinalar a 
alternativa que apresenta o fármaco a que a pessoa não 
pode ser alérgica: 
 
a) Eritromicina.  
b) Canamicina.  
c) Neomicina.  
d) Estreptomicina. 
 

31) O sinal de Torres-Homem é utilizado para avaliar qual 
órgão? 
 
a) Fígado. 
b) Estômago. 
c) Pulmões. 
d) Reto. 
 

32) Em relação à aplicação de insulina, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) É por via subcutânea, portanto, se vier qualquer 

quantidade de sangue dentro da seringa, deve-se parar 
a aplicação.  

b) O ângulo de aplicação de insulina é sempre de 45 
graus, para evitar aplicação no músculo.  

c) Manter uma distância de mais de 10 centímetros do 
local onde foi realizada a injeção anterior.  

d) Realizar o rodízio na aplicação diária de insulina para 
evitar hipertrofia ou atrofia no local. 

 

33) Considerando-se CALIL e PARANHOS, sobre o 
gerenciamento de enfermagem em pronto-socorro, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Cabe ao Enfermeiro o comando de sua equipe; a sua 

postura ética e moral será repetida por seus 
funcionários, para o bem ou para o mal. 

II - Do ponto de vista do gerenciamento, talvez o maior 
entrave no serviço de pronto-socorro é o supervisor que 
nunca trabalhou efetivamente na área, o que dificulta as 
ações. 

 
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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34) Considerando-se NETTINA, sobre as etapas do 
processo de Enfermagem, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Investigação. 
(2) Diagnóstico de Enfermagem. 
(3) Planejamento.  
 
(---) Determinar as prioridades para o diagnóstico de 

Enfermagem. A maior prioridade é dada aos 
problemas mais urgentes. Estabelecer objetivos ou 
resultados esperados, decorrentes dos diagnósticos. 
Identificar as intervenções de Enfermagem como 
apropriadas à realização do objetivo.   

(---) Ocorre através do histórico de Enfermagem e o 
exame físico. 

(---) Organizar, analisar, sintetizar e resumir os dados 
coletados. Identificar os problemas de saúde do 
paciente, suas características particulares e etiologias.  

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

35) Em relação à drenagem torácica, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O espaço mediastinal é um espaço intrapleural que se 

localiza entre as cavidades torácicas esquerda e direita. 
b) O mecanismo de respiração normal opera sobre o 

princípio da pressão positiva, isto é, a pressão torácica 
normalmente é menor que a pressão atmosférica, 
fazendo com que o ar se mova para dentro dos 
pulmões durante a inspiração.  

c) Os sistemas de drenagem torácica também são 
utilizados no tratamento do pneumotórax espontâneo e 
do trauma que resulta em pneumotórax. 

d) A colocação de um dreno torácico no espaço pleural 
restaura a pressão intratorácica positiva necessária 
para a reexpansão do pulmão após a cirurgia ou 
trauma. 

 

36) A broncoscopia é realizada através de um 
broncoscópio fibróptico flexível ou de um broncoscópio 
rígido. Tal procedimento faz inspeção e exame diretos da: 
 
a) Laringe, traqueia e brônquios. 
b) Traqueia e brônquios, somente. 
c) Laringe, faringe, traqueia e brônquios. 
d) Laringe, faringe, esôfago, traqueia e brônquios. 

37) Em relação ao impetigo, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A limpeza e as boas práticas de higiene ajudam a 

evitar a disseminação das lesões de uma área da pele 
para outra e de uma pessoa para outra. 

(---) Como o impetigo é um distúrbio contagioso, as 
pessoas infectadas devem evitar o contato com outras 
pessoas, a menos que as lesões curem. 

(---) Na terapia tópica prescrita, evita-se remover a crosta 
formada, devido ao risco de contaminação sistêmica. 

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

38) A presença de equimose na região periumbilical está 
associada ao sinal positivo de: 
 
a) Lemos-Torres. 
b) Gray-Turner. 
c) Murphy. 
d) Cullen. 
 

39) A oximetria de pulso é um método não invasivo de 
monitorar continuamente a saturação de oxigênio da 
hemoglobina. Além da ponta do dedo, há outros locais 
para realizar tal monitoração, EXCETO: 
 
a) Fronte. 
b) Mamilo. 
c) Lobo da orelha. 
d) Crista nasal. 
 

40) Segundo CALIL e PARANHOS, sobre as escalas de 
serviço do pessoal de Enfermagem em emergência, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Todo o serviço deve ter uma escala ou os 

atendimentos serão prejudicados pela ausência de 
profissionais. Essa escala deve estar definida antes 
do início do plantão e afixada em local visível a todos 
os profissionais, relacionando todos os membros 
presentes e sua área de atuação. O rodízio da escala 
não deve ser negociado com a equipe, e sim decidido 
pelo Enfermeiro supervisor. 

(---) A atuação dos profissionais dessa área deve seguir o 
modelo de atendimento integral. Quanto mais 
personalizado o atendimento tanto melhor para o 
paciente. 

(---) Deve ser considerada a necessidade de deslocar o 
pessoal para situações de emergência e 
procedimentos que demandam maior tempo. 

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