Concurso Público
Código: 811

ENFERMEIRO I
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.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01
11
21
31






02
12
22
32






03
13
23
33






04
14
24
34






05
15
25
35






OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

06
16
26
36







17 
27 
37 
07

Fone/Fax: (51) 3335.3370


18 
28 
38 
08


19 
29 
39 
09


20 
30 
40 
10

Site: www.objetivas.com.br

PORTUGUÊS
Como seria o mundo animal se os humanos não
existissem?
Você já ouviu falar de Serengeti? A região no
norte da Tanzânia abriga a maior migração de mamíferos
do Planeta e é uma das maravilhas naturais do mundo.
Pois acredite: se o homem moderno (Homo sapiens)
nunca tivesse existido, a Terra inteira se pareceria com
Serengeti.
É o que sugere um novo estudo da Universidade
de Aarhus, na Dinamarca, recentemente publicado no
periódico científico Diversity and Distributions e que
apresenta um mapa de como seria o mundo dos
mamíferos sem a “interferência humana”.
A maior parte do norte da Europa, por exemplo,
não _______ apenas lar de lobos, alces e ursos, mas
também de animais como elefantes e rinocerontes.
Segundo a pesquisa, o fato de a maior
diversidade de mamíferos de grande porte ser encontrada
na África é, em grande medida, um reflexo das atividades
humanas passadas, além, claro, das restrições ambientais
e climáticas.
No entanto, o mapa do mundo “construído” pelos
pesquisadores mostra uma distribuição bem maior dos
mamíferos, com níveis particularmente altos nos países
do hemisfério norte e também na América do Sul, áreas
relativamente pobres nesse quesito atualmente.
Segundo os cientistas, a existência de muitas
espécies de mamíferos na África não se deve, portanto,
ao fato de os animais buscarem um clima e ambiente
ideais, mas porque é o único lugar onde eles ainda não
foram erradicados pelos seres humanos.
A pesquisa também vai de encontro a outro
pressuposto comum: de que a grande presença de
espécies de mamíferos em áreas montanhosas seria uma
consequência de variações ambientais.
“O atual nível elevado de biodiversidade em áreas
montanhosas deve-se, em parte, ao fato de que as
montanhas _____ servido de refúgio para espécies em
relação à caça e destruição do hábitat, em vez de ser um
padrão puramente natural”, explica Soren Faurby, um dos
pesquisadores.
Ele cita o exemplo do urso marrom na Europa,
que “agora praticamente só vive em regiões montanhosas,
porque foi exterminado das áreas de várzea, mais
densamente povoadas e mais acessíveis”.
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/... - adaptado

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) seriam - têm
b) seria - têm
c) seriam - tem
d) seria - tem
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2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A região de Serengeti é considerada um refúgio para
milhares de espécies mamíferas por nunca ter havido
a presença do ser humano em suas terras.
(---) A pesquisa da universidade dinamarquesa rastreou
todos os mamíferos que nunca sofreram com a
intervenção humana e criou um mapa a partir de onde
eles mais se localizavam.
(---) As atividades que o ser humano desenvolveu no
passado, assim como condições restritivas do meio
ambiente e do clima, são, em grande parte, motivos
pelos quais a maior variedade de mamíferos de
grande porte encontra-se na África.
a) C - C - C.
b) E - C - E.
c) C - E - C.
d) E - E - C.

3) Segundo o texto, analisar a sentença abaixo:
Sem a interferência do homem, a Europa abrigaria hoje
animais como elefantes e rinocerontes (1ª parte). Para
“escapar” da ação destrutiva do ser humano, muitos
mamíferos acabaram morrendo na migração para um
lugar seguro (2ª parte). Por serem menos povoadas e
acessíveis aos seres humanos do que as áreas de várzea,
as montanhas são locais de refúgio para muitas espécies
animais que perderam seus hábitats em razão do homem
(3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
4) Em “No entanto, o mapa do mundo “construído” pelos
pesquisadores...”, o sublinhado NÃO pode ser substituído,
por alterar o sentido, por:
a) Entretanto.
b) Contudo.
c) Portanto.
d) Porém.
5) A expressão “de encontro a”, como no trecho do texto
“A pesquisa também vai de encontro a outro pressuposto
comum...”, significa:
a) Contra; oposição; divergência.
b) Concordância.
c) Favorável a.
d) Para junto de.
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6) O sublinhado em “A região no norte da Tanzânia abriga
a maior migração de mamíferos do Planeta...” classifica-se
sintaticamente como:
a) Sujeito.
b) Adjunto adverbial.
c) Objeto indireto.
d) Objeto direto.
7) Em relação ao vocábulo sublinhado em “... não se
deve, portanto, ao fato de os animais buscarem um clima
e ambiente ideais, mas porque é o único lugar onde eles
ainda não foram...”, analisar os itens abaixo:
I - É uma conjunção coordenativa explicativa.
II - Possui o mesmo sentido em: “Porque não há locais
seguros, os animais estão migrando cada vez mais.”.
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.

8) Sobre a estrutura das palavras, é INCORRETO afirmar
que:
a) Morfemas aditivos são representados, dentre outros,
por prefixos e sufixos.
b) O tema é o radical acrescido da vogal temática e que
constitui a parte da palavra pronta para funcionar no
discurso e para receber a desinência ou o sufixo.
c) Os afixos podem ser prefixos e sufixos.
d) A palavra é a menor unidade linguística que possui
significado.

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) Considerando-se o Windows 7 Professional, em
relação à caixa de pesquisa, assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) A caixa de pesquisa filtra o modo de exibição atual com
base no texto que o usuário digita.
b) Está localizada na parte inferior de cada janela.
c) Os arquivos serão exibidos como resultados da
pesquisa se o termo de pesquisa corresponder ao
nome do arquivo, a marcas e a outras propriedades do
arquivo ou, até mesmo, à parte do texto de um
documento.
d) Se o usuário estiver pesquisando um arquivo com base
em uma propriedade (como o tipo do arquivo), poderá
refinar a pesquisa antes de começar a digitar; basta
clicar na caixa de pesquisa e depois em uma das
propriedades exibidas abaixo dessa caixa. Isso
adiciona um filtro de pesquisa (como “tipo”) ao seu texto
de pesquisa, apresentando, assim, resultados mais
precisos.

9) Sobre a concordância nominal, é CORRETO afirmar
que:
a) “Mesmo” e “próprio” concordam com a palavra
determinada em gênero e número.
b) “Meio”, usado como advérbio, concorda em gênero e
número com o termo determinado.
c) Nos adjetivos compostos de dois ou mais elementos
referidos a nacionalidades, a concordância em gênero e
número com o termo determinado ocorrerá em todos os
adjetivos do composto.
d) “Pseudo” e “todo”, usados em termos compostos,
variam.

10) Analisar os itens abaixo quanto ao emprego da
vírgula:

12) Em relação ao hardware e ao software, numerar a 2ª
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Hardware.
(2) Software.
(---) É a parte física do computador.
(---) É a parte lógica do computador.
(---) Placa de memória RAM e disco rígido são exemplos.
a) 2 - 1 - 1.
b) 2 - 1 - 2.
c) 1 - 2 - 1.
d) 1 - 2 - 2.

I - A vírgula é empregada para separar orações
coordenadas alternativas quando proferidas com
pausa.
II - A vírgula é proibida para separar orações coordenadas
aditivas.
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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13) É possível alterar as margens padrão que o Word
2007 usa para todos os novos documentos em branco.
Com base nisso, analisar a sentença abaixo:
As novas configurações padrão são salvas no modelo em
que o documento se baseia. Cada novo documento
baseado nesse modelo automaticamente usa as novas
configurações de margem (1ª parte). A nova configuração
de margem padrão aparecerá na lista de configurações de
margem da galeria (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.

14) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet,
em relação à forma como se propaga o código malicioso
worm, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Insere cópia de si próprio em arquivos.
b) Envia cópia de si próprio automaticamente pela rede.
c) Envia cópia de si próprio automaticamente por e-mail.
d) Não se propaga.

15) O painel Geral do Mozilla Firefox permite:
I - Definir qual(is) página(s) deve(m) ser exibida(s) quando
o usuário inicia o Firefox ou clica no ícone Início.
II - Definir o que o Firefox deve fazer ao baixar arquivos.
III - Gerenciar as configurações de abas.
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.
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) Analisar a sentença abaixo:
No Brasil todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade (1ª parte). No Brasil a prática do racismo não
é considerada crime (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente correta.
d) Totalmente incorreta.
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17) Entendem-se por cidades sustentáveis aquelas que
adotam uma série de práticas eficientes voltadas para a
melhoria da qualidade de vida da população,
desenvolvimento econômico e preservação do meio
ambiente. Com base nisso, assinalar a alternativa que
NÃO apresenta uma prática adotada por cidades
sustentáveis:
a) Programas voltados para a arborização das ruas e
espaços públicos.
b) Criação de espaços verdes (parques, praças) voltados
para o lazer da população.
c) Planejamento e qualidade nos serviços de transporte
público, principalmente utilizando combustíveis fósseis,
que são aqueles considerados renováveis e limpos.
d) Destino adequado para o lixo. Criação de sistemas
eficientes voltados para a reciclagem de lixo. Uso de
sistema de aterro sanitário para o lixo que não é
reciclável.
Legislação e Conhecimentos Específicos
18) Em conformidade com a Constituição Federal, no que
dispõe sobre a Administração Pública, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo.
b) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público.
c) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público serão computados e acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores.
d) A administração fazendária e seus servidores fiscais
terão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei.

19) De acordo com a Lei Orgânica do Município, em
relação ao que dispõe sobre o exame público das contas
municipais, marcar C para as afirmativas Certas, E para
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta
a sequência CORRETA:
(---) A consulta às contas municipais poderá ser feita por
qualquer
cidadão,
independentemente
de
requerimento, autorização ou despacho de qualquer
autoridade.
(---) A consulta só poderá ser feita no recinto da Câmara e
haverá pelo menos duas cópias à disposição do
público.
(---) As contas do Município ficarão à disposição dos
cidadãos durante 35 dias, a partir de primeiro de abril
de cada exercício, no horário de funcionamento da
Câmara Municipal, em local de fácil acesso ao
público.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
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20) Considerando-se o que dispõe a Lei Complementar
Municipal nº 41/12 sobre a nomeação, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

23) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

(---) A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se
tratar de cargo de carreira, ou isolado de provimento
efetivo, e em comissão para cargos de confiança, de
livre exoneração.
(---) A nomeação para cargo isolado ou de carreira
depende de prévia habilitação em concurso público de
provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de
classificação e o prazo de sua validade.
(---) O servidor público ocupante de cargo de provimento
em comissão, não investido em cargo efetivo da
Administração
Pública
Municipal,
vincula-se
obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência
Social.

(---) O acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços de saúde será ordenado pela atenção
primária e deve ser fundado na avaliação da
gravidade do risco individual e coletivo e no critério
cronológico, observadas as especificidades previstas
para pessoas com proteção especial, conforme
legislação vigente.
(---) A população afro-brasileira contará com regramentos
diferenciados de acesso compatíveis com suas
especificidades e com a necessidade de assistência
integral à sua saúde, de acordo com disposições do
Ministério da Saúde.

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

21) De acordo com a Lei Complementar Municipal
nº 41/12, o servidor público estável só perderá o cargo:
I - Mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurado o exercício do contraditório e de ampla
defesa.
II - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
III - Mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, assegurado o exercício do contraditório e
de ampla defesa.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

22) Considerando-se o que dispõe a Lei Complementar
Municipal nº 41/12 sobre a reversão, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Poderá reverter o aposentado que já tiver completado
70 anos de idade.
(---) A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo
resultante de sua transformação.
(---) O tempo em que o servidor estiver em exercício será
considerado para concessão da aposentadoria.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
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a) C - C.
b) E - C.
c) C - E.
d) E - E.

24) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes
atribuições, EXCETO:
a) Definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.
b) Administração dos recursos orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à saúde.
c) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de
saúde da população e das condições ambientais.
d) Elaboração fixa e inflexível do plano de saúde, não
havendo atualização periódica.

25) Em consonância com a Lei nº 8.080/90 - SUS,
entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I - O controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo.
II - O controle da prestação de serviços que se relacionam
direta ou indiretamente com a saúde.
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.
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26) De acordo com a Portaria nº 1.271/14, analisar a
sentença abaixo:
A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo
profissional de saúde ou responsável pelo serviço
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao
paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo meio
mais rápido disponível (1ª parte). A notificação
compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do
Município do local de atendimento do paciente com
suspeita ou confirmação de doença ou agravo de
notificação compulsória (2ª parte).

29) Com base no Ministério da Saúde, assinalar a
alternativa que apresenta uma informação INCORRETA a
respeito do diabetes:
a)

Apresenta baixa morbimortalidade, com perda
insignificante na qualidade de vida.
b) É uma das principais causas de insuficiência renal,
amputação de membros inferiores, cegueira e doença
cardiovascular.
c) A prevenção do diabetes e de suas complicações é
hoje prioridade de saúde pública.
d) Sedentarismo, obesidade e hábitos alimentares não
saudáveis são fatores de risco para diabetes.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

27) Em conformidade com o Código de Ética Profissional,
no que dispõe sobre as relações com as organizações
empregadoras, em relação aos direitos, assinalar a
alternativa INCORRETA:

30) Segundo o Ministério da Saúde, sobre a hipertensão
arterial sistêmica (HAS), analisar os itens abaixo:
I - É a mais frequente das doenças cardiovasculares.
II - É, na maior parte do seu curso, assintomática.
III - A carga de doenças representada pela
morbimortalidade associada à doença é muito alta e por
isso a HAS é um problema grave de saúde pública no
Brasil e no mundo.
Estão CORRETOS:

a) Participar de movimentos de defesa da dignidade
profissional, do aprimoramento técnico-científico, do
exercício da cidadania e das reivindicações por
melhores condições de assistência, trabalho e
remuneração.
b) Aceitar desenvolver atividades profissionais na falta de
material ou equipamentos de proteção individual e
coletiva definidos na legislação específica.
c) Formar e participar da comissão de ética da instituição
pública ou privada onde trabalha, bem como de
comissões interdisciplinares.
d) Receber salários ou honorários compatíveis com o nível
de formação, a jornada de trabalho, a complexidade
das ações e a responsabilidade pelo exercício
profissional.

28) De acordo com o Ministério da Saúde, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:
Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que
proporciona o ______________, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes da saúde __________ ou ___________,
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.

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.

31) Considerando-se o Ministério da Saúde, em relação
ao envelhecimento e à pessoa idosa, analisar a sentença
abaixo:
O envelhecimento pode ser compreendido como um
processo natural, de aumento progressivo da reserva
funcional dos indivíduos – senescência –, o que, em
condições normais, não costuma provocar qualquer
problema (1ª parte). O maior desafio na atenção à pessoa
idosa é conseguir contribuir para que, apesar das
progressivas limitações que possam ocorrer, elas possam
redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a
máxima qualidade possível (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.

a) motivo - coletiva - física
b) contato - física - mental
c) conhecimento - individual - coletiva
d) valor - masculina - feminina
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32) Em relação às patologias e suas respectivas
características, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1) Esclerose múltipla.
(2) Miastenia grave.
(3) Síndrome de Guillain-Barré.
(4) Polineuromiopatias sépticas.
(---) Destruição da mielina havendo uma interrupção na
condução nervosa e causando escleroses nas áreas
afetadas.
(---) Distúrbio na transmissão neuromuscular que causa
enfraquecimento muscular. É considerada uma
doença autoimune.
(---) Os principais sintomas são parestesia e fraqueza
muscular de membros inferiores, podendo se estender
para o tronco e membros superiores. A principal
preocupação
é
quanto
à
manutenção
da
permeabilidade das vias aéreas.
(---) Resposta inflamatória ao trauma e à infecção,
afetando a microcirculação e todos os órgãos do
corpo.
a) 1 - 2 - 3 - 4.
b) 2 - 3 - 4 - 1.
c) 3 - 2 - 1 - 4.
d) 4 - 1 - 3 - 2.

33) Assinalar a alternativa que apresenta as medicações
utilizadas durante a parada cardiorrespiratória:
a) Adrenalina, dopamina e fentanil.
b) Noradrenalina, gluconato de cálcio e dopamina.
c) Adrenalina, fentanil e nitroprussiato de sódio.
d) Noradrenalina, gluconato de cálcio e nitroprussiato de
sódio.

34) São causas de diarreia em pacientes com nutrição
enteral:
a) Hipoalbunemia, deficiência de lactose e desidratação.
b) Deficiência de lactose, intolerância à soja e solução
hipotônica.
c) Hipoalbunemia, intolerância à soja e infusão rápida da
dieta.
d) Infusão rápida da dieta, desidratação e solução
hipotônica.

www.objetivas.com.br

35) Em relação à dopamina, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) É uma catecolamina endógena.
(---) Indicada em situações de alto débito cardíaco.
(---) Ocorre diminuição da frequência cardíaca.
(---) Diminui o fluxo sanguíneo renal.
a) C - E - E - C.
b) E - E - C - E.
c) E - C - C - C.
d) C - C - E - E.

36) Segundo CALIL e PARANHOS, sobre a passagem de
plantão, é CORRETO afirmar que:
a) Não há a necessidade, em emergência, da passagem
de plantão, já que o fluxo de informações e o
atendimento não podem esperar. Essa troca deve ser
feita pelos Enfermeiros em casos que fujam à rotina do
serviço. Para a equipe de auxiliares, as informações
serão repassadas somente àqueles que estarão
cuidando dos pacientes em questão. Isso direciona o
atendimento e as informações e libera os demais para o
atendimento do restante da unidade.
b) É um grande desafio em emergência a passagem de
plantão, já que o fluxo de informações e o atendimento
não podem esperar. Essa troca deve ser feita pelos
Enfermeiros e contempla o nome do paciente, a
hipótese diagnóstica, os exames e procedimentos
pendentes, além de observações relevantes. Na troca,
também devem ser incluídos aspectos como
informações novas, eventuais problemas com os
equipamentos, chegadas previstas de pacientes e, se
for o caso, ausência de membros da equipe. Para a
equipe de auxiliares, não serão necessárias as trocas
de plantão.
c) É um grande desafio em emergência a passagem de
plantão, já que o fluxo de informações e o atendimento
não podem esperar. Essa troca deve ser feita pelos
Enfermeiros e contempla o nome do paciente, a
hipótese diagnóstica, os exames e procedimentos
pendentes, além de observações relevantes. Na troca
também devem ser incluídos aspectos como
informações novas, eventuais problemas com os
equipamentos, chegadas previstas de pacientes e, se
for o caso, ausência de membros da equipe. Para a
equipe de auxiliares, as informações serão repassadas
somente àqueles que estarão cuidando dos pacientes
em questão. Isso direciona o atendimento e as
informações e libera os demais para o atendimento do
restante da unidade.
d) Não há a necessidade, em emergência, da passagem
de plantão, já que o fluxo de informações e o
atendimento não podem esperar. Essa troca deve ser
feita pelos Enfermeiros em casos que fujam à rotina do
serviço. A troca também não se faz necessária para a
equipe de auxiliares, com algumas exceções. Isso
libera os auxiliares para o atendimento do restante da
unidade.
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37) São indicações para o uso de balão intra-aórtico (BIA),
EXCETO:
a) Baixo débito cardíaco.
b) Difícil desmame da circulação extracorpórea.
c) Angina instável no pré-operatório.
d) Hipotensão arterial sistêmica.

38) Quanto ao significado de reatividade na avaliação do
nível de consciência, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Está relacionada à função cortical.
b) Está relacionada ao tronco cerebral.
c) Envolve mecanismos de memória.
d) Envolve mecanismos de aprendizagem.

39) Assinalar a alternativa que apresenta os efeitos da
circulação extracorpórea:
a) Hemorragia, aumento de peso e hemoglobinúria.
b) Hipopotassemia, hipoglicemia e hipermagnesemia.
c) Aumento de peso, hemorragia e hipermagnesemia.
d) Hipoglicemia, hemoglobinúria e aumento de peso.

40) Em relação à pressão arterial, assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) A pressão arterial está associada ao volume de sangue
e ao sistema circulatório.
b) A pressão arterial sistólica é determinada pelo volume
sistólico ventricular esquerdo.
c) A pressão arterial diastólica corresponde ao
relaxamento do ventrículo.
d) A pressão arterial média corresponde a dois terços da
soma da pressão sistólica mais duas vezes a pressão
diastólica.
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