PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Processo Seletivo Nº 004/2018
Edital Nº 065/2018

PROVA OBJETIVA
Auxiliar de Enfermagem

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.
Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.
Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.
A duração da prova é de 3 horas.
Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1
hora do início da prova.
Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.
Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG

19-08-2018

Manhã

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Instrução: As questões de 01 a 08 têm por base o
texto “O rei dos animais ”, de Millôr Fernandes.
Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística, para
verificar se ainda era o Rei das Selvas. Os tempos
tinham mudado muito, as condições do progresso
alterado a psicologia e os métodos de combate das
feras, as relações de respeito entre os animais já não
eram as mesmas, de modo que seria bom indagar.
Não que restasse ao Leão qualquer dúvida quanto à
sua realeza. Mas assegurar -se é uma das constantes
do espírito humano, e, por extensão, do espírito an imal. Ouvir da boca dos outros a consagração do no sso valor, saber o sabido, quando ele nos é favorável,
eis um prazer dos deuses. Assim o Leão encontrou o
Macaco e perguntou: "Hei, você aí, macaco - quem é
o rei dos animais?" O Macaco, surpreendido pelo
rugir indagatório, deu um salto de pavor e, quando
respondeu, já estava no mais alto galho da mais alta
árvore da floresta: "Claro que é você, Leão, claro que
é você!".
Satisfeito, o Leão continuou pela floresta e pe rguntou ao papagaio: "Currupaco, papagaio. Quem é,
segundo seu conceito, o Senhor da Floresta, não é o
Leão?" E como aos papagaios não é dado o dom de
improvisar, mas apenas o de repetir, lá repetiu o p apagaio: "Currupaco... não é o Leão? Não é o Leão?
Currupaco, não é o Leão?".
Cheio de si, prosseguiu o Leão pela floresta em
busca de novas afirmações de sua personalidade.
Encontrou a coruja e perguntou: "Co ruja, não sou eu
o maioral da mata?" "Sim, és tu", disse a coruja. Mas
disse de sábia, não de crente. E lá se foi o Leão,
mais firme no passo, mais alto de cabeça. Encontrou
o tigre. "Tigre, - disse em voz de estentor -eu sou o
rei da floresta. Certo?" O t igre rugiu, hesitou, tentou
não responder, mas sentiu o barulho do olhar do Leão
fixo em si, e disse, rugindo contrafeito: "Sim". E rugiu
ainda mais mal-humorado e já arrependido, quando o
leão se afastou.
Três quilômetros adiante, numa grande clareira, o
Leão encontrou o elefante. Perguntou: "Elefante,
quem manda na floresta, quem é Rei, Imperador, Pr esidente da República, dono e senhor de árvores e de
seres, dentro da mata?" O elefante pegou -o pela
tromba, deu três voltas com ele pelo ar, atirou -o contra o tronco de uma árvore e desapareceu floresta
adentro. O Leão caiu no chão, tonto e ensanguent ado, levantou-se lambendo uma das patas, e murmurou: "Que diabo, só porque não sabia a resposta não
era preciso ficar tão zangado".
Moral: Cada um tira dos aconte cimentos a conclusão que bem entende.
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(FERNANDES, Millôr. O rei dos animais . Disponível
em:<http://www.hierophant.com.br>. Acesso em 01/08/2018).

01. A partir das informações contidas no texto, é co rreto inferir que o Leão decidiu realizar uma pesquisa, pois
(A)
(B)
(C)
(D)

acreditava que já não tinha mais o mesmo
prestígio entre os habitantes da floresta.
sentia-se injustiçado pelo modo como era tr atado por alguns animais.
necessitava auto afirmar -se a partir da fala
dos outros animais.
considerava-se superior em relação as outras
espécies e convicto de sua realeza.

02. No enredo, os animais são associados a algumas
virtudes que contribuem para a compreensão da
história. Portanto, a Coruja está para a sabedoria
assim como o Elefante está para
(A)
(B)
(C)
(D)

vaidade.
temor.
força.
perspicácia.

03. Mediante a moral da história, é correto inferir que
o Leão
(A)
(B)
(C)
(D)

foi surpreendido, inocentemente, pela reação
do Elefante, mas compreendeu perfeitamente
quem era o rei da floresta.
analisou o ocorrido a partir de seu próprio
ponto de vista, realizando conclusões que o
satisfaziam.
percebeu que não era mais respeitado como
rei dos animais, pois até mesmo um simples
elefante questionava-lhe a autoridade.
não estava de acordo com a opinião do elefante, porque este, agia de forma violenta às
perguntas triviais.

04. Assinale a alternativa que a substituição da palavra em destaque pelo termo entre parêntese s não
altera os sentidos construídos no texto.
(A)
(B)
(C)

(D)

O Macaco, surpreendido pelo rugir indagatório, deu um salto de pavor ( inquisitivo).
Tigre, - disse em voz de estentor - eu sou o
rei da floresta. Certo? ( sussurro).
O tigre rugiu, hesitou, tentou não responder,
mas sentiu o barulho do olhar do Leão fixo
em si, e disse, rugindo contrafeito: "Sim" ( asseverou).
"Sim, és tu", disse a coruja. Mas disse de
sábia, não de crente (herege).

05. Em - Não que restasse ao Leão qualquer dúvida
quanto à sua realeza – o emprego do sinal indicativo de crase justifica-se pelo mesmo motivo que
na frase
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(A)
(B)
(C)
(D)

Devemos voltar à terra de nossos país a fim
de nos reencontrarmos com a verdadeira or igem.
À Lúcia, nada devo. Pena que não posso d izer o mesmo de Ana, a irmã mais velha.
Quanto à vida que levava, sempre dizia que
era aquilo que ele realmente escolheu.
Não há dúvidas de que assistir à novela di ária, naquele televisor gigante, era seu maior
prazer.

06. Na frase – "Currupaco, papagaio. Quem é, segu ndo seu conceito, o Senhor da Floresta, não é o
Leão?" – o emprego das aspas justifica-se pelas
mesmas razões que no trecho:
(A)
(B)
(C)
(D)

O ministro afirmou “não haver mais motivos
para acreditar na persistência da crise ec onômica”.
O texto de Millôr Fernandes, “O rei dos animais”, apresenta características de uma fábula.
Quando o homem fina lmente avistou a amada
ao longe, disse: “Enfim, cheguei em casa”.
Como você é “bonita”. Sempre com as piores
notas de sua turma.

07. Em – Saiu o leão a fazer sua pesquisa estatística,
para verificar se ainda era o Rei das Selvas – a
palavra em destaque exprime o sentido de
(A)
(B)
(C)
(D)

causa.
consequência.
explicação.
finalidade.

08. Sobre o termo destacado na frase – O elefante
pegou-o pela tromba, deu três voltas com ele pelo
ar, atirou-o contra o tronco de uma árvore –, é
correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

pertence à classe dos pronomes e tem como
referente a palavra Leão.
é um artigo definido que marca um person agem já apresentado na história e conhecido
pelo leitor.
é um pronome referencial anafórico que está
ligado ao seu antecessor, a palavra Tigre.
é uma partícula de reforço que, no contexto
da fábula, demonstra a violência do ato do
elefante.

Matemática
09. Pedro tinha R$ 130,00 na carteira e resolveu
comprar uma camiseta no valor de R$ 65,00. Entretanto, como ele fez o pagamento à vista, ganhou 6% de desconto. Assim, o valor que restou
na carteira de Pedro foi:
(A)
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(B)
(C)
(D)

R$ 66,50.
R$ 68,90.
R$ 67,70.

10. Maria recebeu uma herança no valor de R$
5.000,00 e resolveu aplicar a metade do dinheiro
durante 1 ano a uma taxa de juros simples de 5%
ao mês. O valor do lucro desse investimento é
equivalente a:
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

1.500,00.
2.000,00.
1.000,00.
3.000,00.

11. Em um armazém, todos os produtos são embal ados em pacotes de 400 gramas. Par a que uma
pessoa consiga comprar 10 kg de farinha de m ilho, a quantidade de embalagens que ela precis ará adquirir será de:
(A)
(B)
(C)
(D)

21.
25.
23.
24.

12. Em certa área de segurança, três vigias realizam
rondas periódicas que começam e terminam na
entrada do prédio. Para aumentar a eficiência,
cada um deles segue em uma direção e, como
percorrem distâncias distintas, gastam tempos d iferentes: 18, 24 e 36 minutos. Sabendo-se que
eles estavam junto no ponto inicial às 19 horas, é
correto afirmar que os vigias tornarão a se e ncontrar às
(A)
(B)
(C)
(D)

20h.
20h12.
20h15.
20h17.

13. Ao realizar o fechamento de caixa anual, uma
pequena empresa observou ter lucrado, no primeiro semestre, R$ 48.000,00 e, no terceiro e quarto
trimestres, R$ 16.300,00 e R$ 19.100,00, respe ctivamente. Com base nessas in formações, podese considerar que a média de lucro mensal dessa
empresa no período descrito foi de
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

6.950,00.
8.320,00.
5.870,00.
9.190,00.

14. Em uma caixa de texto de tamanho fixo, um usu ário pode compor um texto utilizando 450 caract eres, em fonte 12. A fim de aproveitar mais o esp aço, este usuário reduziu o texto para fonte 10.
Nestas condições, e considerando apenas as i nformações dadas, é correto afirmar que

R$ 65,40.
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(A)
(B)
(C)
(D)

será possível obter um ganho de 15% a mais
de caracteres.
o usuário poderá escrever até 62 palavras de
9 letras, desde que não deixe espaço entre
elas.
o usuário passará a ter disponível 540 cara cteres.
a diferença entre o novo número e o anterior
de caracteres é inferior a 85 caracteres.

15. Pedro possui uma senha de seis dígitos, dividida
em três números que anotou n o caderno a fim de
não a esquecer. Prevenido, registrou -a do seguinte modo:
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(D)

cém-nascida Tarumã certo potencial econ ômico.
seu proprietário também teve participação
importante na fundação de Tarumã e o estabelecimento comercial era uma farmácia.

18. Os nomes Franz Labs, Paulo Hummig, Ilo Malag oli, Antonio da Silva, Ot to Herzog e José Machado
(o Machadinho), na história de Tarumã, estão r elacionados
(A)
(B)
(C)
(D)

ao futebol.
à música.
à dança.
ao jornalismo.

19. Na década de 40, a história de Tarumã sofreu
grande mudança com a compra da Fazenda Nova
América e a transformação desta em Usina. O
responsável por esta compra foi

Embora Pedro tenha sido esperto, um conhecedor
do assunto que lesse essa informação concluiria
que os números são, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)

18,
28,
55,
66,

24,
67,
45,
84,

36.
85.
80.
30.

Conhecimento de Tarumã
16. “Procurando recuperar o passado da cidade de
Tarumã, deparamos com a formação de uma Vila
que se desenvolveu até transformar -se na cidade
que conhecemos hoje, graças ao empenho e ded icação
de
___________”
(Fonte:
http://www.taruma.sp.leg.br). Assinale a alternat iva que completa corretamente a lacuna deixada
no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gilberto Lex.
Japolussi Lex.
Valdomiro Lex.
Gilmar Lex.

17. Ainda sob a denominação de vila, em 1.924, na
cidade de Tarumã foi instalado o primeir o estabelecimento comercial. Sobre o tema, é correto
afirmar que
(A)
(B)
(C)

o estabelecimento recebeu o nome de Emp ório da Fortuna.
comercializava produtos agrícolas produzidos
no próprio vilarejo.
somente foi possível ser consolidado graças
a um empresário de outra vila que via na re-

(A)
(B)
(C)
(D)

José Pires.
a família Rezende Barbosa.
Oscar Gozzi.
Adolfo Fischer.

20. No início da história de Tarumã, os jornais da
época publicados na Capital sempre traziam uma
condição bastante curiosa para a contratação de
trabalhadores para as fazendas. Além da comp etência, o candidato deveria
(A)
(B)
(C)
(D)

saber cozinhar.
gostar de dançar.
ser simpático e feliz.
ser bom de bola.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O mais recente Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem foi aprovado na:
(A)
(B)
(C)
(D)

Lei nº 8080/90.
Resolução COFEN nº 564/2017 .
Lei nº 749/86.
Resolução MS nº 22/2015.

22. De acordo o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, é um dever:
(A)

(B)

(C)

Registrar no prontuário e em outros doc umentos as informações inerentes e indispe nsáveis ao processo de cuidar de forma clara,
objetiva, cronológica, legível, completa e sem
rasuras.
Administrar medicamentos sem conhecer i ndicação, ação da droga, via de administração
e potenciais riscos, respeitados os graus de
formação do profissional .
Registrar as ações de Enfermagem que não
executou, bem como permitir que suas ações
sejam assinadas por outro profissional .
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(D)

Realizar e participar de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, respeitando a legisl ação vigente.

23. Segundo o artigo 13º da Lei nº 7498/86, NÃO é
uma atividade do Auxiliar de Enfermagem:
(A)
(B)
(C)
(D)

Observar, reconhecer e descrever sinais e
sintomas.
Executar ações de tratamento simples .
Participar da equipe de saúde .
Cuidados diretos de enfermagem a pacientes
graves com risco de vida.

24. Conforme o Art. 6º da Lei nº 8080/90, não está
incluída no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)

A execução de ações de assistência terapê utica integral, inclusive farmacêutica .
A execução de ações assistenciais, como o
cadastro no Bolsa Família.
A execução de ações de saúde do trabalh ador.
A vigilância nutricional e a orientação alime ntar.

25. O calendário de vacinação para o estado de São
Paulo, atualizado em 2017, esclarece que:
(A)
(B)
(C)
(D)

A vacina hepatite B deve ser administrada
preferencialmente nas primeiras 12 horas de
vida, ainda na maternidade.
A 1ª dose da vacina rotavírus deve ser apl icada aos 4 meses de idade.
VIP e VOP são vacinas contra tuberculose e
difteria.
Vacina HPV está indisponível para meninas
de 9 a 14 anos de idade .

26. São vacinas com via de administração intramuscular:
(A)
(B)
(C)
(D)

BCG, VIP, Tetraviral.
VOP, Febre amarela, DTP.
Hepatite B, DTP, dT.
Rotavírus, Influenza, SCR.

27. Com queixas de febre, diarreia e vômitos, os
componentes de uma família, que está viajando,
precisam de atendimento médico. Ao chegarem
em uma Unidade de Pronto Atendimento vinculada
ao SUS, são informados que não poderão ser
atendidos porque não residem naquela cidade.
Considerando a situação hipotética acima, qual
princípio do SUS não foi observado e seguido?
(A)
(B)
(C)
(D)

Universalidade .
Equidade.
Integralidade.
Regionalização.
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28. Sobre os procedimentos recomendados para a
medição da Pressão Arterial, descritos na 7ª Dir etriz Brasileira de Hipertensão Arterial, indique a
alternativa incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Posicionamento: o paciente deve estar se ntado, com pernas cruzadas, pés apoiados no
chão, dorso recostado na cadeira e relaxado .
Certificar-se que o paciente não está com a
bexiga cheia.
O paciente deve ser instruído a não conve rsar durante a medição.
Certificar-se que o paciente não praticou
exercícios físicos há pelo menos 60 minutos.

29. Na medição da Pressão Arterial, o paciente será
classificado em pré-hipertensão quando:
(A)
(B)
(C)
(D)

PAS
PAS
PAS
PAS

≥ 180 mmHg /
140-159 mmHg
≤ 120 mmHg /
121-139 mmHg

PAD ≥ 110 mmHg .
/ PAD 90-99 mmHg.
PAD ≤ 80 mmHg .
/ PAD 81-89 mmHg.

30. Considere as seguintes ações:
- Posicionar-se atrás da pessoa;
- Contornar a cintura da vítima com os braços,
localizar o ponto médio entre e cicatriz umbilical e o
processo xifoide;
- No ponto médio, colocar uma mão fechada em
punho, com o polegar voltado p ara o abdome, e posicionar a outra mão, aberta, por cima da primeira;
- Em seguida, comprimir a região abdominal com
movimentos para dentro e para cima, em “J”, repet idamente, até a saída do objeto ou a pessoa ficar não
responsiva.
Essas ações devem ser realizadas em situações
de:
(A)
(B)
(C)
(D)

PCR.
OVACE.
Afogamento.
FAB ou FAF.

31. Segundo a Anvisa, as medidas de precaução p adrão incluem, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Higienização das mãos .
Uso de luvas estéreis.
Uso de máscara e óculos.
Uso de avental.

32. Foi prescrito Gentamicina 20mg, IM, 12/12 h. Há
disponíveis ampolas de Gentamicina 80mg/2ml.
Quanto deverá ser administrado?
(A)
(B)
(C)
(D)

½ ampola.
1 ampola.
¼ ampola.
½ ampolas.
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33. No acolhimento à pessoa idosa, os profissionais
de saúde devem estar atentos, entre outros a spectos, para:
(A)

(B)

(C)
(D)

Partir do pressuposto que o idoso é incapaz
de compreender as perguntas que lhe são
feitas ou as orientações que lhe são fornec idas, dirigir-se primeiramente a seu acompanhante.
Chamar a pessoa idosa por seu nome e ma nter contato visual, preferencialmente, de fre nte e em local iluminado, considerando um
possível declínio visual ou auditivo .
A utilização de uma linguagem clara, com
adoção de termos técnicos .
O estabelecimento de uma relação respeitosa, considerando que, com a experiência de
toda uma vida, as pessoas se tornam em g eral mais sábias, desenvolvem maior senso de
dignidade e prudência e não esperam ser r econhecidas por isso.

34. Na punção venosa periférica do antebraço e br aço, podem ser selecionados os locais abaixo, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Veia
Veia
Veia
Veia

basílica.
cefálica.
cubital mediana .
jugular .

35. Entre as equivalências nas unidades de medida,
indique a alternativa incorreta:
(A)
(B)
(C)
(D)

1
1
1
1

ml = 20 gotas.
g = 1000 mg.
ml = 40 microgotas .
microgota/minuto = 1 ml/h .

36. Os artigos utilizados nos serviços de saúde são
classificados em três categorias conforme o grau
de risco de provocar infecção nos pacientes. Ind ique a alternativa que seja referente a artigos s emicríticos.
(A)
(B)
(C)
(D)

Endoscópios.
Instrumental cirúrgico .
Comadre.
Torneirinhas de 3 vias.
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38. Sobre a utilização do álcool (etílico e isoprop ílico), indique a alternativa correta:
(A)
(B)

(C)
(D)

39. Equipamentos de proteção são aqueles destin ados a proteger o profissional durante o exercício
de suas atividades, visando reduzir riscos. Ind ique a alternativa que se refira a Equipamento de
Proteção Coletivo.
(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)

há eliminação de micobactérias, bactérias na
forma vegetativa, muitos vírus e fungos, p orém não de esporos.
quando há eliminação de todos os microrg anismos e de alguns esporos bacterianos .
há imersão total do material em água ferve nte, com tempo de exposição de 30 minutos.
há eliminação de bactérias e alguns fungos e
vírus, porém sem destruição de micobactérias nem de esporos.

Máscara cirúrgica.
Luva de procedimento .
Bota.
Caixa de perfurocortantes.

40. Esmegma é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aparelho utilizado para verificar qualidade do
estetoscópio.
Sujidade acumulada na região da glande .
Veia situada na região abdominal.
Tipo de instrumental cirúrgico.

41. A diarreia é a intercorrência/complicação mais
frequentemente relacionadas à nutrição enteral.
Ela pode ocorrer devido:
(A)
(B)
(C)
(D)

Administração de volume em excesso .
Ingesta inadequada de líquidos .
Administração rápida da dieta.
Posicionamento inadequado da sonda .

42. Na realização de curativos e o uso de Ácidos gr axos essenciais, indique a alternativa correta:
(A)

37. A desinfecção de baixo nível ocorre quando:
(A)

resseca plásticos e opacifica artigos acríl icos.
é indicado para desinfecção de nível médio
de artigos e superfícies e descontaminação
de superfícies. Ex: materiais de inaloterapia
e oxigenoterapia não metálicos, desinfecção
de lactários, cozinhas etc.
não danifica instrumentais, plásticos e borr achas.
indicado para esterilização de artigos termossensíveis .

(B)

(C)

É uma enzima proteolítica proveniente do látex das folhas e frutos do mamão verde adu lto. Age promovendo a limpeza das secr eções,
tecidos
necróticos,
pus
e
microrganismos às vezes presentes nos fer imentos, facilitando o processo de cicatriz ação. Indicado para feridas abertas, com tec ido desvitalizado e necrosado.
Tipo de cobertura de poliuretano. Promove
ambiente de cicatrização úmido, mas não
apresenta capacidade de absorção. Não deve
ser utilizado em feridas infectadas .
Produto à base de óleo vegetal, possui gra nde capacidade de promover a regeneração
dos tecidos, acelerando o processo de cic atrização. Indicado para prevenção de úlcera

-6-

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

(D)

de pressão e para todos os tipos de feridas,
apresentando melhores resultados quando há
desbridamento prévio das lesões .
São impermeáveis à água e às bactérias e
isolam o leito da ferida do meio externo. Ev itam o ressecamento, a perda de calor e ma ntêm um ambiente úmido ideal para a migração de células. Indicada para feridas com
pouca ou moderada exsudação, podendo f icar até 7 dias .

43. As precauções de contato são indicadas para p acientes colonizados ou infectados por microrg anismos veiculados por contato direto ou indireto,
que tenham grande importância epidemiológica. A
precaução de contato é indicada quando ocorrer:
(A)
(B)
(C)
(D)

Fema – Edital Nº 065/2018 – Tarumã/SP

49. Foi prescrito Aminofilina 150mg IV, tem -se na
unidade, ampolas de 240mg/10 ml. Qual o volume
de medicação corresponde a dosagem prescrita?
(A)
(B)
(C)
(D)

6,25
7,00
5,45
2,40

ml.
ml.
ml.
ml.

50. Foi prescrito Decadron 8 mg, tem-se na unidade,
ampolas de 2,5 ml (4 mg/ml). Qual o volume de
medicação corresponde a dosagem prescrita?
(A)
(B)
(C)
(D)

1,0
2,0
4,0
8,0

ml.
ml.
ml.
ml.

Caxumba.
Meningite bacteriana .
Diarreia infecciosa.
Influenza.

44. Não é uma artéria para verificação do pulso:
(A)
(B)
(C)
(D)

Femoral.
Jugular.
Braquial.
Ulnar.

45. Foi prescrito SG 5% 500 ml em 8 horas. O gotejamento deverá ser de:
(A)
(B)
(C)
(D)

18
19
20
21

gotas/minuto .
gotas/minuto .
gotas/minuto .
gotas/minuto .

46. Foi prescrito SF 0,9% 500 ml em 2 horas e 30
minutos. O gotejamento deverá ser de:
(A)
(B)
(C)
(D)

66
67
68
69

gotas/minuto .
gotas/minuto .
gotas/minuto .
gotas/minuto.

47. Foi prescrito Tienam 500 mg + SF 0,9% 100 ml
em 30 minutos. O gotejamento deverá ser de:
(A)
(B)
(C)
(D)

200 microgotas/minuto.
186 microgotas/minuto.
128 microgotas/minuto.
77 microgotas/minuto.

48. Foi prescrito 400 mg de Cefalotina sódica. É di sponível na unidade frasco-ampola de Cefalotina
sódica com 1g. Quando diluído em 5 ml de água
destilada, o volume a ser administrado é de:
(A)
(B)
(C)
(D)

0,5
1,4
2,0
4,0

ml.
ml.
ml.
ml.
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