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cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  
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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  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia a crônica O pavão , de Rubem Braga, 
para responder às questões de 01  a 04.  

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o 
esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas 
andei lendo l ivros; e descobri que aquelas cores t o-
das não existem na pena do pavão. Não há pigmen-
tos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a 
luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um 
__________ de plumas. Eu considerei que este é o 
luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes 
com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz 
seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.  

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! m i-
nha amada; de tudo que ele __________ e esplende 
e estremece e delira em mim existem apenas meus 
olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de 
glórias e me faz magnífico.  

(Fonte: c ronicabrasi lei ra.org.br)  

01. Com base nas ideias contidas no texto, é correto 
inferir que 

(A) o pavão é um farsante que engana seus ad-
miradores.  

(B) o luxo do grande artista é conseguir misturar 
diversas cores e tons a f im de representar a 
grandiosidade do pavão.  

(C) é a simplicidade presente nas coisas que 
constitui o verdadeiro esplendor.  

(D) o conhecimento trazido pelos l ivros desmist i-
f ica o mistério da vida e desfaz a sua beleza.  

02. Em “... descobri que aquelas cores todas não 
existem  na pena do pavão...”, a forma verbal des-
tacada pode ser substituída, flexionada no pretér i-
to imperfeito do indicativo, respeitando-se as re-
gras oficiais de concordância, por:  

(A) haviam. 
(B) poderá existir.  
(C) deviam haver. 
(D) havia. 

03. Marque a alternativa que completa corretamente e 
na sequência as lacunas deixadas no texto.  

(A) arco-íris... suscita.  
(B) arcoíris... suscita.  
(C) arco-íris... sucita.  
(D) arcoíris... sucita.  

04. Em “... me faz magnífico” (15ª l inha), o termo 
destacado exerce a função sintática de  

(A) predicativo do sujeito.  
(B) adjunto adverbial.  
(C) predicativo do objeto.  
(D) adjunto adnominal.  

05. Constitui-se de uma oração subordinada adverbial  
conformativa o período apresentado em:  

(A) Segui por aquele caminho como meu grande 
amigo havia me aconselhado.  

(B) João é tão egoísta como seu irmão é teimo-
so. 

(C) Como o preço dos combustíveis não para de 
subir, comecei a andar de ônibus.  

(D) Já que Emanuel não se sentia bem naquela 
festa, retirou-se cedo.  

MATEMÁTICA 

06. Para ser aplicado em superfícies revestidas com 
porcelanato, certo produto de l impeza deve ser d i-
luído em 20% de água l impa. Júlio pretende pre-
parar este produto e obter a quantidade pronta de 
1,5 l. Logo, as proporções de produto e água que 
deverão ser misturadas são respectivamente  

(A) 1.500 ml e 300 ml.  
(B) 1.300 ml e 200 ml.  
(C) 1.250 ml e 250 ml.  
(D) 1.200 ml e 300 ml. 

07. Analise os sólidos a seguir e assinale a alternat i-
va correta. (Obs.: Considere π = 3,14).  

 

(A) Os volumes de A e B são iguais.  
(B) O volume de B é maior que o volume de A.  
(C) A diferença dentre os volumes A e B é igual a 

174,6 cm3.  
(D) A soma dos volumes de A e B é superior a 

400 cm3.  

08. Se a = 8 e b = 6, então a² + 3b – a é igual a 

(A) 74. 
(B) 82. 
(C) 60. 
(D) 54. 

09. Determine a quantidade de meses necessária 
para que um capital de R$ 750,00 produza apenas 
em juros a metade do valor inicial aplicado. Co n-
sidere um regime de juros simples de 0,4% a.m. 

(A) 120. 
(B) 125. 
(C) 130. 
(D) 110. 
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10. O médico receitou para Emanuel uma medicação 
em gotas que deve ser tomada na proporção de 2 
mg por quilo de pessoa. Determine a quantidade 
de gotas que Emanuel deverá ingerir, sabendo-se 
que ele pesa 90 Kg e que cada gota desta medi-
cação é igual a 3 mg.  

(A) 50. 
(B) 45. 
(C) 180. 
(D) 60. 

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

11. Em 1924, foi instalado, na então Vila Lex, o pr i-
meiro estabelecimento comercial. Marque a al te r-
nativa que apresenta qual era este comércio, bem 
como seu proprietário.  

(A) Uma mercearia; Mathiae Lex. 
(B) Uma farmácia; Gilberto Lex.  
(C) Um bar; Silas Orvellas.  
(D) Um consultório dentário; Antônio Lex.  

12. Quando a Vila Lex começou a se desenvolver, 
passou não só a receber novos moradores, como 
também a primeira Igreja e a primeira escola. 
Nesta época, um dos meios de diversão e aglut i-
nação de pessoas era, segundo informações of i-
ciais, 

(A) a pesca esportiva.  
(B) a festa do padroeiro de Assis.  
(C) a missa realizada aos domingos.  
(D) o campo de futebol.  

13. Através do Decreto Lei Estadual nº 2203, o povo-
ado é elevado à categoria  de Distrito de Paz, com 
a denominação de Tarumã, pertencente ao mun i-
cípio de Assis. Assinale a alternativa que apre-
senta a data em que este fato ocorreu.  

(A) Outubro de 1927.  
(B) Dezembro de 1926.  
(C) Janeiro de 1993.  
(D) Novembro de 1925.  

14. Analise os itens que se seguem:  

I. Agricultura, meio ambiente, obras e serviços u r-
banos. 

II. Trânsito, Transportes e Segurança.  

III. Educação, Cultura e Esportes.  

De acordo com a organização administrativa atual 
de Tarumã, são secretarias do município assim 
denominadas o que se afi rma apenas  em 

(A) I, II e II I.  
(B) I e III.  
(C) I e II.  
(D) II e III.  

15. Das alternativas que se seguem, marque aquela 
que não apresenta um ponto de turismo rural, do 
município de Tarumã.  

(A) Fazenda Voltinha.  
(B) Sítio Palmeiras.  
(C) Chácara Vista Bela.  
(D) Sítio Água das Palmeiras.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. A LEI N 7.498/86, DE 25 DE JUNHO DE 1986, 
sancionada pelo Presidente da República, José 
Sarney – “Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da Enfermagem e dá outras providên-
cias. Neste contexto, todas estão corretas, exce-
to:  

(A) A Enfermagem é exercida privativamente pe-
lo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem e 
pelo Auxil iar de Enfermagem, respeitados os 
respectivos graus de habi l i tação.  

(B) A Enfermagem é exercida privativamente pe-
lo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, 
pelo Auxil iar de Enfermagem e pela Parteira, 
respeitados os respectivos graus de habil i t a-
ção. 

(C) A Enfermagem e suas atividades auxil iares 
somente podem ser exercidas por pessoas 
legalmente habil i tadas e inscritas no Conse-
lho Regional de Enfermagem com jurisdição 
na área onde ocorre o exercício. 

(D) É livre o exercício da Enfermagem em todo o 
território nacional, observadas as dispos i-
ções desta Lei.  

17. De acordo com a Lei nº 7.498/86 que dispõe sobre 
a regulamentação do exercício da Enfermagem, 
são Auxil iares de Enfermagem:  

I. O titular do certif icado de Auxil iar de Enfermagem 
conferido por instituição de ensino, nos termos da 
Lei e registrado no órgão competente.  

II. O pessoal enquadrado como Auxil iar de Enferma-
gem, nos termos do Decreto-lei nº 299, de 28 de 
fevereiro de 1967.  

III. O titular de certif icado de Enfermeiro Prático ou 
Prático de Enfermagem, expedido até 1964 pelo 
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e 
Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão 
congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades 
da Federação, nos termos do Decreto -lei nº 
23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto -lei  
nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 
3.640, de 10 de outubro de 1959. 

IV. O titular de certif icado de Auxil iar Prático ou Prá-
tico Auxil iar de Enfermagem, expedido até 1964 
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medici-
na e Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por ó r-
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gão congênere da Secretaria de Saúde nas Un i-
dades da Federação, nos termos do Decreto -lei nº 
23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-lei  
nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 
3.640, de 10 de outubro de 1959. 

Estão corretas: 

(A) I; III e IV. 
(B) I e IV.  
(C) I; II e II I.  
(D) II; III e IV. 

18. O Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem (CEPE) em vigência trata -se da: 

(A) Resolução 564/2017 e passou a vigorar na 
data da sua publicação, 06 de novembro de  
2017. 

(B) Resolução 564/2017 e passou a vigorar 120 
dias a partir de sua publicação.  

(C) A Resolução 311/2007 e passou a vigorar na 
data da sua publicação, 06 de novembro de 
2007. 

(D) A Resolução 311/2017 e passou a vigorar na 
data da sua publicação, 06 de novembro de 
2017. 

19. O Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem, normatiza direitos, deveres e proibições. 
Quanto a isto, assinale a correta.  

(A) É Dever: “Aprimorar seus conhecimentos téc-
nico-científicos, ético-políticos, socioeducat i-
vos, históricos e culturais que dão sustenta-
ção à prática profissional”.  

(B) É Direito: “Incentivar e apoiar a participação 
dos profissionais de Enfermagem no desem-
penho de atividades em organizações da ca-
tegoria”.  

(C) É Direito: “Recusar-se a executar prescrição 
de Enfermagem e Médica na qual não cons-
tem assinatura e número de registro do pro-
fissional prescritor, exceto em situação de 
urgência e emergência”.  

(D) É Direito: “Aprimorar seus conhecimentos 
técnico-científicos, ético-políticos, socioedu-
cativos, históricos e culturais que dão sus-
tentação à prática profissional”.  

20. A Lei que “Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a orga-
nização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências”, está 
contemplada na alternativa.  

(A) Lei 8080/90. 
(B) Lei 8080/88. 
(C) Lei 8142/90. 
(D) Lei 8142/92. 

21. O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído 
pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas fede-
rais, estaduais e municipais, da Administração d i-
reta e indireta e das fundações mantidas pelo Po-
der Público”. Quanto a seus objetivos e 
atribuições, todas as alternativas estão corretas,  
exceto:  

(A) Identif icação e divulgação dos fatores cond i-
cionantes e determinantes da saúde.  

(B) Assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica.  

(C) Formulação e execução da política de san-
gue e seus derivados.  

(D) Universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência.  

22. De acordo com as atribuições do Auxil iar de En-
fermagem (AE), no que se refere a sua atuação 
frente a situação de parada cardiorrespiratória e 
manobras de ressuscitação. Está previsto na Lei 
do Exercício Profissional, que o AE também atua 
nesta situação. Assinale a alternativa que corres-
ponde à atuação correta: 

(A) Ministrar medicação parenteral.  
(B) Realizar a sondagem vesica l. 
(C) Determinar o tempo de manobras.  
(D) Inserir a cânula de guedel.  

23. De acordo com a Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), é correto:  

I. Atenção Básica (AB).  

II. Atenção Primária à Saúde (APS).  

III. Nível Primário à Saúde (NPS).  

IV. Porta de Entrada à Saúde (PES).  

(A) Estão corretas as alternativas I,  II e IV.  
(B) Estão corretas as alternativas I,  III e IV.  
(C) Estão corretas as alternativas I e II.  
(D) Estão corretas as alternativas II,  III e IV.  

24. A sigla PNSP, está diretamente associada à  Por-
taria nº 529, de 1º de abri l de 2013 e signif ica: 

(A) Política Nacional de Saúde Pública.  
(B) Programa Nacional de Segurança do Pacien-

te.  
(C) Programa Nacional de Saúde Pública.  
(D) Portaria Nacional de Segurança do Paciente.  

25. Ao se considerar a segurança do paciente, é i n-
dispensável conhecer as principais definições ut i-
l izadas pela Portaria Nacional que institui  os crit é-
rios, definições para segurança do paciente. 
Assim, para fins desta Portaria, são adotadas as 
seguintes definições para dano, incidente, evento 
adverso e segurança do paciente. Assinale a cor-
reta.  
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(A) DANO: evento ou circunstância que poderia 
ter resultado, ou resultou, em dano desne-
cessário ao paciente.  

(B) SEGURANÇA DO PACIENTE: eliminação de 
qualquer risco de dano associado ao cuidado 
de saúde. 

(C) EVENTO ADVERSO: incidente que resulta 
em dano ao paciente.  

(D) INCIDENTE: incidente que resulta em dano 
ao paciente.  

26.  “O Informatiza APS faz parte da estratégia de 
saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte 
SUS. O Programa de Apoio à Informatização e 
Qualif icação dos Dados da Atenção Primária à 
Saúde - Informatiza APS, foi instituído pela Porta-
ria nº 2.983, de 11 de novembro de 2019, por 
meio da alteração das Portarias de Consolidação 
nº 5/GM/MS e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017” (MS, Brasil, 2019).  

Com base nesta informação, é possível entender 
que todos os registros em prontuário serão efet i -
vados via programa. Quanto a esses dados todas 
estão corretas, exceto:  

(A) O prontuário eletrônico permite que dados 
sanitários sobre a visita domicil iária sejam 
descritos, permitindo que a prescrição méd i-
ca seja assertiva.  

(B) O Prontuário eletrônico deverá ter um campo 
específico para prescrição de medicamentos 
ou outros métodos terapêuticos.  

(C) O prontuário eletrônico deverá ter um campo 
específico para descrição de encaminhamen-
tos a outros pontos da rede de atenção à sa-
úde. 

(D) O prontuário eletrônico permite acesso rápido 
aos problemas de saúde e intervenções atu-
ais. 

27. O Auxil iar de Enfermagem deve ter habil idade 
prática para a realização da verifi cação da Pres-
são Arterial Sistêmica (PAS), além de efetuar os 
devidos registros e condutas necessárias. Med i-
ante esta habil idade, assinale a correta. 

(A) O AE deve certif icar-se de que o paciente 
sempre está com a bexiga vazia, sentado 
com as pernas descruzadas antes de verif i-
car a PAS. Após realizar o procedimento de-
ve registrar no prontuário eletrônico e info r-
mar o enfermeiro ou médico em caso de PA 
alterada. 

(B) O AE deve estar atento a picos de pressão 
alta com valores superiores a 
180X100mmHg. Considerando que a hiper-
tensão é mais grave do que a hipotensão. 
Frente a estes casos, além de dar o encami-

nhamento necessário, deve registrar as i n-
formações no prontuário.  

(C) O AE deve certif icar-se de que o paciente es-
tá pronto para a verif icação da PAS, ou en-
tão, frente a uma situação emergencial, con-
siderar os fatores que podem influenciar nos 
parâmetros deste sinal vital. Registrar o pro-
cedimento em prontuário de acordo com as 
condições do paciente e comunicar enferme i-
ro ou médico mediante alterações significat i-
vas. 

(D) O AE deve certif icar-se de que o paciente 
não fumou nos últimos 30 minutos, ou ingeriu 
café nos últimos 15 minutos, não está de be-
xiga cheia e está sentado com as pernas 
descruzadas. Coloca a braçadeira com o 
manguito no braço, verif ica a artéria braquial,  
insufla a pera até o máximo de 200 mmHg, 
coloca o estetoscópio na artéria radial e abre 
a válvula lentamente, ouvindo os batimentos 
sistólicos e diastólicos. Registra o resultado 
em prontuário e comunica enfermeiro caso 
tenha alteração significativa.  

28. Apesar dos avanços tecnológicos referentes aos 
dispositivos para aplicar insulina, a seringa ainda 
é o dispositivo mais uti l izado no Brasil. As seri n-
gas de insulina possuem escala de graduação em 
unidades adequadas à concentração de insulina 
U100 disponíveis no Brasil, por isso também são 
identif icadas como seringas U100.  

Considerando o uso indicado dos materiais e via 
para administrar insulina, mediante a prescrição 
de 30 UI, assinale a alternativa correta.  

(A) O AE deve aspirar 0,3 ml de insulina em se-
ringa de 1 ml, podendo injetar a medicação 
na fossa cubital com o uso de agulha de 
25x7mm com ângulo de 70º.  

(B) O AE deve aspirar 0,3 ml de insulina em se-
ringa U100, podendo injetar a medicação na 
região periumbil ical com o uso de agulha de 
13,0x0,45 mm com ângulo de 90º. 

(C) O AE deve aspirar 0,30 UI de insulina em se-
ringa de 1 ml, podendo injetar a medicação 
na fossa cubital com o uso de agulha de 
25x7mm com ângulo de 70º.  

(D) O AE deve aspirar 0,30 UI de insulina em se-
ringa U100, podendo injetar a medicação na 
região periumbil ical com o uso de agulha de 
13x0,45 mm com ângulo de 90º.  

29. Os sinais vitais são indicadores do estado de s a-
úde e das funções: circulatória, respiratória, ne u-
ral e endócrina do corpo. São parâmetros de ava-
liação clínica, uti l izadas no mundo todo, e  
fornecem dados reais sobre o estado do paciente 
e da gravidade do quadro clínico. Neste contexto , 
assinale a alternativa correta.  
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(A) A TC, FC, FR, PA, Oximetria de pulso e dor 
são os sinais vitais que devem ser avaliados.  

(B) A dor é considerada um dos mais importantes 
sinais vitais nos últimos anos, devido ao ri s-
co de morte que ela provoca.  

(C) A pressão arterial, deve ser verif icada com a 
técnica correta, aplicando-se o método palpa-
tório e auscultatório, além de braçadeira em 
tamanho adequado, manguito, manômetro 
com indicação de calibre adequado e este-
toscópio, ambos em condições de uso.  

(D) A FR e a FC devem ser verif icadas juntamen-
te com a TC, com o tempo máximo de 1 m i-
nuto. 

30. A biossegurança é uma área de conhecimento 
definida pela Agência Nacional de Vigilância San i-
tária (Anvisa) como: “condição de segurança a l-
cançada por um conjunto de ações destinadas a 
prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos in e-
rentes às atividades que possam comprometer a 
saúde humana, animal e o meio ambiente”. Nessa 
l inha de pensamento, assinale a correta.  

(A) Os EPIs e EPCs são equipamentos individu-
ais que devem ser uti l izados pelo AE para 
realização de procedimentos ou serviços que 
o coloque em contato com material de origem 
biológica.  

(B) Durante a pandemia de COVID-19, os equi-
pamentos individuais são indispensáveis para 
os profissionais que atuam na l inha de frente, 
destacando-se que o uso de equipamentos 
descartáveis são os mais uti l izados e segu-
ros. 

(C) O uso de luvas de látex ou vinil, são indi s-
pensáveis para a veri f icação dos sinais vitais 
em qualquer circunstância, garantindo-se a 
segurança do profissional e paciente.  

(D) O AE tem menor contato com agentes bioló-
gicos, pois executa funções de baixa comple-
xidade no processo de cuidado.  

31. Considerando que o processamento dos materiais 
hospitalares é fundamental para garantir a segu-
rança da assistência, a RDC 15 de 2012 dispõe 
sobre requisitos de boas práticas para o proces-
samento de produtos para saúde, estabelecendo 
os requisitos de boas práticas para o funciona-
mento dos serviços que realizam o processamento 
de produtos para a saúde visando à segurança do 
paciente e dos profissionais envolvidos. Nessa 
área, o auxil iar de enfermagem exerce papel de 
grande importância e deve estar atento a todos os 
aspectos envolvidos nessa l inha de trabalho.  É 
muito importante conhecer os conceitos básicos, 
sendo correto o que se define na alternativa:  

(A) Limpeza constitui o primeiro passo nos pro-
cedimentos técnicos de desinfecção e  esteri-

l ização, considerando que a presença de ma-
téria orgânica protege os microrganismos do 
contato com agentes desinfetantes e esteri l i-
zantes. 

(B) Limpeza é o processo de redução dos m i-
crorganismos de artigos e superfícies, to r-
nando-os seguros para o manuseio. 

(C) Descontaminação é o processo físico ou 
químico de destruição de microrganismos, 
exceto os esporulados.  

(D) Desinfecção é o processo de destruição de 
todos os microrganismos, inclusive esporula-
dos. 

32.  A ANVISA estabelece que os artigos são classif i-
cados de acordo com risco de causar infecções e 
potencial de contaminação. Quanto a isto, assina-
le a alternativa correta.  

(A) Artigos Críticos: entram em contato com tec i-
dos não estéreis ou com o sistema vascular e 
penetram em órgãos e tecidos.  

(B) Artigos semicríticos: entram em contato com 
mucosa e pele não íntegra do paciente ou 
com mucosas íntegras e exigem a esteri l iza-
ção. 

(C) Artigos não críticos: entram em contato ape-
nas com superfícies.  

(D) Todos os artigos críticos possuem alto risco 
de causar infecção.  

33.  A ANVISA institui técnica de higienização das 
mãos no âmbito da saúde. Tal técnica é ampla-
mente divulgada e é um dos procedimentos mais 
importantes para garantir  a segurança do atend i-
mento e evitar a contaminação cruzada. Neste 
contexto, todas estão corretas, exceto :  

(A) A ANVISA determina que a higienização das 
mãos deve ser feita em três momentos es-
senciais: antes de tocar no paciente, após 
tocar no paciente e após tocar em fluidos 
corporais.  

(B) A higienização simples das mãos com água e 
sabão é suficiente para eliminar toda micro-
biota transitória das mãos e assim evitar a 
contaminação cruzada.  

(C) As mãos dos profissionais de saúde podem 
ser persistentemente colonizadas por micro r-
ganismos patogênicos (como Staphylococcus 
aureus, bacilos Gram-negativos ou levedu-
ras).  

(D) O uso de luvas não dispensa a higienização 
das mãos na técnica estabelecida pela AN-
VISA. 

34.  No contexto do envelhecimento e saúde da pes-
soa idosa, as atribuições da equipe de saúde são 
essenciais. “No trabalho das equipes da Atenção 
Básica/Saúde da Família, as ações coletivas na 
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comunidade, as atividades de grupo, a participa-
ção das redes sociais dos usuários são alguns 
dos recursos indispensáveis para atuação nas d i-
mensões cultural e social” (MS, Brasil, 2006).  

Quanto aos cuidados a serem dispensados pelo 
AE, todas estão corretas, exceto :  

(A) Realizar atenção integral às pessoas idosas.  
(B) Realizar assistência domicil iar, ao idoso 

acamado, portador de LPP, hipertensão e d i-
abetes. 

(C) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuida-
dor sobre a correta uti l ização dos medica-
mentos. 

(D) Participar das atividades de assistência bás i-
ca, realizando procedimentos regulamenta-
dos no exercício de sua profissão na UBS e 
quando indicado, ou necessário, no domicíl io 
e/ou nos demais espaços comunitários. 

35.  O calendário vacinal é um instrumento de grande 
relevância. O primeiro ano de vida deve ser mon i-
torado por todas as UBS/ESF, devendo ser de-
senvolvidas estratégias para identif icar e atingir 
as crianças que não são vacinadas. A prevenção 
das doenças transmissíveis é um dos fatores de-
terminantes da redução do Coeficiente de Mortal i-
dade Infanti l .  Quanto ao calendário vacinal, ass i-
nale a correta:  

(A) A VIP é aplicada aos 2, 4, 6 e 15 meses.  
(B) A VIP é a vacina contra tríplice bacteriana.  
(C) A VIP é a vacina contra poliomielite inativada 

e a VOP, também contra a mesma doença, 
atenuada. 

(D) A VIP é a vacina contra poliomielite atenuada 
e a VOP, também contra a mesma doença, 
inativada. 

36. Chega na unidade uma adolescente de 14 anos 
queixando-se de poliuria, polifagia, polidipsia, fa-
diga e ganho ponderal nos últimos 3 meses. Com 
base nestes sintomas clássicos e amplamente d i-
vulgados, esta adolescente pode estar COM:  

(A) Diabetes tipo I I.  
(B) Grávida. 
(C) Anêmica. 
(D) Diabetes tipo I .  

37. A dipirona sódica é um medicamento uti l izado no 
tratamento da dor e febre. Tempo médio de início 
e ação: 30 a 60 minutos após a administração e 
geralmente duram por aproximadamente 4 horas. 
Apresentação: ampola 2 ml, contendo 500 mg/ml.  

Foi prescrito pelo médico para uma criança de 
16kg: 

- Dipirona – 375 mg - IM  

Transformando a concentração em volume e separan-

do o material necessário, teremos: 

(A) Dipirona 0,75 ml /  materiais: Luvas de proce-
dimento, algodão hidrofíl ico, agulha 
40x12mm, agulha 25x7 mm, seringa de 3ml,  
álcool 70%, cuba rim, curativo adesivo.  

(B) Dipirona 1,25 ml/ materiais: Luvas de proce-
dimento, algodão hidrofóbico, seringa de 2ml, 
agulha 25x8 mm, álcool 70%, cuba rim, cura-
tivo adesivo. 

(C) Dipirona 1,25 / materiais: Luvas de proced i-
mento, algodão hidrofíl ico, seringa de 5  ml, 
água para diluição, agulha 40x12 mm e 
25x8mm, álcool 70%, cuba rim.  

(D) Dipirona 0,80 ml /  materiais: Luvas de proce-
dimento, algodão hidrofíl ico, 1 ampola de 
água para injeção, seringa de 3  ml, agulha 
25x7 mm, álcool 70%, cuba rim.  

38. Paciente adulto chega ao posto de enfermagem 
com uma prescrição médica e uma solicitação de 
exame. 

PM: Cetoprofeno 100 mg – EV (correr em 30 mi-
nutos, diluído em 100 ml). 

Exames: glicemia capilar, glicemia, ureia, creat i -
nina, Na, K, Cal, Hc e Urocultura.  

Considerando que estão disponíveis todos os ma-
teriais e insumos necessários, faltando apenas o 
equipo macrogotas, portanto dispõe-se do micro-
gotas. Assinale a alternativa correta quanto ao 
gotejamento e materiais:  

(A) 67 mcgts/min. Bandeja, equipo mcgt, frasco -
ampola cetoprofeno 100 mg, AD-10 ml, 
SF0,9% - 100 ml, scalp 23, 4 bolas de algo-
dão hidrófi lo, álcool 70%, fita adesiva hipoa-
lergênica, luvas de procedimento, seringa 5 
ml, seringa 10 ml, agulha 12x25 mm, Glico-
símetro completo, tubo (tampa amare-
la/vermelha), tubo (tampa roxa/l i lás), frasco 
coletor estéri l .  

(B) 201 mcgts/min. Bandeja, equipo mcgt, frasco-
ampola cetoprofeno 300 mg, AD-10 ml, 
SF0,9% - 100 ml, scalp 23, 4 bolas de algo-
dão hidrofóbico, álcool 70%, fita adesiva h i-
poalergênica, luvas estéreis, seringa 5 ml, 
seringa 10 ml, agulha 12x25 mm, Glicosíme-
tro completo, tubo (tampa amarela/vermelha), 
tubo (tampa roxa/l i lás), frasco coletor estéri l .  

(C) 201 mcgts/min. Bandeja, equipo mcgt, frasco -
ampola cetoprofeno 100mg, AD-10 ml, 
SF0,9% - 100 ml, scalp 23, 4 bolas de algo-
dão hidrófi lo, álcool 70%, fita adesiva hipoa-
lergênica, luvas de procedimento, seringa 5 
ml, seringa 10 ml, agulha 12x25 mm, Glico-
símetro completo, tubo (tampa amare-
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la/vermelha), tubo (tampa roxa/l i lás), frasco 
coletor estéri l .  

(D) 67 gts/min. Bandeja, equipo magt, solução 
cetoprofeno 100 mg, AD-10 ml, SF0,9% - 
200ml, scalp 23, 4 bolas de algodão hidrófi lo, 
álcool 70%, esparadrapo, luvas de proced i-
mento, seringa 5 ml, seringa 10 ml, agulha 
12x25 mm, Glicosímetro completo, tubo 
(tampa cinza), tubo (tampa roxa/l i lás), frasco 
coletor estéri l .  

39. Foi prescrito uma lavagem intestinal para paciente 
com cólon chagásico, sem evacuar há 14 dias:  

PM: Infundir cl isterol 12%, diluído em 1 .000 ml de 
SF0,9%, aquecido. Usar sonda de Levine para 
atingir sigmoide.  

Quanto ao procedimento prescrito, assinale a a l-
ternativa que corresponde a terminologia correta.  

(A) Enteroclisma. 
(B) Clister.  
(C) Enema. 
(D) Colonoreto. 

40. Grande parte das medicações são administradas 
via enteral  e via parenteral . Assinale a alternat i-
va em que os locais, correspondem às vias cit a-
das: 

(A) VO, IM, SC, EV, Otológica.  
(B) IM, SC, ID, EV.  
(C) VO, IM, EV, retal .  
(D) Subcutânea e intramuscular.  

 



 

 

 


