
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

 
  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTAADDOORR  CCIIRRÚÚRRGGIICCOO

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

Texto 1 
 

Frevo nasceu como fenômeno de resistência popular 
Susana Dias 

 
“Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...” já diziam os grandes mestres do 

frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, na canção “Frevo da Saudade”.  Mas é pouco provável que a saudade seja 
algo que possamos sentir em relação ao frevo. Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo não só como expressão 
carnavalesca – e que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007 – mas como expressão da cultura popular 
brasileira. Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife, encaminhada ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural 
brasileiro. 

Curiosamente, essa é uma parte da história do frevo menos conhecida da maioria dos brasileiros. A 
compreensão do frevo como “fenômeno de resistência”, segundo a antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo, do 
Instituto de Documentação da Fundação Joaquim Nabuco, é uma interpretação da historiografia contemporânea. “A 
origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, negros e mestiços que criam os 
Clubes Carnavalescos Pedestres e passam a ocupar o espaço urbano, antes dominado apenas pelos Clubes de 
Alegoria e Crítica, do qual participaram as elites intelectual e econômica de Pernambuco”, explica ela. 

O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias e na crítica social dos 
costumes. A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto, no qual havia espaço para as camadas 
mais pobres. “Esse era um processo civilizatório”, analisa Araújo. E complementa: “O frevo é um outro modelo de 
festa, que durante certo tempo não era sequer reconhecido como carnaval”. Quando os Pedestres invadiam as ruas, 
desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum e o ritmo frenético do frevo, arrastavam uma multidão de populares. 
Dentre eles, muitos capoeiristas que, como não tinham compromisso com as manobras executadas pelos blocos 
carnavalescos, interagiam com as músicas e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo. 

“O frevo surge como expressão máxima do carnaval popular, porque refletia as mudanças da realidade 
social e a alteração das relações de força entre os grupos de trabalhadores urbanos”, segundo a documentação 
apresentada pela Prefeitura do Recife ao Iphan. Até nos nomes, os clubes faziam alusão à classe trabalhadora e ao 
mundo do trabalho. Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores, Sineiros, Verdureiros, Empalhadores do Feitosa 
são alguns exemplos. Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e 
locomotiva.  

A expectativa é que a comemoração de 100 anos “freva” - o nome frevo deriva do verbo ferver, 
pronunciado como frever - com reconhecimento do frevo como patrimônio cultural brasileiro.  

(Adaptado) http://www.revista.iphan.gov.br/print.php?id=184 
 
01. No fragmento, “Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...”, a autora 
 
A) defende a idéia de que saudade é coisa que não se sente. 
B) afirma que recordar é viver sempre em paz. 
C) argumenta que recordar ameniza a dor de quem sente saudade. 
D) afirma que ‘saudade’ é coisa que dá e passa. 
E) esclarece que o que é cultivado, vivenciado, cai no esquecimento, gerando a saudade.   
 
02. Segundo o texto, 
 
A) o carnaval continua sendo a festa apenas da elite pernambucana. 
B) no carnaval, sempre houve espaço para todas as classes sociais pernambucanas. 
C) a princípio, o carnaval era a festa daqueles que se utilizavam de críticas sociais aos costumes da época, liderados pelos 

trabalhadores. 
D) a denominação dos passos do frevo é referencial das classes privilegiadas. 
E) o carnaval jamais foi representado pelas classes menos privilegiadas. 
 
03. O frevo tem sua origem nas(na) 
 
A) festas de carnaval, em que predominavam as máscaras e as alegorias. 
B) canções de autoria dos mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva. 
C) camadas sociais populares, sendo reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. 
D) classes sociais menos privilegiadas, formadas por trabalhadores urbanos. 
E) população dos campos que formavam clubes bem específicos da classe trabalhadora, como as Pás, Espanadores, 

Abanadores e Verdureiros.  
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04. Somente em uma alternativa as palavras sublinhadas não expressam a mesma idéia. Assinale-a. 
 
A) Tem o carinho/afeto da recordação. 
B) ...às classes trabalhadoras urbanas/rurais e inclui... 
C) A intenção/propósito era mostrar um carnaval... 
D) Até nos nomes, os clubes faziam alusão/referência à classe trabalhadora...’ 
E) ...e o ritmo frenético/delirante do frevo... 
 
05. Nos fragmentos abaixo, os elementos coesivos sublinhados expressam idéias diversas. Assinale a alternativa em que 

um deles expressa uma relação de finalidade. 
 
A) ‘Mas é pouco provável que a saudade...’ 
B) ‘...para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.’ 
C) ‘Quando os Pedestres invadem as ruas,...’ 
D) ‘...porque refletia as mudanças da realidade social...’ 
E) ‘segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ 
 
06. Quanto ao sinal indicativo de crase, analise as proposições abaixo e seus comentários. 
 

I. ‘...possamos sentir em relação ao frevo.’ – se substituíssemos o termo ‘frevo’ por dança, a crase ocorreria. 
II. ‘...a origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras...’ – a crase ocorreu devido à presença da preposição 

a, exigida pelo termo ‘ligada’, e do determinante as, referente ao termo ‘classes’. 
III. ‘...segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ – a crase, neste caso, poderia ocorrer, 

uma vez que a palavra documentação é feminina.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a I está correta. 
B) Apenas a II está correta.  D) Apenas a I e a II estão corretas. 
C) Apenas a III está correta.  E) Apenas a II e a III estão corretas. 
 
07. Nas alternativas abaixo, os termos sublinhados dos fragmentos são acentuados por serem oxítonos terminados em 

vogal, exceto um. Assinale-o. 
 
A) ‘...que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007...’ 
B) ‘Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife...’ 
C) ‘Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo...’ 
D) ‘Até nos nomes os clubes faziam alusão...’ 
E) ‘Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores...’ 
 
08. Em qual dos fragmentos abaixo, o emprego da vírgula se justifica por separar o termo que explica o anterior?  
 
A) ‘O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias...’ 
B) ‘A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto,...’ 
C) ‘...e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo.’ 
D) ‘...desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum...’ 
E) ‘Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.’ 
 
09. Em ‘...do qual participavam a elite intelectual e a econômica...’, o verbo 
 
A) concorda com o sujeito composto posposto ao verbo. 
B) concorda com o sujeito composto anteposto ao verbo. 
C) por estar anteposto ao sujeito composto, não poderia se encontrar no singular, concordando com o sujeito mais próximo. 
D) exige complemento não regido de preposição. 
E) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.   
 
10. Em ‘...história do frevo menos conhecida...’, a palavra sublinhada 
 
A) concorda com “conhecida”. 
B) poderia se flexionar no feminino plural.  
C) se refere ao termo “história”.  
D) não flexiona, embora esteja diante de palavra feminina. 
E) é variável em gênero e número.  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. A lavagem das mãos é uma das ações mais importantes para prevenção e controle das infecções. Em relação a esse 

cuidado, leia as sentenças abaixo. 
 

I. A lavagem das mãos na técnica evita que se transmitam microorganismos de um cliente para outro; que se 
contamine o material e a si mesmo; deve ser feita antes e após a realização de qualquer procedimento e 
proporciona a remoção da flora transitória da pele. 

II. O Instrumentador Cirúrgico, após realizar um procedimento, não necessita lavar as mãos, pois o uso da luva 
dispensa esta técnica. 

III.  O Instrumentador Cirúrgico lava as mãos, apenas, antes de realizar o procedimento, não havendo necessidade 
de lavar o punho, uma vez que fará uso de luvas.;  

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) I, II e III. B) I e III apenas.  C) apenas I.  D) apenas II.  E) apenas III. 
 
12. São atribuições do Instrumentador Cirúrgico: 
 

I. identificar os instrumentais pelo nome e saber a sua função. 
II. auxiliar o anestesista no que for necessário e controlar a limpeza e a assepsia da sala cirúrgica. 
III. preparar a mesa de instrumental e proteger para que ninguém contamine. Solicitar que os cirurgiões lhe peçam 

os instrumentais com precisão. 
 
Está(ão) correta(s)  
 
A) I, II e III. B) I e II apenas. C) II e III apenas. D) I e III apenas. E) I apenas. 
 
13. É responsabilidade do Instrumentador Cirúrgico durante o ato cirúrgico: 
 
A) receber o cliente e fazer a admissão na sala de cirurgia. 
B) entregar ao cirurgião o instrumental, antes que ele solicite. 
C) manter a mesa sempre em ordem, permitindo que os cirurgiões tenham acesso à mesa no curso da cirurgia. 
D) fazer a supervisão do circulante, enquanto ele estiver na cirurgia. 
E) manter a mesa organizada e ser o responsável absoluto pela mesa com o instrumental. 
 
14. É imprescindível que o Instrumentador Cirúrgico reconheça a terminologia cirúrgica que é formada por sufixos e 

prefixos que normalmente concorda com o tratamento cirúrgico a ser realizado. Sobre isso, relacione a segunda 
coluna, de acordo com a primeira. 

 
1. Histerectomia (   ) Retirada total ou parcial do estômago 

 
2. Hemicolectomia (   ) Retirada cirúrgica do útero 

 
3. Gastroplastia (   ) Retirada cirúrgica do ovário 

 
4. Ooforectomia (   ) Retirada cirúrgica total ou parcial do intestino 

 
5. Gastrectomia (   ) Cirurgia para redução do estômago 

 
Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta. 
 
A) 1, 2, 3, 4, 5. B) 5, 1, 4, 2, 3.  C) 3, 4, 1, 2, 5. D) 2, 3, 5, 4, 1. E) 4, 3, 5, 2, 1. 
 
15. Ao preparar a mesa cirúrgica, o Instrumentador Cirúrgico dispõe os seguintes materiais: porta-agulha, farabeulf, 

bisturi, kelly, allis, backhaus, que são, respectivamente, instrumentais de 
  
A) pinça de campo, diérese, preensão, afastador, hemostasia, síntese. 
B) especial, auxiliar, síntese, diérese, hemostasia, afastador. 
C) afastador, síntese, hemostasia, preensão, auxiliar, diérese. 
D) síntese, afastador, diérese, hemostasia, preensão, pinça de campo. 
E) preensão, afastador, síntese, auxiliar, hemostasia, diérese. 
 
16. Com relação às agulhas cirúrgicas e aos fios de sutura, leia as sentenças abaixo.  
 

I. As agulhas retas geralmente são utilizadas para anastomoses intestinais, e as agulhas semi-retas do tipo 
cortante, quase exclusivamente, para suturas de superfície, geralmente a pele. 
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II. As agulhas não possuem um local determinado na mesa de instrumentação, porém devem sempre estar presas; o 

catgut é um fio orgânico absorvível usado comumente em pele, cirurgias gastro-intestinais e cirurgias 
vasculares. 

III. Quanto maior o número de zeros, mais grosso é o fio de sutura e, quanto maior o algarismo arábico, mais fino 
será o fio.  

 
Está(ão) correta(s)  
 
A) apenas I. B) apenas II. C) apenas III. D) I, II e III.  E) apenas I e II. 
 
17. A finalidade da paramentação cirúrgica é proteger o campo operatório, prevenindo sua contaminação. Em relação 

à paramentação cirúrgica, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. O avental cirúrgico tem por finalidade servir de barreira protetora, sendo considerado estéril em toda a sua 
extensão. 

II. O avental cirúrgico é considerado estéril apenas na parte da frente e acima da cintura; mãos enluvadas devem 
ser mantidas à frente e acima da cintura, para evitar sua contaminação. 

III. O avental cirúrgico deve ser considerado contaminado, quando a sua extremidade superior se voltar para 
baixo. 

 
Está(ão) correta(s)  
 
A) I, II e III. B) apenas II e III. C) apenas I e III. D) apenas I e II. E) apenas II. 
 
18. Os acidentes com material biológico que envolvem profissionais de enfermagem persistem no dia-a-dia. Prevenir 

esses acidentes é a forma adequada para o sucesso das intervenções de enfermagem. Em relação a acidentes com 
material biológico, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta.  

 
A) O profissional de enfermagem deve ter muito cuidado e atenção durante a realização de procedimentos, especialmente 

quando vai reencapar agulhas após sua utilização. 
B) Medidas preventivas de acidentes pérfuro-cortantes são uma obrigação das instituições hospitalares. Medidas individuais 

sob responsabilidade dos trabalhadores não interferem na ocorrência de acidentes desta natureza.  
C) Materiais pérfuro-cortantes, como agulha, bisturi e similares, devem ser desprezados em recipientes resistentes à 

perfuração, sem necessidade de se identificar o recipiente. Deve-se colocá-los no lixo comum.  
D) A exposição do profissional de enfermagem ao HIV por material pérfuro-cortante deve ser tratada como emergência 

médica. O profissional exposto ao risco deve realizar o teste anti-HIV por ocasião do acidente, repetindo-o, se negativo, 
conforme indicação dos órgãos competentes.  

E) Os equipamentos de proteção utilizados devem ser seguros, cabendo a cada trabalhador a responsabilidade de comprá-los. 
 
19. De acordo com o Ministério da Saúde, a desinfecção de superfície que entra em contato com sangue do portador do 

vírus HIV deve ser realizada com  
 
A) álcool a 70%. 
B) glutaraldeído a 1%.  D) água em ebulição. 
C) fenol a 5%. E) hipoclorito de sódio a 1%. 
 
20. No hospital, uma das áreas considerada crítica quanto ao grau de risco infeccioso é o(a)  
 
A) centro cirúrgico. 
B) laboratório.  D) almoxarifado. 
C) enfermaria de clínica. E) refeitório. 
 
21. Para realizar uma punção venosa e instalar uma venóclise, são necessários alguns procedimentos. Numere-os em 

ordem crescente. 
 

(   )  Orientar o paciente para que abra a mão. 
(   )  Instalar o soro. 
(   )  Fazer a antissepsia da pele. 
(   )  Abrir o garrote. 
(   )  Selecionar a veia a ser puncionada. 

 
Assinale a alternativa que contém a ordem crescente correta. 
 
A) 1, 2, 3, 4, 5. B) 4, 5, 2, 3, 1. C) 3, 2, 5, 4, 1. D) 5, 3, 4, 2, 1. E) 2, 3, 1, 4, 5. 
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22. A freqüência normal do Pulso do adulto varia de 
 
A) 50 a 70 bat/min. B) 45 a 85 bat/min. C) 60 a 75 bat/min. D)  65 a 75 bat/min. E) 60 a 100 bat/min. 
 
23. Em relação a feridas, leia as sentenças abaixo. 
 

I. Feridas cônicas são feridas traumáticas intencionais e cicatrizam sem complicações. 
II. Feridas agudas geralmente são feridas traumáticas, como cortes, abrasões, lacerações, queimaduras e outras. 

Normalmente respondem bem ao tratamento e cicatrizam bem. 
III. Feridas superficiais são aquelas que apresentam lesão na epiderme. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) I, II e III.  B) apenas I e II.  C) apenas II e III. D) apenas I e III. E) apenas a I. 
 
24. Em relação à nebulização, leia as sentenças abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
A) No posto de enfermagem, deve-se checar o apartamento, o leito, o nome do cliente, levar a bandeja com o material e 

preparar a solução ao lado do cliente. O tempo da nebulização, quando for com droga, não deve ser inferior a 50 minutos. 
B) A nebulização consiste em uma forma de tratamento de várias afecções pulmonares por meio de substâncias especiais 

associadas ao oxigênio ou ar comprimido. A administração da nebulização é feita, apenas, pela equipe de fisioterapia, não 
cabendo à equipe de enfermagem a responsabilidade dessa técnica. 

C) Orientar o cliente para que ajuste a máscara na face e permaneça com a boca semi-aberta, expirando profundamente, 
durante o procedimento. 

D) Lavar as mãos antes e depois do procedimento, e, ainda no posto, checar a prescrição e preparar a solução para nebulização, 
levar a bandeja com o material pronto para o apartamento e administrar a nebulização. 

E) A nebulização tem, apenas, o objetivo de fluidificar secreções nos portadores de doenças pulmonares crônicas.  
 
25. Em relação ao balanço hídrico, assinale a alternativa correta. 
 
A) É o registro de líquidos eliminados em 36 horas. 
B) É o registro de líquidos eliminados durante o período de internação. 
C) É o registro de líquidos ingeridos pelo paciente em 36 horas. 
D) É a relação entre os ganhos e as perdas de líquidos do paciente em 24 horas 
E) É o registro de todos os ganhos do paciente durante a internação. 
 
26. Um sangramento digestivo alto, com saída de sangue vivo pela boca, é denominado 
 
A) melena. B) hemoptíase. C) hematúria. D) hematoquesia. E) hematêmese. 
 
27. É(s)ão fator(es) de risco que interferem na pressão arterial: 
 
A) uso de hipoglicemiante. 
B) obesidade e sedentarismo.  D) dieta hipossódica. 
C) neoplasias.  E) idade fértil da mulher. 
 
28. Em relação à Pressão Arterial, coloque (V) Verdadeiro ou (F) Falso.  
 

(   ) Hipertensão é a elevação da pressão arterial. 
(   )  Pressão convergente ocorre quando os valores da pressão sistólica e da pressão distólica se distanciam. 
(   )  Hipotensão ocorre quando a pressão arterial está acima de 90 X 60 mmHg. 
(   )  Pressão divergente ocorre quando os valores da pressão sistólica e da pressão diastólica se distanciam. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta. 
 
A) V, F, F, V. B) V, V, V, F. C) V, V, F, F. D) F, F, V, F. E) F, V, V, F. 
 

29. O paciente M.P.J, portador de tumor de estômago, com SSVV dentro da normalidade, tem em sua prescrição 
médica 2000 ml de soro glicosado 5%, que deverá ser infundido em 24 horas. Calcule o gotejamento desse soro. 

 
A) 14 gotas por minuto. 
B) 25 gotas por minuto. D) 29 gotas por minuto. 
C) 28 gotas por minuto.  E) 35 gotas por minuto. 
 
30. Sobre Sondagem Vesical de Demora (SVD), leia as alternativas abaixo e, a seguir, assinale a correta. 
 
A) Aos pacientes que apresentam infecção urinária e necessitam de uma SVD, a sonda é instalada a um coletor de sistema de 

drenagem aberto. 
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B) A bolsa coletora da sonda vesical de demora deve ser colocada sempre acima do nível da bexiga, para facilitar a drenagem e 

diminuir o risco de infecção. 
C) Para a instalação da sonda vesical de demora em mulheres, deve-se colocar a paciente em posição supina com os joelhos 

fletidos e as pernas separadas. 
D) Na sondagem vesical de demora, para instalar a sonda, utiliza-se luva de procedimento. 
E) Na SVD, o cliente pode permanecer com a mesma sonda por tempo indeterminado, pois não risco de infecção. 
 
31. No pós-operatório de pneumectomia, quando o paciente está com dreno de tórax, deve-se ter como cuidado: 
 
A) verificar sinais vitais de 15 em 15 minutos. 
B) manter sempre o dreno acima do tórax do paciente. 
C) manter a ordenha de 10 em 10 minutos. 
D) manter o paciente em decúbito dorsal horizontal. 
E) clampear os drenos, quando for realizar o transporte do paciente. 
 
32. Leia atentamente as sentenças abaixo e a seguir marque a alternativa correta. 
 

I. O sangramento gastro-intestinal é a perda de sangue a partir de qualquer órgão do trato digestivo (esôfago, 
estômago, intestino delgado e intestino grosso). 

II. Os sangramentos por úlceras pépticas, gástricas ou duodenais são os mais comuns do sistema gastro-intestinal. 
III. Os sangramentos gástricos de pacientes portadores de cirrose hepática são controlados facilmente, por não 

haver alteração da circulação sangüínea. 
 
Está(ão) correta(s)  
 
A) I, II e III.  B) apenas I e II. C) apenas II e III. D) apenas I e III.  E) apenas I. 
 
33. Em alguns casos, a crise epiléptica é antecedida por um sinal característico, chamado 
 
A) hemiplegia. B) histeria. C) aura. D) hipocondria. E) furor epilético. 
 
34. O diabetes é uma doença causada pela ausência ou deficiência na produção de insulina, produzido pelo pâncreas. 

Leia as sentenças e a seguir. 
 

I. A medição da glicose no sangue e na urina é um dos recursos para identificar níveis de glicose e tratar, quando 
necessário.  

II. O paciente diabético não deve realizar exercícios físicos, pois eles aumentam os níveis de glicose no sangue. 
III. São sintomas do diabetes a polidipsia, a oligúria e a diminuição no apetite. 

 
Está(ão) correta(s)  
 
A) I, II e III. B) apenas I e II. C) apenas I e III. D) apenas I.  E) apenas III 
 
35. De acordo com o calendário básico de vacina, assinale a alternativa correta. 
 
A) A BCG-ID só deve ser administrada a partir dos 5 meses. 
B) A vacina oral contra pólio  é administrada em 3 doses até o primeiro ano de vida. 
C) A vacina contra febre amarela é administrada em 3 doses: no 3º, no 5º e no 9º mês, com reforço no 12º mês. 
D) A vacina tríplice viral é administrada em 3 doses: no 2º, no 4º e no 6º mês. 
E) A vacina oral contra pólio é administrada em 6 doses: no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º e no 7º mês. 
 
36. A vacina tríplice viral é indicada para imunizar contra: 
 
A) pólio, tétano e difteria. 
B) pólio, hepatite e rubéola.  D) hepatite, febre amarela e sarampo. 
C) sarampo, rubéola e caxumba.  E) hepatite, tétano e rubéola. 
 
37. Uma criança apresenta vários episódios diarréicos por dia, irritabilidade, incursões respiratórias levemente 

aceleradas. A primeira providência a ser tomada será 
 
A) iniciar hidratação oral. 
B) encaminhar ao pediatra.  D) iniciar antibioticoterapia. 
C) administrar antidiarréico. E) mantê-la em observação. 
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38 A parturiente ao ser admitida em uma maternidade, um dado importante a ser observado pelo profissional de 

enfermagem, é o de verificar 
 
A) se a parturiente realizou a higiene corporal. 
B) o dia da última consulta do pré-natal.  D) o número de contrações. 
C) a data prevista para o parto. E) se ela se fez acompanhar de alguém. 
 
39. Após o nascimento do bebê, o período de eliminação da placenta denomina-se de 
 
A) expulsão. B) delivramento. C) contração. D) dilatação. E) involução uterina. 
 
40. Qual lei regulamenta o exercício profissional de enfermagem no Brasil? 
 
A) Lei 8.080/96. 
B) Lei 2.765/87.  D) Lei 1.2604/55. 
C) Lei 5.692/75.  E) Lei 7.498/86. 
 

  


