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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM  

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

Nosso tempo 

A Osvaldo Alves

1 
1. Este é tempo de partido,  

2. tempo de homens partidos. 

 

3. Em vão percorremos volumes, 

4. Viajamos e nos colorimos. 

5. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

6. Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 

7. As leis não bastam. Os lírios não nascem 

8. da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se 

9. na pedra. 

 

10. Visito os fatos, não te encontro. 

11. Onde te ocultas, precária síntese, 

12. penhor de meu sono, luz 

13. dormindo acesa na varanda? 

14. Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo 

15. sobe ao ombro para contar-me 

16. a cidade dos homens completos. 

 

17. Calo-me, espero, decifro,  

18. As coisas talvez melhorem.  

19. São tão fortes as coisas! 

 

20. Mas eu não sou as coisas e me revolto. 

21. Tenho palavras em mim buscando canal,    

22. são roucas e duras, 

23. irritadas, enérgicas, 

24. comprimidas há tanto tempo, 

25. perderam o sentido, apenas querem explodir. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 12. ed. Rio 

http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=204243 
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01) No texto, está presente a ideia de 

 

(A) desesperança no futuro. 

(B) medo do que está por vir. 

(C) acomodação em face da realidade observável. 

(D) inquietação diante do caos que rege o mundo. 

 

02) O sujeito poético, no texto, revela-se 

 

(A) alheio ao que se passa a sua volta. 

(B) revoltado por não ter perspectivas imediatas. 

(C) desejoso de reverter a ordem das coisas. 

(D) contraditório ante a postura tomada em 

relação aos fatos. 

 

03) A forma verbal transcrita à esquerda que pode 

ser substituída, mantendo-se o seu sentido 

original, pela expressão indicada à direita é: 

 

(A) melhorem" (v. 18) - possam melhorar. 

(B) “percorremos” (v.3) - tínhamos percorrido 

(C) "pedem" (v. 6) - estavam pedindo 

(D) "ocultas" (v. 11) - terias ocultado 

 

04) No texto, 

 

(A) o vocábulo "nenhum" (v. 14) equivale a 

qualquer. 

(B) a palavra "precária" (v. 11) conota debilidade. 

(C) a oração "Calo-me" (v. 17) exprime apatia. 

(D) o termo "talvez" (v. 18) sugere desânimo. 

 

05)  

 

 

 

 

Nesses versos, os termos em negrito são 

identificados respectivamente como 

 

(A) particípio  e  adjetivo. 

(B) substantivo  e adjetivo. 

(C) particípio  e substantivo. 

(D) substantivo e substantivo. 

 

06) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

(A) Os termos "vão" (v. 3) e "são" (v. 22) têm o 

mesmo valor morfológico. 

(B) A expressão "precária síntese" (v. 11) tem 

função apositiva. 

(C) O termo "acesa" (v. 13) exerce função 

predicativa. 

(D) As expressões "as coisas" (V. 19) e "as coisas" 

(v. 20), possuem função subjetiva. 

07) A frase em que é admissível alteração na 

colocação do pronome átono, podendo ocorrer 

a próclise ou a ênclise é: 

 

(A) “Visito os fatos, não te encontro.”. (v.10). 

(B) “Calo-me, espero, decifro,” (v.17). 

(C) “Onde te ocultas” (v.11). 

(D) “sobe ao ombro para contar-me” (v.15). 

 

08) Sobre a frase “São tão fortes as coisas! 

(v.19), pode-se afirmar. 

 

(A) O nome é núcleo do predicado. 

(B) “tão” é um modificador do verbo. 

(C) “as coisas” funciona como predicativo. 

(D) A oração não tem sujeito. 

 

09) O texto permite considerar correta a 

alternativa: 

 

(A) A forma verbal “perderam” (v.25) expressa 

uma ação atribuída a um ser indeterminado. 

(B) O termo “precária síntese” (v.11) tem valor 

enfático. 

(C) O vocábulo “nenhum” (v.14) se colocado após 

o nome com o qual se relaciona, altera o 

sentido da frase. 

(D) Em “...há tanto tempo” (v.24)  apresenta 

verbo impessoal. 

 

10) Observe as frases a seguir: 

 

I. “As coisas talvez melhorem.” (.v.18)  

“São tão fortes as coisas!” (v.19). 

II. “Mas eu não sou as coisas e me revolto.” 

(v.20). 

 

Em relação ao I, o  fragmento II expressa uma 

ideia de: 

 

(A) Adição 

(B) ressalva 

(C) conclusão 

(D) explicação 

 

11) No texto, a palavra “Miúdas” (v.14) exerce a 

mesma função sintática que a expressão: 

 

(A) “dos homens” (v.16). 

(B) “de empréstimo” (v.14). 

(C) “da lei.” (v.8). 

(D) “enérgicas,” (v.23). 

 

 

 

"Este é tempo de partido, 

tempo de homens partidos" (v. 1 -2) 
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12) Atente para a frase seguinte: 

 

“Mas eu não sou as coisas e me revolto.” (v.20). 

 

Sobre a frase em destaque é correto afirmar: 

 

(A) É um período composto por subordinação. 

(B) O sujeito da primeira oração está oculto. 

(C) A palavra “coisas” completa o verbo. 

(D) O sujeito da segunda oração é elíptico. 

 

13)  

 “Os homens pedem carne” (v.6). 

 “Visito os fatos” (v.10). 

 “perderam o sentido” (v.25). 

 

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito 

podem ser substituídos, respectivamente, por: 

 

(A) lhe / lhes / o. 

(B) na / lhes / no. 

(C) a / os / lhe. 

(D) na / os / no. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 

À TIRINHA ABAIXO 

TEXTO 

 

 

GOUVEIA, Luís Augusto. Fala, menino! 

 

14) Essa tira enfoca: 

 

(A) um pedido de ajuda diante da iminência de 

um problema. 

(B) uma representação hiperbólica do conflito de 

alguns estudantes em face do Vestibular. 

(C) uma crítica indireta aos que se desequilibram 

em decorrência de problemas corriqueiros. 

(D) o sarcasmo de um ser insensível, que ignora o 

compromisso de alguém ser aprovado nos 

exames a que se submete. 

 

 

 

 

 

 

15) Diante da situação apresentada no texto, uma 

possível fala do personagem ouvinte, para 

acalmar o nervosismo do seu interlocutor, 

poderia ser expressa: 

 

(A) pelo adágio: "Muito vento é sinal de pouca 

chuva". 

(B) pelo ditado: "0 pé que não caminha não dá 

topada". 

(C) pelo provérbio: "Depois da tempestade, vem a 

bonança". 

(D) pela máxima: "Quem semeia vento colhe 

tempestade". 

 

QUESTÕES INFORMÁTICA – 16 a 20 

 

 

16) Analise as afirmativas abaixo em relação ao 

sistema de computação: 

 

I- Uma das características marcantes dos 

dispositivos de armazenamento é o endereço 

de acesso a uma determinada parte (ou 

posição) do dispositivo ou da memória. 

II- Os dispositivos de ENTRADA ou SAÍDA servem 

basicamente para permitir que os sistemas de 

computação se comuniquem com o mundo 

exterior, realizando ainda, além da 

interligação, a conversão das linguagens do 

sistema para a linguagem do meio exterior e 

vice-versa. 

III- O componente do sistema de computação 

responsável pelo armazenamento das 

informações introduzidas pelo componente de 

ENTRADA é denominado Unidade Central de 

Processamento (UCP). 
 

(A) É desacertado o que ser afirma no item I. 

(B) É desacertado o que ser afirma no item II. 

(C) É desacertado o que ser afirma no item III. 

(D) Nenhum item está desacertado. 

 

17) São computadores pequenos que permitem os 

acessos de diversos usuários 

simultaneamente. São projetados para 

atender à necessidade das organizações de 

pequeno e médio porte. Este tipo de 

computador precisa ter um bom 

processamento para poder tratar todas as 

informações que recebe dos terminais 

conectados a ele. O tipo de computador 

descrito é: 
 

(A) Computador Midrange. 

(B) Computador Handheld. 

(C) Computador Mainframe. 

(D) Computador de Grande Porte. 
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18) Para o devido funcionamento de um 

computador precisamos de uma entrada de 

dados. Supondo uma situação de um usuário 

que digita um texto através de um teclado 

conforme informações abaixo responda o que 

se pede: 

 

Passo 01 - O usuário digita alguma informação no 

teclado. 

Passo 02 – Uma vez que há alguma entrada de 

informação no computador, a informação será 

enviada para o processador. 

Passo 03 – O processador analisará os dados, 

podendo realizar algum processamento. 

 

Qual a via de comunicação que transmite os dados 

para o processador conforme execução do passo 

02? 

 

(A) O processador. 

(B) O barramento. 

(C) A memória principal. 

(D) A memória secundária. 

 

19) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

Microsoft Excel 2010: 

 

I- Função NÃO inverte o valor lógico do 

argumento. 

II- Função OU retorna FALSO se um dos 

argumentos for FALSO. 

III- Função PROCV procura na primeira linha de 

uma matriz e se move ao longo da coluna 

para retorna o valor de uma célula. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Existem dois itens verdadeiros. 

 

20) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos no Windows 8: 

 

I- O atalho Ctrl+Insert copia o item 

selecionado. 

II- O atalho Ctrl+R renomeia o item selecionado. 

III- O atalho Ctrl+D exclui o item selecionado e 

movê-lo para a Lixeira. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 a 40 

 

21) Todas as afirmações abaixo sobre as 

terminologias usadas no serviço de 

enfermagem estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Hematêmese é uma terminologia usada para 

designar vômitos hemorrágicos 

(B) A reação hiperglicêmica consiste na elevação 

do nível de glicose circulante no sangue. Um 

de seus sintomas é a sede excessiva 

denominada polidipsia 

(C) É considerada pressão convergente, quando a 

máxima e mínima se aproximam. 

(D) Traqueostomia é a abertura do esôfago 

 

22) Todas as afirmações abaixo sobre as 

atividades anatômicas do corpo humano estão 

corretas, EXCETO. 
 

(A) As ações químicas da respiração humana 

compreendem as trocas gasosas entre o 

sangue e o ar e entre o sangue e os tecidos 

(B) As atividades musculares e o equilíbrio do 

corpo são controlados pelo cerebelo 

(C) O suco pancreático e a bílis são depositados 

no duodeno 

(D) A glândula de secreção mista, situada no 

abdome, que secreta enzimas que atuam na 

digestão e libera hormônios que regulam a 

glicose é o pâncreas. 

 

23) Todas as afirmações sobre a administração 

dos medicamentos abaixo estão corretos, 

EXCETO. 
 

(A) A prescrição médica indica que uma dose de 

350 mg de amicacina deverá ser 

administrada. Dispõe-se de ampolas de 2 ml, 

contendo 500 mg. O técnico de enfermagem 

deverá aspirar da ampola a quantidade de 1,4 

ml da droga 

(B) Foram prescritos 1000 ml de solução 

fisiológica a 0,9% e 500 ml de solução 

glicosada a 5% para serem administrados em 

24 horas. O fluxo em gotas/min será de 21 

aproximadamente 

(C) Foram prescritos 100 mg de binotal e dispõe-

se de frascos de 1,0g. Considerando-se que a 

diluição será realizada em 5 ml de água 

destilada, a quantidade a ser aspirada será de 

0,5 ml. 

(D) Um frasco de 5 ml de heparina contém 25000 

unidades. Para cumprir uma prescrição de 

5000U, o Técnico de Enfermagem deverá 

aspirar à quantidade equivalente a 2,4 ml. 
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24) No pré-operatório de uma cirurgia eletiva 

abdominal, a enfermagem, na véspera, deve 

adotar, entre outros, o seguinte cuidado de 

rotina: 

 

(A) Lavagem intestinal 

(B) Lavagem gástrica 

(C) Canalização de veia periférica 

(D) Cateterismo vesical de demora 

 

25) Todas as afirmações sobre a administração de 

medicamentos estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Para administrar 10 unidades de insulina em 

um paciente diabético, utiliza-se um frasco de 

80 unidades e a seringa graduada de 40 

unidades, deve-se aspirar ao quantitativo de 

05 U. 

(B) Para administrar 20 unidades de insulina 

simples, subcutânea tendo a disposição na 

enfermaria frasco de 50 unidades por 

centímetro cúbico e seringa de insulina com 

escala graduada de 40 unidades. O técnico de 

enfermagem deve administrar 16 unidades 

(C) Foram prescritos 1000 ml de soro para serem 

administrado nas 24 horas. Deve ser 

administrado 42 micro gotas 

aproximadamente por minuto 

(D) A administração de uma medicação por via 

hipodérmica deve ter a capacidade máxima de 

5 ml 

 

26) Antes de se administrar a digoxina ao 

paciente cardíaco é prioritariamente 

necessário verificar: 

 

(A) Temperatura 

(B) Frequência cardíaca 

(C) Nível de consciência 

(D) Respiração 

 

27) A vacina Sabin e a vacina tríplice (DPT) 

previnem respectivamente: 

 

(A) Tétano, difteria, sarampo e tuberculose. 

(B) Tétano, coqueluche, difteria e tuberculose. 

(C) Paralisia infantil, difteria, coqueluche e tétano. 

(D) Paralisia Infantil, sarampo, tétano e difteria. 

 

28) Em relação à visita domiciliar, pode-se dizer 

que seu principal objetivo é: 

 

(A) Conhecer a realidade das famílias 

(B) Identificar as famílias das comunidades 

(C) Registras as crianças na unidade de saúde 

(D) Ensinar higiene as famílias 

29) A reação de Mitsuda avalia a resistência do 

indivíduo à: 

 

(A) Leishmaniose 

(B) Hepatite B 

(C) Hanseníase 

(D) Tuberculose 

 

30) A vacina contra H. Influenzae, desde maio de 

1999, passou a integrar o calendário de 

vacinação. Esta vacina faz cobertura contra. 

 

(A) Tuberculose 

(B) Meningite 

(C) Febre amarela 

(D) Sarampo 

 

31) Todas as afirmações sobre os procedimentos 

na administração de medicamentos abaixo 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Foram prescritos 60 mg de garamicina a um 

paciente. Na unidade existe garamicina 80 mg 

diluída em 2,0 ml de água destilada. O volume 

que deverá ser aspirado para cumprir a 

prescrição é 1,5 ml 

(B) O médico prescreveu 1500 ml de soro 

fisiológico e 500 ml de soro glicosado para o 

paciente. Se todas as etapas deverão ser 

infundidas em 20 horas, 33 é o número de 

goras que deve fluir por minuto. 

(C) Foram prescritos 3.500 unidades de heparina 

subcutânea para um paciente. No setor tem 

frascos contendo 5.000 unidades/ml. A 

quantidade a ser administrada é de 0,7 ml 

(D) 15 micro gotas deverá pingar para que uma 

solução de 240 ml permaneça por 12 horas 

 

32) Os materiais termossensíveis podem ser 

esterilizados pelos seguintes métodos 

 

(A) Estufa e vapor saturado 

(B) Formalina e glicerina alcoólica 

(C) Calor seco e vapor de formaldeído 

(D) Óxido de etileno e peróxido de hidrogênio 

 

33) Os esterilizantes químicos estão destinados ao 

processamento de artigos críticos. Constitui 

exemplo de esterilizante químico a solução 

de: 

 

(A) Glutaraldeído 

(B) Clorexidina 

(C) Hipoclorito de sódio 

(D) Polivinilpirrolidona de iodo 
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34) Todas as afirmações abaixo sobre o puerpério 

e a gravidez estão corretas, EXCETO. 
 
(A) Quando uma gestante é admitida em um 

serviço de urgência com o diagnóstico de 
placenta prévia com hemorragia, devem ser 
avaliados os seguintes dados: o tipo de 
placenta prévia, a idade gestacional, a 

ocorrência do trabalho de parto e a 
intensidade da hemorragia. 

(B) Após o exame inicial, no pré-natal, serão 
realizadas consultas subsequentes, quando a 
gestante será submetida à anamnese acerca 
da sintomatologia, além de registro do peso e 

da pressão arterial, indagação sobre a 
percepção dos movimentos fetais, exame 
abdominal para determinar o fundo uterino e 
ausculta dos batimentos cardiofetais. 

(C) O mecanismo da contração uterina parece 
estar sob a regulação hormonal e resulta de 
interação complexa entre a actomiosina e o 

ATP em meio iônico, onde os estrogênios são 
responsáveis pela síntese da proteína contrátil 
e a progesterona interfere no potencial da 
membrana, alterando o seu gradiente iônico. 

(D) Considerando-se a 1ª hora após a saída da 
placenta como o 4º período, salienta-se a 
importância do mecanismo de retração 

uterina, caracterizada por fases típicas, que 
são amiotamponagem, a trombotamponagem, 
a indiferença endometrial e a contração 
uterina fixa. 

 
35) O neonato tem que se adaptar ao ambiente 

extrauterino, e todos os órgãos e sistemas 
estão envolvidos nesse processo. Sobre o 
neonato todas as afirmações abaixo estão 
corretas, EXCETO. 

 
(A) A concentração de oxigênio oferecida 

inicialmente a um neonato, na sala de parto, 

que apresenta respiração rítmica e regular, 
frequência cardíaca superior a 100 bpm e que 
está cianótico, deve ser a mais próxima 
possível de 100%. 

(B) No neonato, a bradicardia resulta, 
geralmente, da oxigenação insuficiente. 
Portanto, a decisão de iniciar a massagem 

cardíaca deve ser baseada na frequência 
cardíaca após 15 a 30 segundos de ventilação 

com pressão positiva e oxigênio a 100%, 
frequência cardíaca > 60 ou entre 60 e 80 

bpm sem aumento. 
(C) O leite materno é produzido pela ação de 

hormônios e reflexos. Durante a gravidez, 

hormônios preparam o tecido glandular para a 
produção do leite. Quando a criança começa a 
sugar, dois reflexos fazem o leite descer na 
quantidade e no momento certo. Esses 
reflexos são prolactina e ocitocina. 

(D) No colostro, a grande quantidade de linfócitos 
e macrófagos confere uma ação de proteção 

ao recém-nascido, juntamente com a alta 
concentração de IgE + lactoferrina. 

36) O método canguru é um tipo de assistência 

neonatal que implica contato precoce pele a 

pele entre a mãe e o recém-nascido de baixo 

peso. Dessa forma, a posição canguru 

consiste em manter o recém-nascido de baixo 

peso contra o peito adulto, levemente vestido, 

na posição. 

 

(A) Horizontal. 

(B) Semi-sentado. 

(C) Vertical. 

(D) Sentado. 

 

37)  A involução puerperal completa-se por volta 

de 6 semanas, que podem ser divididas em 3 

períodos consecutivos: 

 

(A) Pós-parto imediato, do 1º ao 15º dia; pós-

parto tardio, do 15º ao 45º dia; pós-parto 

remoto, além do 45º dia. 

(B) Pós-parto imediato, do 1º ao 10º dia; pós-

parto tardio, do 10º ao 45º dia; pós-parto 

remoto, além do 45º dia. 

(C) Pós-parto imediato, do 1º ao 20º dia; pós-

parto tardio, do 20º ao 45º dia; pós-parto 

remoto, além do 45º dia. 

(D) Pós-parto imediato, do 1º ao 14º dia; pós-

parto tardio, do 14º ao 45º dia; pós-parto 

remoto, além do 45º dia. 

 

38) Todas as afirmações sobre o atendimento de 

emergência estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Um paciente encontra-se na sala de 

emergência apresentando sinais de choque. 

Assim a medida prioritária a esse paciente é 

avaliar o nível de consciência 

(B) A parada cardiorrespiratória (PCR) constitui 

uma situação de emergência frequente. O 

procedimento de reanimação deve seguir os 

seguintes passos: manutenção da via aérea, 

respiração artificial e compressão cardíaca. 

(C) No atendimento a uma vítima que ingeriu 

grande dose de medicamentos recentemente, 

a primeira medida a ser tomada no caso da 

vítima apresentar-se consciente e na falta de 

efetuar a lavagem gástrica é identificar o 

medicamento e aplicar o antídoto no prazo de 

24 horas. 

(D) Ação imediata no atendimento de emergência 

aos poli traumatizados é manter vias aéreas 

permeáveis, realizar hemostasias, imobilizar 

membros fraturados e realizar reposição 

volêmica. 
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39) Todas as afirmações sobre os serviços de 

enfermagem em Pediatria estão corretos, 

EXCETO. 

 

(A) Para a reposição de líquidos de uma criança 

na fase aguda e grave de desidratação e 

diarreias graves, a via de preferência é a ID – 

Intradérmica.  

(B) Ao administrar um medicamento a crianças de 

até 1 ano de idade, a dosagem deve ser 

calculada segundo o peso. 

(C) No caso de crianças que apresentam dispneia 

e que recebem oxigênio por tenda ou halo, o 

uso de coxins para posicionar a criança é 

indispensável. 

(D) A criança nefrótica se caracteriza pelo edema 

generalizado. Um dos mais importantes 

cuidados de enfermagem durante o 

tratamento é pesá-la diariamente em jejum. 

 

40)  A DST, cujos sinais e sintomas variam de 

acordo com a fase da doença (primária, 

secundária e terciária), é: 

 

(A) Gonorreia. 

(B) Cancro mole. 

(C) Linfogranuloma venéreo. 

(D) Sífilis. 

 


