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D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.formosodoaraguaia2017@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

A 

 

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.  
 

Português Informática Conhecimentos 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

A

 

B 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

Exemplo: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09. 

 

 

As questões de 1 a 5 referem-se ao texto abaixo. Leia-o com atenção. 

 

DINHEIRO NO BOLSO DO POBRE 
 

Num novo milagre econômico, as pessoas mais pobres estão consumindo mais e o fosso social 
ficou menor. 

 

  Há um pensamento convencional a respeito da distribuição de renda no Brasil. Não importa o 

que aconteça, o que se diz é que os ricos sempre sugam tudo dos pobres, deixando-lhes apenas o 

farelo do bolo. 'O principal problema do Brasil é a injustiça social', repetem quase todos os relatórios 

sobre a economia do país, principalmente os que são redigidos à distância, nos escritórios da ONU ou 

do Banco Mundial. Os acadêmicos falam em 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da 

pobreza, uma massa faminta que apenas sobrevive. Os números variam segundo o mau humor do 

analista, mas todos concordam que os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez 

mais pobres. Pois bem: isso não é verdade. Ou pelo menos não é mais verdade. O Brasil continua com 

um dos piores perfis de distribuição de renda do mundo, mas existe uma coisa que os números 

pessimistas não detectaram. Depois da fase em que o fosso social se ampliou, sobretudo na última 

década e meia, há uma transformação ocorrendo - no sentido oposto. 

  Os ricos estão ficando no mesmo lugar. E os pobres estão melhorando. Essa transformação 

é dramática e quem quiser percebê-la visualmente pode pegar o carro e dar uma volta pelos bairros 

periféricos das grandes cidades. É o endereço dos pobres. 

  Neles moram o operário, a empregada doméstica, o garçom. O que se descobrirá nesse passeio 

é que a vida dessa gente está mudando muito rápido. Os pobres empunharam a pá de pedreiro e 

estão reformando suas casinhas. Grandes redes de supermercado migraram para essas regiões, 

instalando lojas que, entre outras coisas, vendem produtos importados. As redes de fast food, que 

pescavam a clientela apenas na classe média, estão chegando. Apareceram locadoras de vídeo, casas 

que vendem eletrodomésticos, até shoppings. Um jardim de antenas parabólicas floresce em bairros 

modestos. Os publicitários já tratam essa turma de 'consumidores emergentes'. 

 

             Antenor Nascimento 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01) Em todas alternativas a palavra destacada está 

corretamente interpretada, de acordo com o seu 

sentido no texto, EXCETO em: 
 

A) “...principalmente os que são redigidos a distância, 

nos escritórios da ONU ou do Banco Mundial.” (= 

ESCRITOS) 

B) “O Brasil continua com um dos piores perfis de 

distribuição de renda do mundo...” (= PADRÕES) 

C) “...mas existe uma coisa que os números pessimistas 

não detectaram...” (= REVELARAM) 

D) “Depois da fase em que o fosso social se ampliou...” 

(= TRABALHO) 

 

02) Todas as afirmativas seguintes expressam ideias do 

texto, EXCETO: 
 

A) Há uma transformação ocorrendo, os pobres estão 

melhorando de vida e os ricos permanecem no 

mesmo lugar. 

B) O comércio vem crescendo na periferia das grandes 

cidades porque os consumidores que lá residem têm 

mais renda para gastar. 

C) Ainda há uma grande quantidade de pessoas, no 

Brasil, vivendo abaixo da linha da pobreza. 

D) O Brasil já subiu alguns pontos em relação ao índice 

de distribuição de renda no mundo, de acordo com 

os acadêmicos. 

 

03) Todas as palavras destacadas foram usadas em 

sentido figurado, EXCETO: 
 

A) “... é que os ricos sugam sempre tudo dos pobres...”. 

B) “Grandes redes de supermercado migraram para 

essas regiões...”. 

C) “As redes de fast food, que pescavam a clientela 

apenas na classe média...”. 

D) “Um jardim de antenas parabólicas floresce em 

bairros modestos.” 

 

04) Os termos aos quais se referem ás palavras 

destacadas nos seguintes trechos estão CORRETAS, 

EXCETO: 
 

A) “...sempre sugam tudo dos pobres, deixando-lhes 

apenas o farelo do bolo. (AOS POBRES) 

B) “...repetem quase todos os relatórios sobre a 

economia do país, principalmente os que são 

redigidos a distância...” (ECONOMIA DO PAÍS) 

C) “Neles moram o operário, a empregada doméstica...” 

(BAIRROS PERIFÉRICOS) 

D) “Os publicitários já tratam essa turma de  

'consumidores emergentes' ”. (OS POBRES) 

05) A sílaba tônica das palavras abaixo foi destacada 

corretamente, EXCETO em: 

 

A) verdade, injustiça. 

B) empunharam, perfis. 

C) locadoras, quiser. 

D) pensamento, convencional. 

 

06)  Leia o fragmento abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que completa CORRETAMENTE as 

lacunas, na ordem em que aparecem:  

  

 

“Do lado de fora somos bastante diferentes no que se 

refere _______ cor da pele e dos cabelos, ______ 

estrutura física, ______ altura. Internamente, porém, 

parecemos verdadeiros gêmeos.” 

 

 

A) a – a – a 

B) à – a – à  

C) a – à – a 

D) à – à – à 

 

07)  Em todas as frases abaixo a concordância se fez 

corretamente, EXCETO em: 

 

A) Quem de nós entregará o prêmio ao vencedor da 

corrida? 

B) A multidão aplaudiu de pé o regente da orquestra 

sinfônica. 

C) Mais de um nadador representou o Brasil nos jogos 

olímpicos. 

D) No prédio de um amigo há uma placa: “Precisam-se 

de faxineiros”. 

 

08)  Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com a 

norma culta: 

 

A) É provável que este empreendimento não vale tanta 

luta. 

B) Eu aceitarei o acordo, se você o propuser. 

C) Você assinará o documento, caso nós o corrijamos? 

D) Os atletas não querem que nós saibamos o que 

aconteceu lá. 
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09)  “As perspectivas da economia brasileira não são 

boas para este ano.” 

 

   Os vocábulos grifados na frase acima têm a divisão 

silábica CORRETA na alternativa: 

       

A) pers-pe-cti-va;  eco-no-mia;  bra-si-le-i-ra. 

B) per-spe-cti-va;  e-co-no-mia;  bra-si-lei-ra. 

C) pers-pec-ti-va;  e-co-no-mi-a; bra-si-lei-ra. 

D) pers-pe-cti-va;  eco-no-mi-a;  bra-si-le-i-ra. 

 

10)  A alternativa INCORRETA quanto ao emprego das 

formas verbais está na opção: 

 

A) Se o policial detiver o rapaz, tudo se resolverá. 

B) Minha querida, estava mesmo precisando falar 

consigo. 

C) Se o ser humano for menos egoísta, haverá menos 

miséria. 

D) Talvez sua bagagem de mão caiba no compartimento 

do avião e você possa viajar tranquila. 

 

11) Assinale a alternativa em que NÃO há erro de 

ortografia: 

 

A) Beneficiente 

B) Reinvindicação 

C) Multidão 

D) Indentidade 

 

12) O número de fonemas está correto de acordo com a 

palavra, EXCETO em: 

 

A) Milho – 4 fonemas. 

B) Saudade – 7 fonemas. 

C) Hóspede – 6 fonemas.  

D) Canto – 5 fonemas.  

 

13)  Assinale a única alternativa que apresenta uma 

frase com regência verbal em conformidade com o 

padrão culto da língua:  

 

A) Os fãs de Elton John já compraram os ingressos para 

assistir o show no Mineirão. 

B) O desempenho do artista no palco agradou a todos 

os espectadores. 

C) O filho sempre obedecia uma ordem recebida do pai. 

D) A vistoria do prédio visa segurança dos moradores. 

14) Assinale a alternativa que corresponde ao período de 

pontuação INCORRETA.   

 

A) Os espelhos são usados, para ver o rosto a arte, para 

ver a alma. 

B) A torcida incentivou os jogadores; esses, contudo, não 

conseguiram vencer. 

C) Fátima é ótima filha; Suzana, ao contrário, preocupa 

constantemente seus pais. 

D) Recebemos, via internet, de um conhecido que há 

muito não vemos, fotografias da Terra, tiradas de um 

satélite. 

 

15) As sentenças abaixo não apresentam desvios 

relativos à regência verbal vigente na língua culta 

EXCETO uma.  Assinale-a. 

 

A) Ensinei toda a matéria de regência aos alunos. 

B) O fato de você não ir à reunião implica outras 

consequências. 

C) Quando posso, assisto a boas peças de teatro. 

D) Informamos aos clientes sobre o desconto para 

pagamento a vista. 
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16) É um periférico que, quando conectado a 

um computador ou a uma rede de computadores, 

tem a função de dispositivo de 

saída, imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro 

resultado de uma aplicação: 

 

A) Impressora 

B) Monitor 

C) Teclado 

D) Mouse Pad 

 

17) Para inserir um hiperlink no Microsoft Excel 

podemos utilizar uma combinação de teclas. A 

combinação de teclas que nos permite inserir o 

hiperlink é: 

 

A) Ctrl + N 

B) Ctrl + A5  

C) Ctrl + K  

D) Ctrl + L 

 

18) O que é um software? 

 

A) É um tipo de computador 

B) É uma caixa de som 

C) É a parte lógica do computador  

D) É um dispositivo que emite som 

 

19) No Internet Explorer, que funcionalidade permite 

aos usuários “guarda” seus endereços de internet 

preferidos? 

 

A) Favoritos 

B) Caixa de entrada 

C) Pop Up 

D) Ajuda 

 
 

 

 

20) É um termo da língua inglesa com significado 

referente à ação de enviar dados de um computador 

local para um computador ou servidor remoto, 

geralmente através da internet. 

 

A) Download 

B) Upload 

C) links 

D) Firefox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impress%C3%A3o
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21) A Rede de Frio ou Cadeia de Frio é o processo de 

armazenamento, conservação, manipulação, 

distribuição e transporte dos imunobiológicos do 

Programa Nacional de Imunizações. Sobre o assunto, 

analise as afirmativas abaixo como sendo 

Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

 

(___) Os freezers ou congeladores são equipamentos 

destinados, preferencialmente, para estocagem de 

vacinas a -20ºC. 

(___) Na primeira prateleira da geladeira doméstica 

devem ser colocadas as vacinas que podem ser 

submetidas à temperatura negativa (contra 

poliomielite, sarampo, febre amarela, rubéola, 

tríplice viral) dispostas em bandejas perfuradas para 

permitir a circulação de ar. 

(___) Em relação às geladeiras domésticas de conservação 

de imunobiológicos, deve-se fazer o degelo a cada 30 

dias ou quando a camada de gelo for superior a 

0,5cm 

(___) Na primeira prateleira da geladeira doméstica, no 

centro, deve ser colocado o termômetro de máxima e 

mínima na posição vertical, em pé. 

 

Marque a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

 

A)  V   F   V   F. 

B)  F   V   F   V. 

C)  V   V   F   F. 

D)  F   F   V   V. 

 

22) Sobre a administração de medicamentos pela via 

intradérmica, analise as afirmativas abaixo:  

 

1- O volume máximo indicado a ser introduzido por essa 

via é de 0,5 ml. 

2- O local mais utilizado para injeções intradérmicas é a 

face anterior do antebraço. 

3- É uma via de absorção rápida. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

A) 1 e 2. 

B) 2 e 3. 

C) 1 e 3. 

D) 1, 2 e 3. 
 

 

23) Em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs), analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O uso de preservativos, masculinos ou femininos, por 

pessoas sexualmente ativas é o método mais eficaz 

para a redução do risco de transmissão do HIV e de 

outros agentes sexualmente transmissíveis. 

II- As DST de notificação compulsória são: AIDS, HIV na 

gestante/criança exposta, sífilis na gestação e sífilis 

congênita. 

III- Embora o corrimento seja o sintoma mais frequente, 

quase a metade das mulheres com vaginose 

bacteriana são completamente assintomáticas. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) I, II e III. 

 

24) De acordo com a Lei 8080/90, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 

nacional, subordinadas à Conferência de Saúde, 

integradas pelos ministérios e órgãos competentes e 

por entidades representativas da sociedade civil. 

B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, 

em cada esfera de governo sendo exercida no âmbito 

dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva 

secretaria de saúde ou órgão equivalente. 

C) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

poderá organizar-se em distritos de forma a integrar 

e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para 

a cobertura total das ações de saúde. 

D) Os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Com relação às doenças transmissíveis, identifique 

as opções Verdadeiras e Falsas:  

 

I – A hepatite por vírus do tipo A prevalece na infância 

com transmissão, principalmente, através da água ou 

alimentos contaminados, sua manifestação clínica é 

geralmente branda e de evolução rápida. 

II – Quanto menor a idade da criança, mais atípicas serão 

as manifestações clínicas das meningites e, portanto, 

mais difícil se torna para identificação dos três sinais 

característicos da doença: febre alta, cefaleia e 

vômito em jato. 

III – A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti 

tendo como manifestação clínica clássica a mialgia, 

perda do tônus muscular e febre até no máximo 38,5 

º C. 

IV – A rubéola é uma doença exantemática benigna, de 

etiologia viral, mas que pode causar complicações à 

mulher grávida acarretando casos graves e fatais. 

V – A tuberculose é uma doença de longo curso cujo 

diagnóstico precoce é essencial para o impedimento 

da ocorrência de sérias complicações. 

 

Marque a afirmativa CORRETA: 

 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e III. 

B) Estão corretas as afirmativas III, IV e V. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II e V. 

D) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V. 

 

26) Marque V(verdadeiro) ou F (Falso) e assinale a 

alternativa correspondente. O cateterismo vesical é 

indicado: 

 

(   ) Quando o paciente está impossibilitado de urinar 

(   ) Para colher urina asséptica para exames 

(   ) Para o preparo de pré parto, pré-operatório e exames 

pélvicos (quando indicados) 

(   ) Incontinência urinária 

 

A) V – V – V – V 

B) V – V – F – V 

C) V – F – V – V 

D) V – V – V – F 

 

27) Sobre as normas para a prevenção e o controle das 

infecções hospitalares, analise as afirmativas abaixo: 

 

I - A decisão para a lavagem das mãos com uso de 

antisséptico deve considerar o tipo de contato, o 

grau de contaminação, as condições do paciente e o 

procedimento a ser realizado. 

II - O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes e 

após contatos que envolvam mucosas, sangue ou 

outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções. 

III - A lavagem das mãos com antisséptico é recomendada 

em realização de procedimentos invasivos. 

 

O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três.  

 

28) Com relação ao atendimento da gestante no período 

pré-natal e as orientações para redução dos 

desconfortos na gravidez, enumere a 2ª coluna de 

acordo com a 1ª:  

 

1ª COLUNA 

 

1 – Azia 

2 – Varizes 

3 – Desconforto respiratório 

4 – Constipação intestinal 

5 – Náuseas 

 

2ª COLUNA 

 

(___) Posição de Semi-Fowler, arrumada com um 

travesseiro. 

(___) Repousar frequentemente. 

(___) Ingerir maior quantidade de líquidos e ingerir 

alimentos ricos em fibra. 

(___) Evitar alimentos gordurosos e frituras. 

(___) Ingerir pequenas porções de alimento ao longo do 

dia. 

 

Marque a sequência CORRETA: 

 

A) 3, 2, 4, 1, 5. 

B) 5, 4, 1, 3, 2. 

C) 1, 2, 4, 5, 3. 

D) 2, 5, 1, 4, 3. 
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29) Sobre o processamento de artigos médicos 

hospitalares, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Os artigos semicríticos devem ser submetidos no 

mínimo à desinfecção.  

B) Todo processo de desinfecção ou esterilização deve 

ser precedido pela limpeza e secagem rigorosa dos 

artigos. 

C) São exemplos de artigos críticos: termômetro, cubas 

e comadres. 

D) São considerados artigos não críticos aqueles que 

entram em contato com a pele integra. 

 

30) Os mecanismos de ação das vacinas são diferentes, 

variando segundo seus componentes antigênicos, 

que podem se apresentar sobre diversas formas. 

 

Numere a 2º coluna de acordo com a 1º e marque a 

resposta CORRETA: 

 

1- BCG. 

2- Vacina contra a raiva. 

3- Vacina contra a Hepatite B. 

4- Vacina Oral contra a pólio. 

 

(   ) Vírus inativados.  

(   ) Frações de vírus.  

(   ) Vírus vivos atenuados.  

(   ) Suspensão de bactérias vivas atenuadas.  

 

A) 1   3   4   2 

B) 3   4   1   2 

C) 4   2   3   1 

D) 2   3   4   1 

 

31) Foi prescrito suspensão de Eritromicina 250 mg via 

oral. No rótulo do frasco de eritromicina existente, 

havia a seguinte informação: 5 ml contém 125 mg. 

Nesta situação, quantos frascos de suspensão de 

eritromicina o técnico em enfermagem teria que 

entregar ao paciente na pós-consulta: 

 

A) 1 frasco. 

B) 2 frascos. 

C) 3 frascos. 

D) 4 frascos. 

32) Com relação aos cuidados que se deve ter no 

momento da administração e da diluição de 

medicamentos, marque a opção INCORRETA: 

 

A) É recomendável aplicar medicamentos injetáveis até 

no máximo 1,0 ml na derme, 2 ml no subcutâneo e 10 

ml no músculo. 

B) As vias parenterais exigem cuidados específicos, pois 

existe um risco de causar danos ao tecido e 

introdução de micro-organismos. 

C) Normalmente, não é aconselhável misturar 

medicamentos líquidos. Poderá ocorrer uma reação 

química, resultando em precipitado. 

D) É preciso lavar as mãos antes e após a administração 

de medicamentos e fazer a antissepsia no local de 

aplicação. 

 

33) São fatores de risco que contribuem para infecção 

em uma ferida, EXCETO: 

  

A) Contaminação na ferida. 

B) Corpo estranho. 

C) Duração do procedimento cirúrgico. 

D) Tecido vitalizado. 

 

34) São objetivos do curativo, EXCETO: 

  

A) Evitar a hemostasia. 

B) Fixar ou imobilizar a ferida. 

C) Proporcionar um ambiente adequado à cicatrização 

da ferida. 

D) Proteger a ferida de contaminação. 

 

35) Sobre os sinais vitais, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O uso de drogas depressoras diminui a frequência 

respiratória. 

B) A ingestão de alimentos, realização de exercícios 

físicos, dor e emoções diminuem a pressão arterial. 

C) O pulso normal - denominado normocardia - é 

regular, ou seja, o período entre os batimentos se 

mantém constante, com volume perceptível à 

pressão moderada dos dedos. 

D) A verificação da temperatura retal é a mais precisa, 

pois é a que menos sofre influência de fatores 

externos. 
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36) Para o paciente Antônio Augusto, com sintomas de 

desidratação, o médico prescreveu 500 ml soro 

fisiológico a 0,9% a ser infundido em 4 horas. Qual 

deverá ser o gotejamento (aproximado) por minuto? 

 

A) 42 gotas/ minuto. 

B) 50 gotas/minuto. 

C) 61 gotas/minuto. 

D) 68 gotas/minuto. 

 

37) São possíveis complicações da administração de 

medicamentos utilizando a via endovenosa, 

EXCETO: 

  

A) Necrose. 

B) Flebite. 

C) Absorção incompleta. 

D) Reações alérgicas.  

 

38) Foi prescrito para paciente, com febre, a 

administração de 60 gotas de um determinado 

analgésico e antitérmico. Esta dosagem corresponde 

a: 

 

A) 1,5 ml. 

B) 2,75 ml. 

C) 3,0 ml. 

D) 6,0 ml. 

 

39) Marque a 2ª coluna em relação a 1ª coluna e assinale 

a alternativa correspondente. 

 

I - Assepsia 

II - Antissepsia 

III – Desinfecção 

 

(   ) É o conjunto de medidas que utilizamos para impedir 

a penetração de micro-organismos num ambiente que não 

os tem, logo um ambiente asséptico é aquele que está 

livre de infecção.  

(   ) É o processo em que se inativa os germes e micro-

organismos, aqui eles perdem sua função. 

(   ) São medidas tomadas par evitar o crescimento de 

micro-organismos e seu desenvolvimento com o uso de 

desinfetantes, que podem ou não acabar com esses micro-

organismos. 

 

A) I – III – II 

B) I – II – III 

C) II – III – I 

D) II – I – III 

40) São métodos físicos de esterilização, EXCETO: 

 

A) Autoclaves 

B) Calor Seco 

C) Raios Gama 

D) Formaldeído 

 


