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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 

 
Órgão Executor: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 10, é constituído de 40 (quarenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Legislação da Saúde 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 

ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas 
e trinta minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, 
obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do 
Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas 
e trinta minutos do início da prova. 
 

9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.  
 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia a coluna de Luiz Fernando Veríssimo para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Outras histórias de verão 
 
 
I - ALÍVIO 

− Acho que tou − disse a Vanessa. 
− Ai, ai, ai − disse o Cidão. 
No entusiasmo do momento, os dois a fim e sem preservativo à mão, a Vanessa tinha dito “Acho que dá”. E agora aquilo. Ela podia 

estar grávida. 
Do “Acho que dá” ao “Acho que tou”. A história de uma besteira. 
Mais do que uma besteira. Se ela estivesse mesmo grávida, uma tragédia. Tudo teria que mudar na vida dos dois. O casamento 

estava fora de questão, mas não era só isso. A relação dos dois passaria a ser outra. A relação dela com os pais. Os planos de um e de 
outro. O vestibular dela, nem pensar. O estágio dele no exterior, nem pensar. Ele não iria abandoná-la com o bebê, mas a vida dele teria 
que dar uma guinada, e ele sempre culparia ela por isto. Ela não saberia como cuidar de um bebê, sua vida também mudaria radicalmente. 
E se livrarem do bebê também era impensável. Uma tragédia. 

− Quando é que você vai saber ao certo? 
− Daqui a dois dias. 
Durante duas noites, nenhum dos dois dormiu. No terceiro dia ela chegou correndo na casa dele, agitando um papel no ar. Ele 

estava no seu quarto, adivinhou pela alegria no rosto dela qual era a grande notícia. 
− Não tou! Não tou! 
Abraçaram-se, aliviados, beijaram-se com ardor, amaram-se na cama do Cidão e ela engravidou. 

II - TEATRO 
Era uma tradição. Todos os anos, na praia, faziam um teatrinho. Para as crianças. Os mais velhos inventavam uma história, distribuíam os 
papéis, ensaiavam e apresentavam a peça nos fundos da casa. As crianças ficavam excitadas, antecipando o teatrinho de todos os anos, e 
os mais velhos se divertiam preparando a produção. O autor era geralmente o Oscar, que também se encarregava da direção, e o elenco 
não mudava muito: a Mirthes, mulher do Oscar, o tio Jesus, a Eloá, irmã da Mirthes, o primo Klerison, que tocava violão e fazia a música do 
espetáculo, a prima Gessi, que era baixinha e por isso sempre fazia o papel de um bicho... Mas naquele ano a irmã mais velha da Mirthes, a 
Iolanda, veio do Espírito Santo passar o verão com eles e trouxe sua enteada. Katy, com cá e ipsilone. Dezessete anos. Linda. Na primeira 
vez que viu a Katy de biquíni, o Oscar ficou com soluço. “O que é isso, Oscar?” “Não sei. Soluço. É a primeira vez que eu tenho!” “Toma um 
copo d’água, disse a Katy, e o Oscar teve a sensação de ser lambido pela voz dela. Lambido! O soluço aumentou. 
 
••A Iolanda já tinha muito ouvido falar no teatrinho do verão e perguntou o que o Oscar estava preparando para aquele ano. Oscar disse 
que estava pensando em fazer alguma coisa diferente, “com um pouco mais de fôlego”, algo, talvez, baseado nos gregos. Gregos, para 
crianças? Não sei, disse o Oscar. Este ano vamos improvisar. Era isso. Improvisariam. A Mirthes estranhou, mas o Oscar era o diretor. Ele é 
que mandava. E o Oscar fez questão que a Katy participasse da peça. Seria uma princesa. Uma princesa grega. As crianças gostavam de 
princesas. E a prima Gessi seria o macaco da princesa. “Como é música grega?” quis saber o primo Klerison. “Improvisa!” ordenou Oscar. 
 
••A peça não ia bem. Oscar, no papel de rei, pai da princesa, cochichava para os outros. Inventava suas falas, empurrava-os de um lado 
para o outro. A prima Gessi não obedecia mais suas ordens. Suas macaquices era o que fazia mais sucesso com as crianças. “Oscar”, 
cochichou a Mirthes, “as crianças não estão entendendo nada!” E então, Oscar tomou a decisão: “Nelson Rodrigues.” “O quê, Oscar?!” 
“Vamos para um final Nelson Rodrigues.” O pai atacaria a própria filha. A beijaria violentamente, começaria a rasgar sua túnica e... “Oscar, 
as crianças!” Oscar caiu em si. Mirthes tinha razão. Era preciso improvisar outro final. O macaco se transformaria num príncipe – o tio Jesus 
– que casaria com a princesa. Era isso. Além de tudo, seria uma maneira de tirar a prima Gessi de cena. 

 
(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 

 
 
QUESTÃO 01 
 

Ao longo da leitura da história II, delineia-se: 
A) Exaltação ao verão brasileiro.  
B) Crítica ao relacionamento amoroso entre adolescentes. 
C) Representação de comportamentos que ferem a família brasileira. 
D) Cena de verão com quebra de expectativa no final, intencionada pelo autor. 
E) Descrição de quadros da vida que se assemelham a contos de fada atuais. 
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QUESTÃO 02 
 

O pronome outro, no título, indica 
A) indefinição das histórias apresentadas. 
B) oscilação das cenas construídas. 
C) contraposição a relatos anteriores. 
D) irrelevância dos assuntos tratados. 
E) inclusão em universo maior de histórias. 
 
QUESTÃO 03 
 

Em Mas naquele ano, a irmã mais velha da Mirtes, a Iolanda, veio do Espírito Santo passar o verão com eles e trouxe sua enteada, o 
Mas funciona como 
A) conector de oposição à idéia anterior. 
B) pronome intensificador. 
C) marcador oral de progressão.  
D) pronome adjetivo. 
E) advérbio que expressa circunstância de tempo. 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Há predominância de descrição como organização da unidade temática. 
(      ) O descumprimento das normas gramaticais revela o desleixo da variedade lingüística usada pelo autor. 
(      ) O texto foi construído em registro informal com tom oral. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V 
B) F, F, V 
C) V, F, V  
D) F, V, F 
E) V, F, F 
 
QUESTÃO 05 
 

Marque o trecho em que há exemplo de conotação.  
A) O soluço aumentou. 
B) Oscar teve a sensação de ser lambido pela voz dela. 
C) Oscar no papel de rei, pai da princesa 
D) ...ela engravidou. 
E) E a prima Gessi seria o macaco da princesa. 
 
QUESTÃO 06 
 

Em Além de tudo, seria uma maneira de tirar a prima Gessi de cena., o conector indica idéia de adição. Assinale o período em que há 
expresso esse mesmo sentido. 
A) A vontade do menino era tanta, que ele saiu da sala para comer. 
B) A fim de não ser convocado, o jogador simulou dores no joelho. 
C) Fique em Chapada no fim de semana, que haverá muitas comemorações. 
D) Mesmo que isso custe caro à população, o imposto será mantido. 
E) O funcionário, em acréscimo, justificou o porquê da sua decisão. 
 
QUESTÃO 07 
 

Em qual alternativa o uso da vírgula serve para substituir um termo elíptico? 
A) Amanhã, ou melhor, sábado, poderemos viajar. 
B) Naquele exato momento, todos se calaram. 
C) Maria, que foi classificada no concurso, tomou posse. 
D) Ela prefere cinema e eu, Orkut. 
E) Gregos, para as crianças? 
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QUESTÃO 08 
 

A respeito do uso do pronome oblíquo na escrita padrão, analise as construções abaixo. 
 

I  - A beijaria violentamente. 
II  - Ele não iria abandoná-la com o bebê. 

III  - Abraçaram-se aliviados. 
IV  - ...e ele sempre culparia ela por isto. 

 

Estão corretas as construções: 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
E) I e III, apenas. 
 
QUESTÃO 09 
 

Em Os mais velhos inventavam uma história, distribuíam os papéis, ensaiavam e apresentavam a peça nos fundos da casa., NÃO há 
A) expressão funcionando como complemento nominal. 
B) uso de verbos transitivos diretos. 
C) emprego de mais com valor de advérbio. 
D) verbos flexionados no plural em concordância com sujeito “os mais velhos”. 
E) emprego do tempo verbal imperfeito, indicando ações tomadas como não concluídas. 
 
QUESTÃO 10 
 

Na frase Acho que dá, o vocábulo que possui a mesma função que no trecho 
A) Oscar disse que estava pensando em fazer alguma coisa. 
B) Oscar, que também se encarregava da direção. 
C) O que é isso, Oscar? 
D) O quê, Oscar? 
E) Mais do que uma besteira. 
 

LEGISLAÇÃO DA SAÚDE 
 

QUESTÃO 11 
 

Sobre a direção das ações e dos serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) No âmbito da União, é exercida pelo Ministério da Saúde. 
(      ) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, é exercida pelas Secretarias de Saúde ou órgãos equivalentes. 
(      ) No âmbito dos Municípios, é exercida pelas Secretarias Municipais de Saúde ou órgão equivalente. 
 

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

 
QUESTÃO 12 
 

Segundo a Constituição Federal brasileira de 1988, a regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e serviços de saúde 
cabem ao Poder 
A) Particular. 
B) Filantrópico. 
C) Conveniado. 
D) Privado. 
E) Público. 
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QUESTÃO 13 
 

NÃO é fator determinante e condicionante da saúde, de acordo com a legislação vigente: 
A) Lazer 
B) Moradia 
C) Cosméticos 
D) Transporte 
E) Saneamento 
 
 
 
QUESTÃO 14 
 

Sobre a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
(      ) Estabelece as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. 
(      ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F 
B) F, V, V 
C) V, F, V 
D) F, F, V 
E) V, F, F 
 
 
 
QUESTÃO 15 
 

Sobre as competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Coordenar o Sistema Nacional de Auditoria. 
(      ) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
(      ) Colaborar com a União e com os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
 

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

 
 
 
QUESTÃO 16 
 

Sobre prestação de serviços privados de assistência à saúde, de conformidade com a legislação da saúde, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) As entidades filantrópicas e as sem fim lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde só é possível quando prevista em lei. 
C) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função 

de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada. 
E) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela 

direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. 
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QUESTÃO 17 
 

Sobre as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a legislação específica da saúde, considere: 
 

I  - Conferência de Saúde 
II  - Auditoria em Saúde 

III  - Conselho Local de Vigilância 
IV  - Conselho de Saúde 

 

São instâncias colegiadas do SUS 
A) II e III, apenas. 
B) I, II e III, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
 
QUESTÃO 18 
 

Qual requisito NÃO é exigido dos Municípios, Estados e Distrito Federal para receberem recursos financeiros da União para a 
cobertura das ações e serviços de saúde? 
A) Fundo de Saúde 
B) Conselho de Saúde 
C) Plano de Saúde 
D) Relatórios de Gestão 
E) Serviço de Vigilância em Saúde 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 

Em relação à vigilância sanitária, prevista na legislação da saúde, assinale a afirmativa correta. 
A) A vigilância sanitária está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) A Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, define o papel do Estado quanto à vigilância sanitária. 
C) Os gastos com os serviços de vigilância sanitária devem ser arcados pelo setor privado. 
D) A vigilância sanitária deve tratar exclusivamente de questões referentes ao lazer e vestuário. 
E) As doenças endêmicas são a principal preocupação da vigilância sanitária. 
 
 
 
QUESTÃO 20 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) previsto na legislação da saúde. 
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
B) Igualdade da assistência à saúde, observadas as diferenças de classe social. 
C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
D) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre a sua saúde. 
E) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 
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CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 

O método recomendado para a realização da prova tuberculina é o Mantoux, por ser considerado o mais sensível, utilizando o 
derivado protéico purificado (PPD). Assinale a alternativa que apresenta procedimento correto para a realização desse teste. 
A) Desinfetar a pele com álcool após a aplicação. 
B) Injetar 0,1 ml da solução. 
C) Utilizar uma seringa para cada dez provas de teste. 
D) Administrar injeção sub-cutânea. 
E) Introduzir a agulha com o bisel voltado para baixo. 
 
 
QUESTÃO 22 
 

Assinale a alternativa que apresenta medida de controle da criptococose. 
A) Controle da população de roedores 
B) Limpeza adequada das fezes de pombos 
C) Limpeza da caixa d’água 
D) Controle do mosquito anófeles 
E) Controle da população de carrapatos 
 
 
QUESTÃO 23 
 

A dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução benigna na forma clássica. É hoje a mais importante arbovirose 
que afeta o homem e constitui sério problema de saúde pública no mundo, principalmente nos países tropicais. Assinale a alternativa 
que apresenta sinais/sintomas dessa doença na forma clássica e o modo de transmissão, respectivamente. 
A) Cefaléia, febre, cianose, mialgia; picada do Aedes geralmente durante a noite. 
B) Convulsão, febre baixa, artralgia, mialgia; picada do Aedes geralmente durante o dia. 
C) Febre baixa, cefaléia, artralgia, convulsão; picada do Aedes geralmente durante a noite. 
D) Artralgia, cianose, febre, cefaléia; picada do Aedes durante o dia e a noite. 
E) Febre, cefaléia, artralgia, mialgia; picada do Aedes geralmente durante o dia. 
 
 
QUESTÃO 24 
 

Acidentalmente uma criança de três anos ingeriu aproximadamente 5 ml de ácido muriático que se encontrava armazenado em uma 
garrafa de refrigerante. No atendimento de emergência do Pronto Socorro Municipal, qual a primeira conduta a ser tomada? 
A) Chamar o médico responsável para o atendimento. 
B) Administrar bicarbonato de sódio via oral. 
C) Provocar vômitos. 
D) Preparar material para lavagem gástrica. 
E) Administrar emético sob prescrição médica. 
 
 
QUESTÃO 25 
 

Uma criança, após ter tomado uma injeção de 600.000 unidades de Benzilpenicilina benzatina IM, começou imediatamente a 
apresentar alguns sinais/sintomas indicativos de uma reação anafilática. Assinale a alternativa que apresenta esses sinais/sintomas. 
A) Agitação, eritema e palpitação. 
B) Prostração, sonolência e desmaio. 
C) Cianose generalizada imediata e desmaio. 
D) Eritema, sonolência e bradicardia. 
E) Confusão mental e desmaio. 
 
 
 



7/10 − AGENTE DE SAÚDE: Enfermagem 

QUESTÃO 26 
 

Senhor de 73 anos procurou a Policlínica do Planalto, com edema de membros inferiores e taquidispnéia acentuada; bastante 
ansioso; taquicárdico e inquieto. Na avaliação médica imediata, foi identificado Edema Agudo de Pulmão, provocado por Insuficiência 
Cardíaca Congestiva. Qual a conduta a ser adotada pelo Técnico de Enfermagem?  
A) Colocar os membros inferiores elevados para diminuir o edema. 
B) Colocar a pessoa em decúbito dorsal em uma maca com grade de proteção. 
C) Iniciar um balanço hídrico rigoroso e mantê-lo positivo nas 24 horas seguintes. 
D) Infundir solução fisiológica de NaCl a 0,9%. 
E) Administrar oxigênio sob cateter nasal. 
 
QUESTÃO 27 
 

Sobre as alterações fisiológicas da pessoa idosa, é correto afirmar: 
A) As artérias tornam-se mais elásticas. 
B) As unhas tornam-se finas e moles. 
C) As células musculares hipotrofiam. 
D) As glândulas salivares secretam mais saliva. 
E) O intestino grosso tem tônus aumentado. 
 
QUESTÃO 28 
 

O objetivo dos cuidados imediatos com o recém-nascido (RN) normal é ajudá-lo a adaptar-se à vida extra-uterina. Qual a conduta que 
NÃO deve ser adotada de imediato? 
A) Secar o RN antes de colocá-lo, se necessário, na incubadora. 
B) Limpar o muco da boca e aspirar a secreção nasal. 
C) Administrar oxigênio, se necessário. 
D) Colocar o RN em posição de fowler. 
E) Avaliar o estado do RN pelo sistema Apgar. 

 
QUESTÃO 29 
 

A assistência à mulher em puerpério imediato NÃO inclui 
A) controle da loquiação. 
B) higiene vulvar e do períneo. 
C) evolução do apagamento do colo. 
D) acompanhamento da involução uterina. 
E) controle da lactação. 
 
QUESTÃO 30 
 

A expectoração de sangue procedente do pulmão denomina-se 
A) Epistaxe. 
B) Hematêmese. 
C) Hemotórax. 
D) Hemoptise. 
E) Hematopoiese. 
 
QUESTÃO 31 
 

Em relação à aspiração das vias aéreas superiores de uma pessoa entubada  com tubo orotraqueal, o Técnico de Enfermagem deve 
A) fazer a aspiração do tubo orotraqueal durante  a introdução da sonda de sucção. 
B) colocar a pessoa entubada em posição de trendelemburg no momento da  aspiração. 
C) aspirar primeiro a boca e a faringe e depois o tubo orotraqueal. 
D) comunicar à pessoa entubada o procedimento a ser realizado. 
E) utilizar luvas não esterilizadas, pois se trata de secreções. 
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QUESTÃO 32 
 

Em relação ao equilíbrio ácido-básico, é correto afirmar: 
A) Diarréia crônica leva à acidose metabólica. 
B) Vômitos persistentes levam à alcalose metabólica. 
C) Obstrução de vias aéreas superiores leva à alcalose respiratória. 
D) Hiperventilação resulta acidose respiratória. 
E) Drenagem excessiva pela sonda nasogástrica leva à acidose metabólica. 
 
 
QUESTÃO 33 
 

Em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem, é INCORRETO afirmar: 
A) Individualiza e particulariza a assistência de enfermagem. 
B) Melhora a qualidade da assistência de enfermagem. 
C) Organiza e define as atividades assistenciais de enfermagem. 
D) É exigida sua implementação pelo COFEn. 
E) Dificulta o processo comunicacional entre os membros da equipe de enfermagem. 
 
 
QUESTÃO 34 
 

Sobre causas da hipoglicemia em pessoa diabética, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Ingestão de pouco alimento ou perda de refeição. 
(      ) Administração de dose elevada de insulina. 
(      ) Pouca quantidade de atividades físicas. 
(      ) Presença de vômito ou diarréia persistente. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, F, V 
B) V, V, F, F 
C) F, V, V, F 
D) V, F, V, F 
E) F, V, V, V 
 
 
QUESTÃO 35 
 

Para uma criança desidratada, foram prescritos 400 ml de soro fisiológico a 0,9% de NaCl, para correr em 8 horas. Para isso, quantas 
microgotas por minuto deve-se infundir? 
A) 50 
B) 17 
C) 5 
D) 25 
E) 70 
 
 
QUESTÃO 36 
 

Foram prescritos 25 UI de insulina NPH. Há disponível frasco de insulina NPH de 100 UI e seringa de 1 ml graduada em 100 UI. A 
dose em ml e o local de aplicação serão, respectivamente: 
A) 0,25 ml; via ID. 
B) 0,50 ml; via SC. 
C) 0,25 ml; via SC. 
D) 2,50 ml; via ID. 
E) 0,20 ml; via SC. 
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 QUESTÃO 37 
 

Analise a Folha de Balanço Hídrico do Sr. M.S.O. relativo às primeiras doze horas. 
 

FOLHA DE BALANÇO HÍDRICO 
NOME DO PACIENTE 

 
PESO   CLÍNICA ENFERMARIA / LEITO 

M. S. O. 73 kg Cirúrgica 432 /02 

DATA LÍQUIDOS ADMINISTRADOS / GANHOS LÍQUIDOS ELIMINADOS / 
PERDAS 

Parenteral Oral e Sonda Gastrointestinal e vesical 

RESULTADO 
do 

BALANÇO 
21/02/07 Tipo Quantidade 

Prescrita 
Quantidade 

Administrada 
Quantidade 

Prescrita 
Quantidade 

Administrada Diurese Drenagens 
sondas 

06:00 S G  5 % 500 ml 500 ml   150 ml  

07:00        

08:00 Medicamentos    180ml   

09:00        

10:00 SF 0.9% 500 ml 400 ml     

11:00        

12:00 Medicamentos 250 ml 250 ml  50 ml   

13:00        

14:00 Medicamentos 20 ml 20  ml     

15:00 SG 5%       

16:00        

17:00        

18:00 Suco    180 ml 400 ml  

 

Total 12 h    
      

 
A partir das informações da Folha, qual o resultado do balanço hídrico das primeiras doze horas? 
A) −1030 ml 
B) 1030 ml 
C) 1130 ml 
D) −1130  ml 
E) 620 ml 
 
QUESTÃO 38 
 

A coluna da esquerda apresenta terminologias cirúrgicas e diagnóstico clínico e a da direita, seu significado. Numere a coluna da 
direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 – Colelitíase (      ) Remoção cirúrgica da vesícula. 
2 – Colecistectomia (      ) Incisão cirúrgica do colédoco para dele extrair um cálculo. 
3 – Coledocolitotomia (      ) Presença de cálculo no interior da vesícula biliar. 

  

Assinale a seqüência correta. 
A) 3, 2, 1 
B) 2, 1, 3 
C) 1, 2, 3 
D) 2, 3, 1  
E) 3, 1, 2  
 
QUESTÃO 39 
 

Em relação à esterilização de materiais em estufa, assinale a afirmativa correta. 
A) A ocupação da estufa deve ser 100%, para aproveitar o máximo do espaço e economizar energia. 
B) Os materiais devem ter contato com a parede da estufa, pois há maior circulação de calor. 
C) As caixas de metais devem ser fechadas, pois a transmissão de calor na estufa dá-se por condução. 
D) A contagem do tempo de esterilização se inicia após a estufa ser ligada na energia elétrica. 
E) A esterilização em estufa é a mais indicada, pois pode ser usada para qualquer material.  
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QUESTÃO 40 
 

A mobilização no leito de uma pessoa acamada é necessária porque 
A) provoca estase venosa. 
B) diminui a expansibilidade torácica. 
C) promove hipotrofia muscular. 
D) diminui a peristalse intestinal. 
E) mantém o cálcio nos ossos. 



 

 


