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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  RIO NOVO – MG 

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR II - ENFERMEIRO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO – MG – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR II - ENFERMEIRO 
Marque aqui as suas respostas:  
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46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Matemática  
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimento Específico 

10 
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25 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
1) Leia  a frase:  Está chovendo bastante , desse modo 
as flores estão floridas. Assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao tipo de conjunção  da expressão  
sublinhada: 
a) Alternativa. 
b) Concessiva. 
c) Conclusiva. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
polissílabas : 
a) Televisão, indiferença, plástico. 
b) Telefonema, enfraquecer, universidade. 
c) Colecionadores, sustento, terraço. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Observe as figuras de linguagem das frases abaixo 
e assinale a alternativa que classifica-as, 
respectivamente, de forma CORRETA: 
I- Transformou sua vida de água a vinho. 
II- O carro voava pela rodovia, naquela manhã 
chuvosa. 
III- Infelizmente, seu filho não atingiu as notas 
necessárias nessa prova. 
IV- A Amazônia chora devido aos desmatamentos. 
a) Antítese, hipérbole, eufemismo, prosopopeia. 
b) Eufemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia. 
c) Prosopopeia, antítese, eufemismo, prosopopeia. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Dentre as palavras citadas abaixo, marque a que 
NÃO deve ser pronunciada com o acento tônico 
recaindo em posição idêntica a que recai na palavra 
rubrica: 
a) Ibero. 
b) Recorde. 
c) Mister. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da 
crase está INCORRETO. 
a) À noite, todos caminhavam à frente do andor, 
fervorosos de uma fé inabalável. 
b) A cem milhas horárias, o grupo encontrará uma 
encruzilhada à esquerda, a meia hora daqui. 
c) Responda à Vossa Alteza com o respeito à que está 
acostumado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Considerando o trecho- “Um policial à paisana 
trocou tiros com dois homens que tentavam assaltar 
um ônibus.”, assinale a frase em que a frase se 
enquadra na mesma regra do uso do sinal indicativo 
de crase: 
a) O povo mostrou-se resistente às mudanças feitas pelo 
governo. 
b) Einstein, com sua excelsa genialidade, estava à frente 
de seu tempo. 
c) Fez uma poesia à Drummond, vestiu-se à Versace e 
caminhou pela rua deserta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a frase em que a regência do verbo 
respeita a norma-padrão: 

a) Lembrei-me dos turbulentos momentos de minha 
adolescência. 
b) Os técnicos avisaram aos jogadores o horário do treino. 
c) Não se deve desobedecer as leis de trânsito. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Sobre concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas das frases a 
seguir: 
Já____ muitos meses que não se viam, porém 
____muitas possiblidades que ainda ____ e vivam 
felizes. 
a) devem fazer, tem, se apaixone 
b) deve fazer, há, se apaixonem 
c) fazem, há, se apaixonem 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Nas palavras abaixo, a grafia de ambas as palavras  
está CORRETA em: 
a) Meretíssimo / admissão. 
b) Beneficiente / distensão. 
c) Adivinhar / encharcar. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Na frase : “Tenho uma vaga lembrança dos três 
meninos correndo pelo pátio da escola.” O trecho 
destacado refere- se ao: 
a) Objeto indireto. 
b) Adjunto adnominal. 
c) Complemento nominal. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA  

 

11) Sejam   e   raízes da equação             

tais que          . Qual o valor de   ? 

a)          

b)          

c)          
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Um carpinteiro tem salário mensal de R$1.718,31. 
Todo mês, seu empregador recolhe ao INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social) o percentual de 19,98% 
sobre o valor de seu salário. Esse percentual é 
dividido em duas partes – 12% compete ao 
empregador recolher, e a outra parte é descontada do 
salário do colaborador. O salário líquido desse 
colaborador é:  
a) R$ 1.512,11. 
b) R$ 1.581,19. 
c) R$ 1.374,99. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Ao decompor o número 921.887 em fatores primos 
é possível encontrar quantos números primos 
distintos? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) No dia 12 de maio de 2019, o time A venceu a 
equipe do time B pelo placar de 3 a 2, conquistando o 
título de Campeão 2019 em sua categoria. Segue 
abaixo o resumo dos gols marcados na partida.  
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TIME A  3                                    X                       2  TIME B 
 
Huguinho (2 min – 1º tempo)                      Cebolinha (8 min – 1º tempo) 
Luizinho (45 min – 1º tempo)                          Cascão (15 min -  1º tempo) 
Zezinho (45 min – 2º tempo) 

 
              1º tempo – 46 minutos/ 2º tempo – 48 minutos 

 

 
Logo, a partida esteve empatada durante: 
a) 46 minutos. 
b) 49 minutos. 
c) 55 minutos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Dada a função       é tal que  (  )    ( )para 

todo número real  . Se  (  )     , o valor de 

 ( )será: 

a)  ( )   . 
b)  ( )   . 

c)  ( )   . 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) Observe a figura a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O círculo possui raio igual a 15 cm. Determine o 
apótema do triângulo equilátero inscrito. 

a)           

b)         

c)         

d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Um hexágono regular inscrito numa circunferência 
(figura abaixo) possui 18cm de diâmetro. Portanto, 
qual é o seu perímetro em cm? 

 
a) 96 cm. 
b) 36 cm. 
c) 54 cm. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Carlos abasteceu sua moto em um posto na cidade 
de Benfica (RJ), no qual o litro da gasolina custa        
R$ 4,89. Sabe-se que a moto de Carlos percorre 24 
quilômetros com 3 litros de gasolina, logo, é possível 
concluir que, em uma viagem de 386 quilômetros, 
Carlos vai gastar para abastecer sua moto: 
a) R$ 173,62. 
b) R$ 235,94. 
c) R$ 187,26. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
19) Leonardo trabalha como DJ (Disk Jockey) e cobra 
uma taxa fixa de R$200,00, mais R$30,00 por hora, 
independente do trabalho. Vinicius, na mesma função, 
cobra uma taxa fixa de R$155,00, mais R$45,00 por 
hora. O tempo máximo de duração de um trabalho, 
para que a contratação de Vinicius não fique mais cara 
que a de Leonardo, é:  
a) 1 hora. 
b) 2 horas. 
c) 3 horas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) A idade de Bento hoje é o triplo da idade de 
Mônica. Daqui a 13 anos será o dobro. Determine a 
soma das idades atuais dos dois. 
a) 43 anos.  
b) 37 anos. 
c) 52 anos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
21) Leia a notícia abaixo: 
 DIA NACIONAL DO COMBATE AO CÂNCER 
O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi instituído 
para conscientizar a população sobre a doença, o 
tratamento e prevenção. O câncer é 2ª maior causa de 
morte no Brasil, atrás apenas do AVC (Acidente 
Vascular Cerebral). O alerta é para o câncer de 
próstata nos homens e o de mama nas mulheres, pois 
são os mais frequentes nesses grupos. 
Fonte: http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/ 

Qual o dia Nacional de combate ao câncer ? 
a) 27 de Novembro. 
b) 14 de Outubro. 
c) 8 de Março. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Sobre o folclore leia as afirmativas abaixo: 
I- O folclore, do inglês, folk-lore, é a identidade, a 
tradição e o conhecimento de um povo expressos em 
lendas, crenças, provérbios, canções e costumes. 
Minas Gerais é um Estado extremamente rico na 
variedade desses folguedos e mitos. 
II- As manifestações folclóricas em Minas Gerais têm 
suas origens nas tradições, usos e costumes dos 
colonizadores portugueses, com forte influência das 
culturas indígena e africana. Essas influências estão 
guardadas nos objetos de artesanato, na culinária e 
danças típicas, nas músicas, na linguagem e literatura 
oral, na medicina popular e nas festas com 
manifestações populares tradicionais. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) I e II. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Sobre a Inconfidência Mineira assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Foi o movimento que inspirou a bandeira de Minas 
Gerais, símbolo maior do estado, surgiu com a intenção de 
romper as relações entre a colônia e a metrópole.  O 
movimento reuniu proprietários rurais, intelectuais, clérigos 
e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a 

http://www.rionovo.mg.gov.br/dia-nacional-do-combate-ao-cancer/
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dominação portuguesa e criar um país livre no Brasil, em 
1789. 
b) Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a 
capitania de Minas Gerais como: Romper com Portugal e 
adotar um regime republicano (a capital seria São João del 
Rei); Criar indústrias; Fundar uma universidade em Vila 
Rica; Acabar com o monopólio comercial português; 
Adotar o serviço militar obrigatório. 
c) Os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes 
proprietários ou mineradores, padres e letrados, 
como Cláudio Manuel da Costa. Oriundo de família 
enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e 
foi alto funcionário da administração colonial. Por sua 
parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Sobre o município de Rio Novo-MG leia o trecho 
abaixo e complete a lacuna : 
Rio Novo exerceu grande influência na criação e 
desenvolvimento de diversos municípios da Zona da 
Mata, como sede de uma das ______ comarcas em que 
foi dividida a Província de Minas Gerais, em 1870, com 
jurisdição sobre os municípios de Leopoldina, Pomba, 
Mar de Espanha e São João Nepomuceno. 
a) 10 
b) 5 
c) 25 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Sobre a história do estado de Minas Gerais analise 
as afirmativas abaixo: 
I- O desbravamento na região que hoje compreende o 
estado de Minas Gerais se iniciou no século XVI, por 
meio do trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro 
e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a Capitania de 
São Paulo e Minas de Ouro, que, em 1720, foi 
desmembrada em São Paulo e Minas Gerais. 
II- No início do século XVIII, a região tornou-se um 
importante centro econômico da colônia, com rápido 
povoamento. No entanto, a produção de ouro 
começou a cair por volta de 1750, levando a Metrópole 
– Portugal - a criar formas cada vez mais rígidas de 
arrecadação de impostos, o que resultou no mais 
conhecido movimento político e histórico de Minas 
Gerais – A Inconfidência Mineira. 
III- A introdução da cafeicultura em Minas Gerais 
ocorreu no início do século XIX e logo se transformou 
em uma das principais atividades da província e no 
agente indutor do povoamento e desenvolvimento da 
infra-estrutura de transportes. A prosperidade trazida 
pelo café ensejou um primeiro surto de 
industrialização, reforçado, mais tarde, pela política 
protecionista implementada pelo Governo Federal 
após a Proclamação da República. 
Assinale  a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
26) Considere a alternativa que descreve corretamente 
a veia jugular posterior: 
a) Desemboca na veia subclávia. 

b) Origina-se nas proximidades do occipital e desce 
posteriormente ao pescoço para ir desembocar no tronco 
braquiocefálico venoso. Está situada profundamente. 
c) Origina-se superficialmente ao nível da região supra-
hioidea e desemboca na terminação da veia jugular 
externa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Sobre as veias dos membros superiores, são 
consideradas veias superficiais: 
a) Cefálica, basílica e mediana. 
b) Mediana, radial e ulnar. 
c) Axilar, subclávia e cefálica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Qual das veias do membro superior é a 
responsável pela drenagem do braço, antebraço, 
cotovelo e úmero? 
a) Axilar. 
b) Basílica. 
c) Braquial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Sobre as veias profundas do membro inferior é 
CORRETO afirmar que: 
a) A ilíaca comum drena os membros inferiores, pelve e 
abdome. 
b) A ilíaca externa drena os membros inferiores e a parede 
abdominal. 
c) A veia tibial anterior drena os pés e músculos do 
compartimento posterior. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Um osso pneumático possui uma ou mais 
cavidades, revestidas de mucosa, de volume variável e 
contendo ar. Não se enquadra nessa classificação o 
osso: 
a) Parietal. 
b) Frontal. 
c) Etmoide. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) O esterno é um osso chato, laminar e podemos 
identificá-lo localizado na parte mediana anterior da 
caixa torácica. O osso esterno é o local onde 
realizamos as compressões torácicas durante a 
reanimação cardiopulmonar (RCP). Em que região 
desse osso é realizada a compressão: 
a) Manúbrio. 
b) Corpo. 
c) Ângulo do esterno. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) As valvas subdividem-se e passam a ser 
denominadas válvulas ou cúspides. Do lado direito do 
coração, a valva entre o átrio e ventrículo denomina-
se: 
a) Mitral. 
b) Tricúspide. 
c) Aórtica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Com relação aos resíduos sólidos de saúde, peças 
anatômicas (membros) do ser humano; produto de 
fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 
500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou 
idade gestacional menor que 20 semanas, que não 

https://www.todamateria.com.br/claudio-manuel-da-costa/
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tenham valor científico ou legal e não tenha havido 
requisição pelo paciente ou seus familiares, são 
descritas pela ANVISA no grupo de resíduos sólidos 
de saúde: 
a) A1 
b) A2 
c) A3 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Resíduos químicos no estado líquido devem ser 
submetidos a tratamento específico, sendo vedado o 
seu encaminhamento para disposição final em aterros. 
A ANVISA classifica esses resíduos no grupo: 
a) B. 
b) C. 
c) D. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Para os resíduos de saúde descritos como lixo 
comum, destinados à reciclagem ou reutilização, a 
identificação deve ser feita nos recipientes e nos 
abrigos de guarda de recipientes, usando código de 
cores e suas correspondentes nomeações, e símbolos 
de tipo de material reciclável. Usualmente nos postos 
de enfermagem, utilizamos a reciclagem de plásticos e 
papéis, que devem ser descartados, respectivamente, 
em recipientes de cor: 
a) Azul e Vermelha. 
b) Verde e Vermelha. 
c) Vermelha e Azul. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico é um agravo de saúde de notificação 
compulsória: 
a) Semanal. 
b) Imediata à secretaria municipal de saúde somente. 
c) Imediata às secretárias estadual e municipal de saúde 
somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Qual dos agravos/doenças a seguir se enquadra 
como de Notificação Compulsória Imediata às três 
instâncias (Ministério da Saúde e Secretarias Estadual 
e Municipal de Saúde)? 
a) Febre Tifoide. 
b) Hepatites virais. 
c) Síndrome da Rubéola Congênita. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) O Ministério da Saúde aponta os principais 
sintomas da Hanseníase, entres eles, NÃO se 
enquadra: 
a) Pele infiltrada (avermelhada), com diminuição ou 
ausência de suor no local. 
b) Formigamentos, choques e câimbras nos braços e 
pernas, que evoluem para dormência – a pessoa se 
queima ou se machuca sem perceber. 
c)  dema de mãos e p s com c anose  arroxeamento dos 
dedos) e ressecamento da pele. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Sobre a Hanseníase dimorfa, considere os itens a 
seguir: 
I - Caracteriza-se, geralmente, por mostrar várias 
manchas de pele avermelhadas ou esbranquiçadas, 
com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia, ou 

por múltiplas lesões bem delimitadas semelhantes à 
lesão tuberculoide, porém a borda externa é 
esmaecida (pouco definida).  
II - Há perda parcial a total da sensibilidade, com 
diminuição de funções autonômicas (sudorese e 
vasorreflexia à histamina).  
III - É comum haver comprometimento simétrico de 
nervos periféricos. 
Está CORRETO o que se afirma em: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Com relação à avaliação dos danos em nervos 
periféricos associados à Hanseníase, para avaliação 
do nervo mediano o local/técnica indicado é: 
a) Pés sob o chão, palpação na metade ao terço anterior 
da linha imaginária entre inserção do tendão calcanear e o 
maléolo medial. 
b) Região do punho sob tendões flexores, percussão para 
avaliar dor. 
c) Braço em flexão, palpação na goteira epitroclear 
seguindo trajeto do nervo superior até 6 cm. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) Qual das alternativas a seguir descreve 
corretamente a hérnia diafragmática em recém 
nascidos? 
a) Apresenta-se com vômitos biliosos, distensão 
abdominal alta (se jejuno) ou generalizada (obstrução 
baixa), constipação, história de polidrâmnio. 
b) Dificuldade de esvaziamento gástrico por hipertrofia 
muscular do piloro. Tem predisposição familiar e é mais 
comum em meninos. Vômitos alimentares (nunca biliosos), 
entre 1-4 semanas de vida. 
c) Tração do duodeno para o tórax com conseqüente 
obstrução intestinal e dificuldade respiratória. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
42) Sobre a doença da membrana hialina (DMH), 
considere a alternativa INCORRETA: 
a) É resultado da imaturidade pulmonar caracterizada por 
um desenvolvimento estrutural incompleto da caixa 
torácica, que é muito complacente. 
b) Está associada com o excesso de surfactante pulmonar 
(substância que reduz a tensão superficial dos alvéolos). 
c) Há Diminuição da capacidade pulmonar, com alterações 
da relação ventilação–perfusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
43) 100 U de insulina regular (1 mL) foram diluídas em 
49 mL de soro fisiológico 0,9%. Esta solução está 
sendo infundida em uma velocidade de 4 microgotas 
por minuto. Após 2h30 minutos, quantas unidades de 
insulina esse paciente recebeu? 
a) 12 U. 
b) 20 U. 
c) 24 U. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44) Para um idoso em hipoglicemia, o enfermeiro 
administrou 16 mL de uma ampola de glicose 50% 
com 20 mL. Que dosagem de glicose esse paciente 
recebeu? 
a) 8 g. 
b) 10 g. 
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c) 12 g. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) Em geral, o diagnóstico da Coqueluche é clinico 
epidemiológico. A confirmação laboratorial de 
excelência é o isolamento da cultura de: 
a) Bordetella pertussis. 
b) Haemophilus ducreyi. 
c) Klebsiella pneumoniae. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) O sinal de Koplik é um dos achados semiológicos 
no exame físico que devem ser investigados pelo 
Enfermeiro nos casos suspeitos de: 
a) Difteria. 
b) Dengue. 
c) Sarampo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) Sobre os títulos dos diagnósticos de enfermagem, 
é diagnóstico do domínio Segurança / proteção: 
a) Envolvimento em atividades de recreação diminuído. 
b) Risco de hiperbilirrubinemia neonatal. 
c) Integridade da membrana mucosa oral prejudicada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48) Sobre as partes do título de um diagnóstico de 
enfermagem, considere a alternativa onde o 
modificador não esta destacado corretamente: 
a) Padrão respiratório ineficaz. 
b) Disposição para resiliência melhorada. 
c) Integridade da pele prejudicada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) Vagar a esmo, ou locomoção repetitiva, que expõe 
o indivíduo a danos; frequentemente incongruente 
com divisas, limites ou obstáculos é o conceito do 
diagnóstico de enfermagem Perambulação. É 
característica definidora desse diagnóstico: 
a) Alteração no ciclo sono-vigília. 
b) Desejo de ir para casa. 
c) Locomoção que não pode ser facilmente 
desencorajada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50) O volume de sangue bombeado pelo coração 
inadequado para atender às demandas metabólicas do 
organismo define o diagnóstico de enfermagem 
“Débito cardíaco diminuído”. Sobre as características 
definidoras desse diagnóstico, considere os itens a 
seguir: 
I - Resistência vascular sistêmica (RVS) diminuída. 
II - Diminuição da pressão venosa central (PVC). 
III - Pele pegajosa, oligúria. 
IV - Diminuição da pressão de oclusão da artéria 
pulmonar (POAP) (pressão capilar). 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) I e III, somente. 
b) II e IV, somente. 
c) I e II, somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


