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Concurso Público 

SÃO JOÃO DA URTIGA/RS 
 

Técnico em Enfermagem 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
10 
05 
15 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, 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. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 03 (três) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato 
da entrega do material na mesa do fiscal. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Pesquisas fornecem novas evidências para o início da 
vida na Terra 

 
A origem da vida é um tema que, evidentemente, 

desperta curiosidade ____ milênios. Os recursos usados 
para esclarecer o assunto, contudo, mudaram ao longo 
dos anos. Muitas civilizações passadas, a exemplo da 
egípcia, usavam ações divinas para explicar o surgimento 
dos seres vivos. Algo, claro, que permanece até hoje.  

Alguns cidadãos da Grécia Antiga, por outro lado, 
começaram a optar por teorias mais científicas. 
Hipócrates, o pai da medicina, acreditava que os quatros 
elementos, reproduzidos no corpo humano, eram 
responsáveis pela faísca da vida. Já Demócrito, seu 
__________ filósofo, via na junção de átomos a 
explicação para o fenômeno. 

Desde então, há séculos que a humanidade usa a 
ciência como ferramenta para tentar compreender suas 
origens. Dois estudos publicados recentemente 
forneceram novas evidências que podem nos ajudar 
nessa longa caminhada em direção à fórmula da vida na 
Terra. 

A primeira pesquisa foi fruto do trabalho de 
biólogos japoneses de diversos institutos. Pela primeira 
vez, cientistas conseguiram capturar e desenvolver em 
laboratório um micróbio semelhante àquele que pode ter 
dado início à vida complexa na Terra. 

Trata-se de uma espécie antiga de arqueas, 
micro-organismos unicelulares muito parecidos com 
as bactérias, com um tipo de célula mais simples do que a 
de animais e plantas. Habitantes do mar profundo, esses 
seres são difíceis de se manter em um ambiente 
controlado, o que exigiu dos pesquisadores doze anos de 
esforços para cultivá-los apropriadamente. 

A importância dessas arqueas é gigantesca para 
entender a origem da vida. Em seu material genético, 
foram encontrados, além dos genes frequentemente 
presentes em micróbios, marcadores genéticos típicos de 
eucariontes (células como as nossas, que possuem 
núcleo e outras estruturas mais complexas). Essa mistura 
de informações levou os cientistas a acreditarem que 
estavam em frente a um ser que pode ter servido de ponte 
entre as células simples e as mais desenvolvidas. 

https://veja.abril.com.br... - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) a - contemporâneo  
b) há - contemporânio 
c) a - contemporânio 
d) há - contemporâneo 
 

2) Sobre o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. Várias civilizações muito antigas, como a egípcia, 

utilizam ações divinas para explicar a origem da vida. 
II. Muitos estudiosos da Grécia Antiga utilizaram teorias 

mais científicas para explicar a origem da vida. 
III. Os cientistas conseguiram capturar e desenvolver em 

laboratório um micróbio distinto daquele que deu início 
à vida complexa em nosso planeta.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

3) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado é 
sujeito da oração: 
 
a) Houve problemas na reunião. 
b) Precisa-se de mentes criativas. 
c) A existência é frágil.  
d) Caíram os preços. 
 

4) Considerando-se a formação de palavras, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) “Pré-adolescente” é uma palavra composta. 
(---) “Desamor” é uma palavra derivada. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

5) Em relação às regras de concordância verbal, assinalar 
a alternativa INCORRETA: 
 
a) Alugam-se apartamentos na serra. 
b) Haviam dúvidas em relação ao conteúdo. 
c) Soaram doze badaladas no relógio da praça. 
d) Restaram sonhos. 
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6) Em se tratando das regras de acentuação das palavras, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Difícil. 
(2) Público. 
(3) Raízes. 
 
(---) Proparoxítona. 
(---) Paroxítona. 
(---) Hiato. 
 
a) 2 - 3 - 1. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 1 - 2 - 3. 
 

7) Em “A substância é tóxica, logo deve ser manuseada 
cuidadosamente”, a oração coordenada destacada 
apresenta a mesma classificação da oração destacada 
em: 
 
a) Vem aqui, pois preciso de uma explicação. 
b) Dormi tarde, mas acordei cedo. 
c) Estudamos e depois jogamos bola. 
d) O meu time venceu, portanto está classificado para a 

segunda fase do campeonato. 
 

8) Quanto ao uso ou não da crase, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Saíram ____ escondidas da festa de casamento. 
Assistíamos ____ paciente, grávida de oito meses. 
 
a) as - a  
b) as - à  
c) às - à  
d) às - a 
 

9) Quanto à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Cláudia, venha logo! 
b) Depois da prova, eu tenho, um jantar. 
c) Luiz meu vizinho, está morando, aqui há algumas 

semanas. 
d) A turma, não terminou, de limpar as mesas. 
 

10) Em relação ao uso dos porquês, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A promoção por que espero está quase chegando. 
(---) Ele não pagou por que não gostou.  
 
a) E - E. 
b) C - C. 
c) E - C. 
d) C - E. 
  
  

MATEMÁTICA 
 
11) João tem que escolher três camisas e duas bermudas 
para levar em uma viagem. Considerando-se que ele 
separou cinco camisas e quatro bermudas para escolher, 
ao todo, de quantos modos distintos ele pode fazer essa 
escolha? 
 
a) 30 
b) 40 
c) 50 
d) 60 
 

 

 

 

 

 

 

12) Sabe-se que a sombra de um mastro vertical é 
projetada pelo sol em um chão plano mede 8m. Nesse 
mesmo instante, a sombra de um pedaço de madeira 
vertical de 1m de altura mede 0,4m. Sendo assim, qual a 
altura do mastro? 
 
a) 18m 
b) 20m 
c) 22m 
d) 24m 
 

 

 

 

 

 

 

13) Certo boleto foi pago com atraso de 4 meses e gerou 
juros no valor de R$ 28,64. Sabendo-se que a taxa de 
juros simples mensal é de 2%, qual o valor nominal desse 
boleto? 
 
a) R$ 358,00 
b) R$ 361,00 
c) R$ 364,00 
d) R$ 366,00 
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14) A distância entre a cidade A e a cidade B é igual a 
650km. Sabendo-se que uma pessoa percorreu 34% 
dessa distância antes de fazer uma pausa, pode-se 
afirmar que a distância total percorrida por ela antes da 
pausa foi: 
 
a) 206km 
b) 211km 
c) 215km 
d) 221km 
 

 

 

 

 

 

 

 

15) Ao arremessar duas vezes um dado cúbico numerado 
de 1 a 6, qual a probabilidade de a soma das faces 
voltadas para cima ser igual a 2? 
 
a) 1/6 
b) 1/12 
c) 1/18 
d) 1/36 
 

 

 

 

 

 

 

 

16) Qual a medida da hipotenusa de um triângulo 
retângulo cujos catetos medem 6cm e 8cm? 
 
a) 12cm 
b) 11cm 
c) 10cm 
d) 9cm 
 

 

 

 

 

 

17) Em certa confeitaria, dois confeiteiros fazem 12 bolos 
em quatro horas. Considerando-se a mesma proporção, 
ao todo, quantos bolos três confeiteiros fazem em duas 
horas? 
 
a) 7 
b) 8 
c) 10 
d) 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

18) A quantidade total de clientes atendidos em um dia 
por certo vendedor corresponde ao valor de x, que 
satisfaz a equação abaixo. Sendo assim, quantos clientes 
foram atendidos por esse vendedor nesse dia? 
 

4x - 116 = 36 
 
a) 38 
b) 40 
c) 42 
d) 44 
 

 

 

 

 

 

 

19) Sabendo-se que o primeiro termo de certa progressão 
aritmética é igual a 5 e que a sua razão é igual a 6, qual o 
valor da soma dos 8 primeiros termos dessa progressão? 
 
a) 154 
b) 208 
c) 320 
d) 416 
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20) André, Bruno e Carlos são amigos e vão viajar para 
destinos diferentes durante as férias: Paris, Roma e Madri. 
Cada um irá por uma companhia diferente, A, B e C, não 
necessariamente nessa ordem. Sabendo-se que André 
não vai para Madri e vai pela companhia A, que Bruno não 
vai para Roma e que quem vai para Roma vai pela 
companhia B, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) André vai para Paris. 
b) Bruno vai pela companhia B. 
c) Carlos vai para Madri. 
d) Bruno vai para Paris. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

21) Sobre o Word 2010, considerando-se alguns botões e 
seus nomes, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

 
(---) Número de página. 
(---) Quebra de página. 
(---) Cabeçalho. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

22) Em relação ao procedimento para desinstalação de 
um programa ou aplicativo no Windows 10, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Clicar em Iniciar, localizar o programa, clicar com o 

botão direito em cima do ícone e selecionar a opção 
Desinstalar. 

b) Acessar o Painel de Controle, ir em Programas > 
Programas e Recursos, selecionar o programa na lista 
e clicar em Desinstalar/Alterar. 

c) Abrir o Gerenciador de Tarefas, localizar o programa na 
lista e clicar em Finalizar. 

d) Clicar em Iniciar > Configurações > Aplicativos > 
Aplicativos e recursos, selecionar o programa na lista e 
clicar em Desinstalar. 

 

23) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Ao navegar na internet, o usuário deve ter atenção ao que 
acessa ou baixa, de modo a evitar malwares. 
___________________________________ são aqueles 
que permitem que os usuários compartilhem arquivos 
entre si e devem ser utilizados com atenção, pois os 
arquivos compartilhados podem conter códigos maliciosos 
e, assim, infectar o computador ou permitir que ele seja 
invadido. 
 
a) Editores de textos 
b) Editores de planilhas 
c) Programas de distribuição de arquivos (P2P) 
d) Programas de compactação de arquivos 
 

24) Sobre os descuidos que podem causar a invasão da 
máquina por um código malicioso ou o roubo de dados 
pessoais dos usuários, ao navegar na internet, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Digitar o endereço diretamente na barra de endereços 

do navegador, evitando acesso por links que chegam 
via e-mail. 

b) Clicar em links reduzidos sem antes expandi-los com 
um complemento confiável do navegador. 

c) Utilizar conexões do tipo https em vez de http. 
d) Adicionar extensões legítimas de segurança no 

navegador. 
 

25) Sobre hardware, assinalar a alternativa que preenche 
a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Hardware é um termo utilizado na informática para definir 
__________________ do computador. 
 
a) as peças 
b) os jogos 
c) o sistema operacional 
d) os programas 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Conhecimentos Gerais 

  
26) “O Aedes Aegypti, causador da dengue, pode 
transmitir também zika, chikungunya e, potencialmente, 
febre amarela. Logo, o controle do vetor torna-se 
imprescindível”.  

https://jornal.usp.br/atual... - adaptado. 
 
Em relação ao disposto na notícia acima, sobre formas de 
prevenção da proliferação do mosquito, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Catar sacos plásticos e lixo do quintal. 
b) Limpar sempre a bandeja do ar condicionado. 
c) Tampar ralos. 
d) Manter galhos e folhas na calha. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
27) De acordo com a Constituição Federal, são bens da 
União: 
 
I. Os potenciais de energia hidráulica. 
II. Os recursos minerais, exceto os do subsolo. 
III. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios 

arqueológicos e pré-históricos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

28) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da 
Câmara de Vereadores, ausentar-se do Município por 
mais de _______ dias, do Estado por mais de _______ 
dias ou do País por qualquer tempo, sob pena de perda 
do cargo. 
 
a) nove - cinco 
b) cinco - nove 
c) nove - dois 
d) cinco - dois 
 

29) Considerando-se a Lei Municipal nº 105/1990 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. O servidor terá direito, anualmente, ao gozo de um 

período de férias, sem prejuízo da remuneração. 
II. Após cada período de vigência da relação entre o 

Município e o servidor, terá este o direito a férias de 
doze dias corridos, quando tiver de quinze a vinte e três 
faltas. 

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

30) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, analisar a sentença abaixo: 
 
Nem toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas e sofrerá 
alguma espécie de discriminação (1ª parte). A pessoa com 
deficiência não poderá ser protegida de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 
crueldade, opressão e tratamento desumano ou 
degradante (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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31) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011, 
analisar a sentença abaixo: 
 
O objeto do Contrato Organizativo de Ação Pública da 
Saúde é a organização e a integração das ações e dos 
serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes 
federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência aos usuários 
(1ª parte). O acordo de colaboração entre os entes 
federativos para a organização da rede interfederativa de 
atenção à saúde será firmado por meio de Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

32) Considerando-se a Lei nº 8.069/1990 - ECA, sobre as 
obrigações dos hospitais e demais estabelecimentos de 
atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Fornecer declaração de nascimento onde constem, 

necessariamente, as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 

II. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato 
a permanência junto à mãe. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

33) Considerando-se a Portaria de Consolidação 
nº 4/2017, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Doença ou agravo de notificação compulsória 

imediata. 
(2) Doença ou agravo de notificação compulsória 

semanal. 
 
(---) Óbito por dengue. 
(---) Ebola. 
(---) Esquistossomose. 
 
a) 1 - 1 - 2. 
b) 2 - 1 - 2. 
c) 1 - 2 - 1. 
d) 2 - 2 - 1. 
 

34) Às Coordenações Municipais de Controle de Infecção 
Hospitalar compete, entre outras: 
 
I. Informar, de forma aleatória, à Coordenação Estadual 

de controle de infecção hospitalar do seu Estado 
apenas sobre alguns dos indicadores de infecção 
hospitalar estabelecidos. 

II. Coordenar as ações de prevenção e controle de 
infecção hospitalar na rede hospitalar do Município. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) Acerca das disposições presentes na NR 32 - 
Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Os trabalhadores devem ter assegurada a 

capacitação quanto aos riscos biológicos, físicos e 
químicos, aos quais estejam potencialmente expostos, 
antes do início das atividades e de forma continuada 
sempre que ocorra uma mudança das condições de 
exposição ao agente de risco. 

(---) Pelo elevado risco e gravidade das patologias 
decorrentes, os agentes biológicos, transmitidos pelo 
sangue, ou seja, microrganismos patogênicos 
presentes no sangue humano, e com potencial de 
contaminar o indivíduo exposto, adquirem especial 
importância. Entre eles devem ser citados os vírus da 
hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e o da 
imunodeficiência humana (HIV). 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - E. 
d) E - C. 
 

36) Em conformidade com TORTORA, sobre terminologia 
anatômica básica, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Órgãos retroperitoneais. 
(2) Peritônio. 
(3) Cavidade abdominal. 
 
(---) Reveste a maioria dos órgãos abdominais. 
(---) Referência ao estômago, ao baço, à vesícula biliar, ao 

fígado, ao intestino delgado e à maior parte do 
intestino grosso. 

(---) Referência aos rins, às glândulas suprarrenais, ao 
pâncreas, ao duodeno do intestino delgado e ao colo 
ascendente e descendente do intestino grosso. 

 
a) 2 - 3 - 1. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 1 - 3 - 2. 
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37) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O __________________ é um parasita transferido à boca 
por alimentos, dedos ou brinquedos contaminados e é o 
maior dos helmintos intestinais. Afeta principalmente 
crianças pequenas entre 1 e 4 anos de idade, 
prevalecendo em climas quentes. 
 
a) necator americanus 
b) ascaris lumbricoides 
c) strongyloides stercoralis 
d) toxocara canis 
 

38) Conforme SMELTZER e BARE, em relação às fases 
perioperatórias, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Fase pré-operatória. 
(2) Fase intraoperatória. 
(3) Fase pós-operatória. 
 
(---) Começa com a admissão do paciente na Unidade de 

Cuidados Pós-anestésicos (UCPA) e termina com 
uma avaliação de acompanhamento no ambiente 
clínico ou domiciliar. 

(---) Começa quando o paciente é transferido para a mesa 
da sala de cirurgia e termina com a admissão na 
UCPA.  

(---) Começa quando a decisão para proceder à 
intervenção cirúrgica é tomada e termina com a 
transferência do paciente para a mesa da sala de 
cirurgia. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

39) Conforme SOARES, em relação aos fármacos e seus 
mecanismos de ação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Amiodarona - anticonvulsivante. 
b) Caverdilol - antiarrítmico. 
c) Cefepina - antimicrobiano. 
d) Clonazepan - anti-hipertensivo. 
 

40) Conforme LIMA, a terminologia usada para vômito 
com presença de sangue é:  
 
a) Melena. 
b) Hematúria. 
c) Hiperêmese. 
d) Hematêmese. 
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