
INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 6 (seis) páginas
numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta)
questões correspondentes às seguintes disciplinas:
Português (5 questões), Matemática (5 questões),
Conhecimentos Gerais (3 questões) e Conhecimentos
Específicos (37 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão
corretos no cartão de respostas. Se houver erro,
notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais
indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a
numeração das questões estão corretas. Caso observe
qualquer erro, notifique o fiscal.

V. Você dispõe de 3h30min (três horas e trinta minutos)
para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas
controle o seu tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos
finais para marcar o cartão de respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de
prova 1(uma) hora após seu início.

VII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente
o espaço correspondente à letra a ser assinalada,
conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.

VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que
houver falta de nitidez e/ou marcação de mais 
de uma alternativa.                               

IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora
dos locais destinados às respostas.

X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de
respostas e este caderno. As observações ou
marcações registradas no caderno não serão levadas 
em consideração.

XI. O caderno de questões será disponibilizado no site
www.ibfc.org.br.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone
celular, pager ou similares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

Para responder as questões de 1 e 2, considere o
texto abaixo:
A gripe suína é comum em porcos da região centro-oeste
dos Estados Unidos da América (e ocasionalmente em
outros estados), no México, Canadá, América do Sul, Europa
(Incluindo o Reino Unido, Suécia e Itália), Quênia, China
continental, Taiwan, Japão e outras partes da Ásia oriental.
O vírus da gripe suína causa uma doença respiratória
altamente contagiosa entre os suínos, sem provocar,
contudo, grande mortalidade. Habitualmente não afeta
humanos; no entanto, existem casos esporádicos de
contágio, laboratorialmente confirmados, em determinados
grupos de risco. A infecção ocorre em pessoas em
contacto direto e constante com estes animais, como
agricultores e outros profissionais da área. A transmissão
entre pessoas e suínos pode ocorrer de forma direta ou
indireta, através das secreções respiratórias, ao contatar
ou inalar partículas infectadas. O quadro clínico da

infecção pelo vírus da gripe suína é em geral idêntico ao
de uma gripe humana sazonal.
Os suínos podem igualmente ser infectados pelo vírus
da influenza humana – o que parece ter ocorrido durante
a gripe de 1918 e o surto de gripe A (H1N1) de 2009 –
assim como pelo vírus da influenza aviário. A transmissão
de gripe suína de porcos a humanos não é comum e
carne de porco corretamente cozinhada não coloca risco
de infecção. Quando transmitido, o vírus nem sempre
causa gripe em humanos, e muitas vezes o único sinal
de infecção é a presença de anticorpos no sangue,
detectáveis apenas por testes laboratoriais.
Quando a transmissão resulta em gripe num ser humano,
é designada gripe suína zoonótica. As pessoas que
trabalham com porcos, sujeitas a uma exposição intensa,
correm o risco de contrair gripe suína. No entanto, apenas
50 transmissões desse gênero foram registradas desde
meados do século XX, quando a identificação de subtipos
de gripe se tornou possível. Raramente, estas estirpes
de gripe suína podem ser transmitidas entre seres
humanos.

1) Considere as afirmações:
I. A palavra “suína” é acentuada porque é

proparoxítona.
II. A palavra “vírus” é acentuada porque é uma

paroxítona terminada em vogal.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  Nenhuma

2) Considere a oração:
Habitualmente não afeta humanos.
Se a palavra destacada fosse substituída pelo
pronome correspondente, o correto seria:
a) Habitualmente não afeta-lhe.
b) Habitualmente não afeta-os.
c) Habitualmente não os afeta.
d) Habitualmente não se afeta.

Para as questões de 3 a 5, considere a notícia abaixo:
Rondônia registra mais de 22 mil casos de dengue
GABRIELA CABRAL - Agência Estado 

PORTO VELHO - O aumento do número de casos de
dengue em Rondônia deixa as autoridades de saúde em
alerta. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria
Estadual de Saúde, Rondônia possuiu 22.138 casos de
dengue concentrados, na maior parte, em 17 municípios.
Ao todo 15 pessoas já morreram supostamente vítimas
da dengue. Jaru, Cacoal, Ariquemes e Pimenta Bueno
lideram as estatísticas de municípios com maior risco de
contaminação. Apesar do alto número de casos, o governo
descarta epidemia. 
Cacoal, a cerca de 500 quilômetros de Porto Velho, foi
onde houve registros de mais mortes, somando cinco
vítimas. O Ministério Público, por meio da promotoria de
saúde, sugeriu medidas para coibir a proliferação de
casos. Entre as sugestões, está a publicação de decreto
pela prefeitura instituindo multa aos proprietários de
terrenos que deixam acumular água.
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No Centro de Medicina Tropical de Rondônia - Cemetron -
hospital referência no atendimento a pacientes com dengue
no Estado, que fica em Porto Velho, foi implantada uma
enfermaria exclusiva para atender os casos, com
capacidade para dez leitos. No ano passado, a unidade
atendeu 322 casos, incluindo uma morte. 

3) Considere as afirmações:
I. Já se considera oficialmente uma situação

epidêmica no estado de Rondônia.
II. O texto não afirma, com certeza absoluta, que 15

pessoas morreram devido à dengue.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

4) Considere o trecho:
Cacoal, a cerca de 500 quilômetros de Porto Velho,
foi onde houve registros de mais mortes, somando
cinco vítimas. 
I. A expressão destacada está corretamente colocada

entre vírgulas porque se trata de uma explicação a
respeito do município.

II. Há um erro de concordância verbal no texto, já que
o correto seria “houveram”.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  Nenhuma

5) Considere o trecho abaixo e as afirmações que
se seguem:
Entre as sugestões, está a publicação de decreto pela
prefeitura instituindo multa aos proprietários de terrenos
que deixam acumular água.
I. Se a palavra “proprietários” fosse substituída por

“proprietárias”, a preposição “aos” seria substituída
por “as”.

II. Se a palavra “publicação” fosse colocada no plural,
o verbo estar permaneceria inalterado.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I c) I e II
b) somente II d) Nenhuma

MATEMÁTICA

6) Maria foi à farmácia comprar um antibiótico e
descobriu que havia aumentado 15%, passando a
custar t reais. Se o aumento estivesse de acordo
com a inflação do período, que foi de 5%, esse
antibiótico custaria:
a) 0,9 t c)  1,10 t

b) 1,05 t d)         t

7) Temos 500 mL de soro glicosado 5% e a prescrição
é de 500 mL a 10%, isto significa que para a
prescrição ser realizada é preciso mais:
a) 10 g de glicose c)  25 g de glicose
b) 12,5 g de glicose d)  50 g de glicose

8) A unidade mais utilizada para medir concentrações
muito pequenas, diluídas em grande quantidade
de água, é o ppm (um ppm corresponde a uma
parte de soluto em um milhão de partes de solução).
Num medicamento preparado com 1 g de extrato
vegetal a 100 kg de água, terá uma concentração,
aproximada, em ppm de:
a) 0,01 c)  1
b) 0,1 d)  10

9) Um médico prescreveu 25 mg de Nimesulida de 8
em 8 horas para uma criança. Por ser criança foi
mudada a forma do medicamento, diluindo meio
comprimido em 10 ml de água destilada. De acordo
com as informações da embalagem tem-se que
cada comprimido equivale a 100 mg, então a criança
receberá a cada 12 horas, da diluição preparada
com o medicamento proposto, uma dose de:
a) 2,5 mL c)  10,0 mL
b) 5,0 mL d)  100,0 mL

10) Um paciente faz uso de dois medicamentos. Um deles
é ministrado de 12 em 12 horas e o outro de 22 em
22 horas. Se a 1ª dose dos dois medicamentos foi
às 8 horas da manhã de segunda-feira, então a
próxima dose dos dois medicamentos juntos será às:
a) 20:00 hs do sábado c)  20:00 hs da sexta-feira
b) 8:00 hs do sábado d)  8:00 hs do domingo

CONHECIMENTOS  GERAIS

11) Assinale a alternativa que completa a sentença:
Em Campinas, no ano de 1876, inaugura-se
________, o primeiro hospital, que também abrigava
meninas órfãs pela mortalidade das epidemias.
a) o Hospital de Isolamento
b) a Casa de Saúde de Campinas
c) o Hospital Sociedade Portuguesa de Beneficência
d) a Santa Casa de Misericódia

12) No final do século XIX, as instituições hospitalares
a) eram responsáveis somente pelos pacientes que

vinham dos consultórios privados.
b) assumiam a função de salvação espiritual e a

segregação física daqueles que representavam
risco à saúde da população em geral.

c) esboçavam um trabalho de retaguarda de ações
menos complexas, desenvolvidas nos postos de
saúde, ambulatórios públicos e consultórios privados.

d) eram responsáveis, quase que exclusivamente,
pela assistência a parto e internações psiquiátricas.

13) Nos anos 30, a parcela da população pobre ou
indigente era atendida
a) em ambulatórios públicos e na Santa Casa de

Misericórdia.
b) nos Postos de Saúde.
c) nos ambulatórios do recém implantado Instituto de

Aposentadoria e Pensões (IAP).
d) em geral por benemerência de médicos da iniciativa

privada e, esporadicamente, em ambulatórios
públicos, ficando a assistência hospitalar por conta
do Hospital de Isolamento.

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS

14) Relacione a coluna da direita  com a  coluna da
esquerda e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:

a) VI, IV,  I, V, III e II.                  c) II, VI, V, III, I e IV.
b) II, I, III,  IV , V e VI.                d) II, I, III, VI, IV e V.
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I- Medicamento inovador            (  )  princípio ativo
II- Medicamento genérico            (  )  medicamento patenteado
III- Medicamento similar            (  ) contém os mesmos           

princípios ativos do  
medicamento de referência

IV- Forma farmacêutica                  (  )  composição química 
dos fármacos

V- Posologia                                   (  )  apresentação do fármaco
VI- Fórmula farmacêutica               (  )  estudo da quantidade de

fármaco a ser administrado
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15) Hemácias, condrócitos, leucócitos, trombócitos,
hepatócitos e néfrons são respectivamente células do:
a) sangue, da cartilagem, do sangue, do sangue, do

fígado e do rim.
b) sangue, da medula espinhal, do sangue, do vaso 

sanguíneo, do fígado e do rim.
c) osso, da cartilagem, do sangue, das plaquetas, do

baço e do rim.
d) nenhuma das alternativas está correta. 

16) Assinale a alternativa que contempla
respectivamente os espaços em branco:
A medicação com a finalidade de aliviar sintomas é
chamada de ________________.
Medicamentos de uso_______________ são todos os
medicamentos introduzidos no organismo por via
parenteral ou digestória.
Quando a profundidade de úlcera por pressão atinge
o osso é denominada de___________estágio. 
A alternativa correta é:
a) Curativa, interno e III.           c)  Paliativa, interno e IV.
b) Sintomática, externo e IV.    d)  Curativa, interno e III.

17) Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda
e assinale a alternativa com a sequência correta:
I- Amenorréia                    (   ) mulher que está grávida 

pela segunda vez
II- Secundípara                 (   ) mulher que já teve mais do     

que dois  partos
III- Secundigesta               (   ) primeira menstruação 

de uma mulher
IV- Multípara                     (   ) ausência da menstruação
V- Menarca                            (    ) período reprodutivo da mulher
VI - Menacme                  (   ) mulher que passou por duas 

vezes no período de puerpério. 
VII- Dismenorréia              (   ) síndrome  durante o 

período menstrual
VIII- Leucorréia                  (   ) corrimento vaginal

A alternativa correta é:
a) I, III, VI, VII, IV, II, V e VIII.
b) III, II, V, VI, IV, VIII , I e VII. 
c) II, III, VI, V, VIII, I, IV e VII.
d) III, IV, V, I, VI, II, VII e VIII.

18) Hemoptise, epistaxe, hematúria, hematêmese,
enterorragia, estomatorragia, são sangramentos:
a) da boca, nariz, através da urina, por vômito, pelo

rim e de estômago.
b) do pulmão, das narinas, através da urina, do

estômago, do íleo ou cólon e de boca.
c) do pulmão, das narinas, através da urina, do

estômago, do intestino e do estômago.
d) nenhumas das alternativas estão corretas.

19) Evitar aplicação de injeções intramusculares,
observar e avaliar sinais de sangramento e evitar
traumas são cuidados ao cliente/paciente com:
a) Pênfigo vulgar.                             c)  Hemofilia.
b) Leucocitose.                               d)  Hemostasia.

20) São denominadas doenças de veiculação hídrica
aquelas doenças que a água serviu de meio de
transporte de agentes patogênicos, eliminados pelo
homem por meio de excretas ou de poluentes químicos
e radioativos. Atinge o homem através da ingestão de
água, contato da mesma com a pele /mucosas ou no
preparo de alimentos. Essas doenças são:
a) Cólera, poliomielite, esquistossomose e saturnismo.
b) Fluorese, hepatite A, cólera, leptospirose e amebíase.
c) Apenas a alternativa b está correta.
d) As alternativas a e b estão corretas.

21) A hanseníase é uma doença com alto poder
incapacitante, porque o bacilo acomete nervos
periféricos, acarretando atrofias, paralisias e
diminuição de sensibilidade dos membros
superiores e inferiores. Os olhos e pálpebras
também são afetados pelo bacilo. O Ministério da
Saúde (Brasil, 1994) dá algumas orientações
básicas para prevenção de incapacidades, exceto:
a) proteger os olhos com óculos de sol e lubrificação

artificial com colírio prescrito.
b) massagear o membro com processo inflamatório e

com ferida, deslizando a palma da mão lentamente
com pressão para ativar a circulação sanguínea,
repetindo de oito a dez vezes o movimento.

c) A hidratação e a lubrificação da pele devem ser
realizadas após mergulhar o membro na água por
10 a 15 minutos, retirar o excesso de água, enxugar
entre os dedos e aplicar a substância oleosa em
peles secas.

d) Devido aos estigmas da doença, proporcionar
acolhimento, se necessário solicitando avaliação
do psicólogo e assistência social.

22) Assinale a alternativa que contempla
respectivamente os espaços em branco com as
terminologias adequadas do texto a seguir:

a) Hematúria, hipotermia, hipotensão, eupnéia,
normocardia e hiperglicemia.

b) Hematúria, hipertermia, hipotensão arterial,
taquipnéia, taquicardia e hiperglicemia.

c) Hematemese, pirexia, hipertensão, hiperventilação,
taquipnéia e hipoglicemia.

d) Hematúria, hipertermia, hipertensão, taquicardia,
taquipnéia e hiperglicemia.

23) Para a prescrição médica de  Benzil-penicilina G
potássica 2 800 000 UI  intravenosa de 4/4 h, foi
diluída  um frasco ampola (FA) de 5 000 000 UI em
8 ml de água destilada. Para atender a prescrição
médica aspira-se do FA _________ e nas 24 hs será
administrada___________ de Benzil-penicilina G
potássica. A alternativa correta que completa
respectivamente o espaço em branco é:
a) 4,4 ml e 26,4 ml                    c) 5,4 ml e 27 ml
b) 5,6 ml e 33,6 ml                   d) 6 ml e 36 ml

24) Foi prescrito para aplicar no músculo Diclofenaco
sódico 2/3 ampola. Dispondo de ampola de Diclofenaco
sódico de 3 ml de 25 mg/ml, administra-se:
a) 01 ml contendo 25 mg.
b) 02 ml contendo 50 mg.
c) 1,5 ml contendo 37,5 mg.
d) nenhuma das alternativas está correta.

25) Relacione a coluna da esquerda com a coluna da
direita e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta: 
I- Cirurgia diagnóstica       (  ) Biopsia
II- Cirurgia plástica             (  ) Alivio da dor 
III- Cirurgia curativa            (  ) Remoção cirúrgica 

do apêndice vermiforme  
IV- Cirurgia paliativa            (  ) Estética
A sequência correta é:
a)  II, I , III e IV.                       c)  I , III, IV e II.
b)  I, IV, III e II.                        d)  III, II, I  e IV.
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Hoje, o Sr. Antonio do leito 117, apresentou urina com
presença de sangue__________, temperatura corporal
de 38,5º C _____,PA=75x40cmHg_____FR=32____,
FC=128_____ e glicemia capilar de 320mg/dl_____.
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26) Marque V para verdadeiro ou F para falso e assinale
a alternativa correta
(  ) Pode colocar o uniforme privativo por cima da roupa

e entrar no centro cirúrgico
( ) Na sala cirúrgica não precisa usar máscara
(  ) Na área restrita do centro cirúrgico não é obrigatório

o uso de máscara
(  ) O vestiário é considerado área irrestrita
(  ) RA é o período pós-operatório onde não é comum

apresentar complicações pós-operatórias.
(  ) O Plasma de Peróxido de hidrogênio é considerado

como um agente esterilizante.
a) F, F, F, V, V e F.                 c)  F, F, F, V, F e V.
b) V, V, F, V, V e F.               d)  V, F, F, V, F e V.

27) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente os espaços em branco.

I- ________________ é a ocorrência de nº de casos
de doenças infecciosas em vários locais do mundo.

II- Ocorrência de nº de casos de doenças considerada
normal naquela região é denominada de _________.

III- ____________ é a ocorrência de casos de doenças
em proporção que ultrapassa a incidência
normalmente esperada.

a) endemia, epidemia e pandemia.
b) pandemia, endemia e epidemia.
c) epidemia, pandemia e endemia.
d) todas estão incorretas.

28) Relacione a  coluna da esquerda com a  coluna da
direita e assinale a alternativa  que apresenta a
sequência correta:
I-  Oligúria             (  ) Formação de ânus artificial pela   

parede abdominal para drenar fezes
II- Colostomia          (   ) Grande volume de diurese /24 horas
III- Nictúria             ( ) Acorda no meio da noite para urinar 
IV- Urocultura       ( )  Cultura de fezes
V- Coprocultura       (   ) Urina várias vezes pouca quantidade
VI-  Polaciúria      ( ) Cultura de urina
VII- Poliúria          ( ) Diurese  de 100 a 500 ml/24h 
VIII- Nefrostomia   ( ) Drenagem de urina diretamente do  

rim, por meio de sonda inserida no rim
IX – Anúria            ( ) Diurese de até 100 ml/dia. 

A alternativa correta é: 
a) I, VIII, VII, VI, V, II, IX, III e IV.
b) II, VI, III, V, VII, IV, I, VIII e IX.
c) II, VII, III, V, VI, IV, I, VIII e IX.
d) VIII, II, III, VI, V, IV, VII, I e IX.

29) Complete respectivamente as afirmações abaixo
e assinale a alternativa correta:
O nome que se dá à implantação do ovo no endométrio

é _________________________.
O período fetal inicia-se a partir da_________ ª semana

até o nascimento.
O líquido amniótico esverdeado indica que o feto está

em ______________________________.
O sexo da criança é determinado pelo cromossomo______.
a) nidação, 9(nona), em sofrimento, cromossomo Y
b) implantação, 24 (vigésima quarta), em sofrimento,

cromossomo X
c) nidação, 8 (oitava), em mecônio, cromossomo Y
d) clivagem, 16 (décima sexta), sofrimento, cromossomo Y

30) Assinale a alternativa incorreta
a) O cordão umbilical é constituído de uma veia e duas

artérias umbilicais.
b) O cordão umbilical é constituído de uma artéria e

duas veias umbilicais.
c) A mancha mongólica aparece mais nos RN de

orientais e negros.
d) As mamas do RN podem estar aumentadas devido

à ocitocina.

31) Relacione a  coluna  da esquerda com a coluna da
direita e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:

a) I, IV, III e II.
b) III, II, I, e IV.
c) III, IV, I e II.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

32) Recusar-se a executar atividades que não sejam
de sua competência legal é:
a) um direito.
b) uma responsabilidade.
c) uma proibição.
d) um dever.

33) As vacinas aplicadas no bebe ao nascer ou na
maternidade são:
a) BCG, Poliomelite e Hepatite B
b) BCG, Meningite e DPT
c) BCG e Hepatite B
d) BCG e Rotavirus 

34) Pelo Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, Decreto nº  94 406/87  o Auxiliar de
Enfermagem  executa as atividades auxiliares de nível
médio atribuídas à equipe de Enfermagem, exceto:
a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas,

ao nível de sua qualificação.
b) executar tratamentos especificamente prescritos,

ou de rotina, além de outras atividades de
Enfermagem como de administrar medicamentos
por via oral e parenteral.

c) executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de
pacientes como de retirar cateter de derivação
ventricular.

d) executar atividades de desinfecção e esterilização.

35) Para atender a prescrição médica de Amplicilina
1,5 g IV e Metronidazol 150 mg   IV , administra-se
do disponível do Frasco Ampola (FA)  de 500 mg
de Amplicilina e  da bolsa de Metronidazol à 0,5 %
de 100 ml respectivamente:
a) 3 FA e 50 ml.
b) 1,5 FA e 150 ml.
c) 5 FA e 75 ml.
d) 3 FA e 30 ml.

36) Um dos cuidados específicos na aplicação de fenil-
hidantoína IV é:
a) Uso de via exclusiva e reconstituir em solução

glicosada, lavando o acesso venoso antes da
aplicação.

b) Uso de via exclusiva e reconstituir em solução salina,
lavando o acesso venoso antes da aplicação.

c) Uso de via venosa central exclusiva e reconstituir
em água destilada ou solução glicosada, lavando
o acesso venoso antes da aplicação.

d) Aplica-se em bolus em via exclusiva para efeito
imediato.
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I- Eritroblastose Fetal          (   ) Acontece quando o grupo
sanguíneo da mãe é O 
e do pai é A ou B

II- Bossa Sanguínea            (   ) Acontece porque o RN tem  
fígado imaturo

III- Incompatibilidade ABO (   ) Acontece quando a mãe tem
grupo sanguíneo do tipo Rh –
e o pai Rh +

IV- Icterícia Fisiológica          (    ) Tumefação no couro cabeludo
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37) As posições: de Fowler, Ventral, Sim’s, Genupeitoral,
Trendelemburg, Litotomia e Supina são respectivamente:
a) lateral E, para parto vaginal, deitado de costas, de bruço,

cabeça em nível mais baixo que o tronco, para exame
retais e de vagina e sentado em angulo de 45º.

b) Sentado, deitado de bruço, lateral  D ou E, para
exames proctológico e vaginal, cabeça em relação
ao tronco em nível mais baixo, para parto vaginal e
deitado de costas.

c) Angulo de 45º, deitado de costas, lateral D ou E,
para exame neurológico, para posicionar pacientes
submetidos à safenectomia,  para exame físico e
para conforto. 

d) nenhuma das alternativas está correta.

O texto abaixo se refere às questões 38, 39, 40, 41, 42
e 43:

À noite, deu entrada pelo serviço de urgência e
emergência o cicloboy J.P. de 18 anos, vítima de
atropelamento. Trazido pelo grupo de resgate
terrestre, em prancha longa, com colar cervical,
MSD e MIE imobilizado com talas, apresenta ferida
lacero – contusas, hematoma e escoriações na
região zigomática E, bossa sanguínea na parietal
E e otorragia à E. Tórax com escoriações,
assimétrico, respiração superficial rápida e irregular,
pulso fino, fraco e rápido; extremidades frias e
perfusão capilar diminuída. Abdome tenso, com
equimose, Glasgow no APH = 8.
No atendimento inicial foi submetido à drenagem do
hemotórax, oxigenoterapia, entubação orotraqueal,
ventilação mecânica e reposição volêmica com
solução de Ringer lactato e hemotransfusão.

38) Em relação ao diagnóstico médico, o paciente pode
estar com:
a) TCE, TRM, Fraturas, IRpA, Choque distributivo e

Abdome Agudo.
b) Politraumatismo com lesão medular e múltiplas

fraturas.
c) Politraumatismo com choque hipovolêmico, IRpA,

TRM, TCE e  Trauma toraco-abdominal. 
d) Choque cardiogênico, Insuficiência respiratória e

vascular.

39) É incorreta a atitude da equipe de Enfermagem
frente ao J.P. na sala de emergência:
a) Puncionar duas veias periféricas calibrosas para

reposição volêmica com soluções cristalóide e
colóide e aproveitar a punção para coleta de sangue
para tipagem sanguínea.

b) Aferir sinais vitais, providenciar material de tricotomia,
manter em decúbito Trendelemburg.

c) Monitorização de PA, FC, FR, Tª corporal, Saturação
de O2,  administrar medicamentos prescritos, manter
em decúbito dorsal horizontal.

d) Assegurar vias aéreas pérvias, aquecer o paciente,
providenciar material de drenagem de tórax.

40) Hematoma, bossa sanguínea, otorragia e equimose
são sinais apresentados pelo J.P. e significa
respectivamente:
a) Mancha arroxeada, hematoma no couro cabeludo,

sangramento pelo ouvido e pequena mancha roxa. 
b) Acúmulo de sangue no tecido provocado por ruptura

de vasos sanguíneos, acúmulo de sangue no couro
cabeludo, sangramento pelo ouvido E e ruptura de
capilares sanguíneos da pele.

c) Mancha roxa provocada por ruptura dos vasos
sanguíneos, hematoma no couro cabeludo,
hemorragia do ouvido E e mancha arroxeada na
pele da região abdominal.

d) As alternativas b e c estão corretas.

41) As terminologias que devem ser utilizados para
respiração superficial rápida e irregular, pulso fino,
fraco e rápido são respectivamente:
a) taquipnéia e bradicardia.
b) taquidispnéia e taquicardia.
c) hipoventilação e taquiarritmia.
d) apenas alternativas b e c estão corretas.

42) Em relação ao J.P. o diagnóstico realizado pelo
enfermeiro e o plano assistencial específico é
respectivamente:
a) Débito cardíaco diminuído e balanço hídrico.
b) Risco para prejuízo de integridade da pele e manter

em decúbito 30º.
c) Integridade da pele prejudicada e estimular

deambulação precoce e comunicação verbal.
d) As alternativas a e c estão corretas.

43) É contraindicado  em relação ao dreno de tórax
instalado no J.P. 
a) Manter o frasco em nível abaixo do tórax. 
b) Registrar o aspecto, quantidade do líquido drenado.
c) Movimentar o paciente em bloco, não tracionando

o dreno.
d) Pinçar o dreno para encaminhar o paciente ao centro

cirúrgico.

44) Pode-se afirmar que:
a) todos os artigos hospitalares têm que ser esterilizados.
b) antissépticos são substâncias químicas utilizadas

em áreas hospitalares.
c) desinfetantes são substâncias químicas utilizadas

para assepsia médica e cirúrgica, inclusive na pele
e mucosas.

d) A NR-32 recomenda para cada situação de risco
presente no ambiente de trabalho (biológico, químico,
físico e ergonômico) a adoção de medidas
preventivas e a capacitação dos profissionais para
o trabalho seguro.

45) Para administrar 1500 UI de Heparina sódica por
via SC, tendo ampolas na concentração de 5
000UI/0,25 ml aplica-se:
a) 0,7 ml.
b) 0,3 ml.             
c) 0, 075 ml.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

46) Para a prescrição médica de 
S G 5%    500 ml
KCl 19,1%   7 ml
NaCl 10%  15 ml           IV 8/8h
MgSO4 10% 5 ml 
GH 50%     40 ml 

O nº de gotejamento a ser calculado é:
a) 3 gotas/m.
b) 21 gotas/m.
c) 24 gotas/m.
d) 28 gotas/m.   

47) Empiema pleural, derrame pleural, pneumotórax e
hemotórax são respectivamente:
a) presença de água, pus, ar e sangue na cavidade

pleural.
b) presença de sangue, água, ar e sangue no pulmão.
c) presença de líquido, pus, ar e sangue na cavidade

pleural.
d) presença de pus, líquido, ar e sangue na cavidade

pleural.
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48) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:
I- Os termos deiscência, exsudato amarelado, hiperemia peri-incisional referem-se  a feridas operatórias
II- Angiografia cerebral, ECG, EEG são exames realizado respectivamente no encéfalo, vasos sanguíneos e encéfalo
III- A radioterapia, braquiterapia e quimioterapia são tratamentos indicados para paciente com patologias oncológicas
a) Todas estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas está correta.

49) Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda e assinale a alternativa que apresenta a sequencia
correta:

I- HAS e DM          (   ) Hemiparesia à E, crise hipertensiva , disartria  
II- AVEI  e HAS     (   ) Dieta hipossódica , controle de glicemia capilar , cefaléia
III- BCP e Hepatite C  (   ) Disúria, hipertermia, tremores
IV- ITU e bacteremia  (   ) Tosse produtiva, necrose hepática, colúria

A alternativa correta é:
a) II, I, III e IV.
b) II, I, IV e III.
c) I, II, IV e III.
d) IV, I, III e II.

50) Observe a figura e assinale a alternativa correta com os nomes das regiões abdominais de acordo com
ordem numérica crescente.

a) Hipocôndrio, epigástrio, hipocôndrio, flanco, umbilical, lateral, inguinal, hipogástrio e inguinal.
b) Hipocôndrio, epigástrio, hipocôndrio, lombar, umbilical, lateral, inguinal, púbica e inguinal.
c) Hipocôndrio, epigástrio, hipocôndrio, lombar, mesogástrio, lombar, ilíaca, púbica e ilíaca.
d) As alternativas a e b estão corretas.

ibfc_09

Realização:
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3 ______________________________________

4 ______________________________________

5 ______________________________________

6 ______________________________________

7 ______________________________________

8 ______________________________________

9 ______________________________________

www.concursosnobrasil.com.br


