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CADERNO DE PROVA 

 

 

 

Antes de iniciar, confira as páginas de seu Caderno de Prova e a sequência numérica das 

questões, comunique qualquer falha ao fiscal para providências, pois não poderá fazê-lo 

posteriormente. 

 

• Este caderno contém a PROVA OBJETIVA para o ingresso no curso de BACHARELADO EM 

ENFERMAGEM – 3° SEMESTRE, com 25 (vinte e cinco) questões, sem repetição ou falhas.  

 

• O tempo disponível para realização da prova será de 3 (três) horas, não havendo prorrogação por 

qualquer motivo, exceto aos candidatos com solicitação de atendimento especial de tempo adicional 

deferida para realização das provas. 

 

• No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos números. Apesar de 

constar 100 (cem) questões no cartão-resposta, o candidato deverá marcar nele apenas as 25 (vinte e 

cinco) iniciais correspondentes às questões do Caderno de Prova. Preencha, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem 

ultrapassar seus limites.  

 

• Para cada questão, serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas pelas letras a), b), c), d) e e). 

Assinale uma alternativa para cada questão. A rasura ou a marcação em mais de uma alternativa, 

ainda que levemente marcada com um pingo de tinta da caneta, no cartão-resposta, anula a marcação 

da questão do(a) candidato(a). 

 

Exemplo de marcação correta: 

 

 

• O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta no local destinado para tal, sob pena de eliminação. 

 

• O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, riscado ou manchado, pois 

este documento não é substituível.  

 

• Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.  

 

 

INSTRUÇÕES 
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QUESTÃO 1  

Quais são as desvantagens do uso da máscara de 

oxigênio? Marque a alternativa que melhor 

contemplar a pergunta:  

a) É desvantajosa porque precisa ser removida para 

alimentação e ingesta hídrica. 

b) É desvantajosa porque dificulta instalação na 

face de pacientes com sondas nasais 

c) É desvantajosa porque só aceita fluxo de 

oxigênios abaixo de 3 litros por minuto. 

d) É desvantajosa porque só aceita fluxos muito 

altos de oxigênio, acima de 7l/min. 

e) Somente as alternativas a e b estão corretas. 

 

QUESTÃO 2  

Marque a alternativa que melhor/corretamente 

justifica a necessidade de umidificar o oxigênio 

antes de ser inalado pelo paciente:  

a) Para evitar ressecamento das mucosas das vias 

aéreas 

b) Para evitar o superaquecimento do oxigênio 

devido a relação volume/fluxo por minuto 

c) O oxigênio puro é altamente explosivo, por isso 

ele deve ser umidificado antes de ser inalado pelo 

paciente. 

d) Para facilitar a absorção do oxigênio nos 

alvéolos. 

e) Para fins de melhorar o conforto do paciente. 

 

QUESTÃO 3  

Qual a diferença funcional entre cateteres vesicais 

de demora de duas e três vias. Marque a alternativa 

correta.  

a) Duas vias, uma para entrar e outra para sair. Três 

vias uma para entrar, outra para sair e a terceira via 

para irrigar.  

b) Duas vias apenas para drenar urina. Três vias 

irrigar e drenar.  

c) Duas vias somente para cateterismo de alívio. 

Três vias somente para cateterismos de demora. 

d) Duas vias somente para cateterismos vesicais. 

Três vias é usada para fins cirúrgicos. 

e) Duas vias para drenagens, três vias para cirurgias 

e outros procedimentos. 

 

QUESTÃO 4  

Entre os registros de enfermagem existem a 

anotação e evolução de enfermagem. Leia 

atentamente as características abaixo e numere cada 

uma com o número um (1) se for anotação de 

enfermagem e número dois (2) se for evolução de 

enfermagem. Após, marque a alternativa que 

corresponde a sequência correta.  

(   ) dados brutos. 

(   ) privativo do enfermeiro. 

(   ) registra a reflexão e análise dos dados. 

(   ) dados pontuais. 

(   ) referente ao período de 24 hs. 

(   ) dados analisados 

(   ) registra uma observação 

(   ) Elaborada por toda equipe de enfermagem 

(   ) referente a um momento. 

(   ) dados processados e contextualizados 

 

a) 2-1-2-1-1-2-2-2-1-1 

b) 2-1-2-3-2-1-3-2-1-2 

c). 1-2-2-2-2-1-2-1-3-1 

d) 1-2-2-1-2-2-1-1-1-2 

e) 1-1-1-2-2-2-1-1-1-1 

 

 

QUESTÃO 5  

A Resolução COFEN n. 358/2009 versa sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem – 

SAE. No artigo 2 dessa resolução destacam-se 

cinco (5) etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes. Marque a alternativa 

que descreve estas etapas. 

a) coleta de dados médicos, diagnóstico médico, 

histórico de enfermagem, planejamento assistencial 

e evolução de enfermagem. 

b) coleta de dados médicos e de enfermagem, 

diagnóstico médico e de enfermagem, planejamento 

assistencial multidisciplinar, implementação e 

avaliação. 

PROVA OBJETIVA 
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c) histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, 

implementação e avaliação de enfermagem.  

d) planejamento de enfermagem, histórico de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem e 

avaliação de enfermagem.  

e) todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

QUESTÃO 6  

De acordo com os protocolos integrantes do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(Ministério da Saúde/Anvisa/Fiocruz. 09/07/2013), 

marque a alternativa que descreve corretamente a 

diferença da Higiene simples das mãos e Higiene 

antisséptica das mãos:  

a) higiene simples das mãos é o ato de higienizar as 

mãos com água e sabonete comum, sob a formula 

líquida. A higiene antisséptica das mãos é o ato de 

higienizar as mãos com água e sabonete associado a 

agente antisséptico.  

b) higiene simples das mãos é o ato de higienizar as 

mãos com água. A higiene antisséptica das mãos é o 

ato de higienizar as mãos com água e sabonete 

líquido. 

c) higiene simples das mãos é o ato de higienizar as 

mãos com água e sabonete comum. A higiene 

antisséptica das mãos é o ato de higienizar as mãos 

somente com agente antisséptico. 

d) higiene simples das mãos é o ato de higienizar as 

mãos com água comum. A higiene antisséptica das 

mãos é o ato de higienizar as mãos com água 

processada em purificador de água associado a 

agente antisséptico cirúrgico. 

e) Nenhuma da anteriores. 

 

QUESTÃO 7  

De acordo com os protocolos integrantes do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(Ministério da Saúde/Anvisa/Fiocruz. 09/07/2013), 

a seguinte afirmativa: Remover os micro-

organismos que colonizam as camadas superficiais 

da pele, assim como o suor, a oleosidade e as 

células mortas, retirando a sujidade propícia à 

permanência e à proliferação de micro-organismos. 

Está se referindo a:  

a) higienização antisséptica das mãos. 

b) higienização simples das mãos com sabonete 

líquido e água. 

c) fricção antisséptica das mãos com preparação 

alcoólica. 

d) Estratégia multimodal da lavagem das mãos. 

e) Higiene antisséptica das mãos com água e 

sabonete associado a agente antisséptico.  

 

QUESTÃO 8  

De acordo com a autora Taylor (Fundamentos de 

Enfermagem, 2014) a média da temperatura oral 

normal do corpo humano é de 37º C. Porém, no 

Brasil a rotina de aferir temperatura corporal é 

axilar. Sabendo-se que a temperatura axilar é 0,5º C 

mais baixa que a oral, marque a alternativa abaixo 

que registra corretamente a média normal da 

temperatura corporal axilar em graus Celsius.  

a) 93º F. 

b) 32º C. 

c) 36º C. 

d) 36,5º C. 

e) 37,1°C. 

 

QUESTÃO 9  

O uso da pulseirinha faz parte do protocolo de 

identificação do paciente. Nesta pulseira é 

determinado que seja utilizado no mínimo dois 

identificadores. Porém, existem casos em que a 

identidade do paciente não está disponível na 

admissão e quando não houver a informação do 

nome completo do paciente. O que deve ser feito? 

Marque a alternativa que responde corretamente o 

procedimento preconizado pelo protocolo. 

a) poderão ser utilizados o número do prontuário e 

as características físicas mais relevantes do 

paciente, incluindo sexo e raça. 

b) poderão ser utilizados somente os dados do 

familiar mais próximo e ou dados do 

acompanhante. 

c) poderão ser utilizados os dados do profissional 

responsável pelos cuidados do paciente em cada 

turno de trabalho.  

d) quando os dados de identidade do paciente não 

estão disponíveis não é possível fazer identificação 

do mesmo. 
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e) poderão ser utilizados apenas as características 

físicas mais relevantes do paciente, como cor do 

cabelo, e algum sinal de nascença. 

 

QUESTÃO 10  

O ciclo cardíaco é um padrão contínuo de eventos 

que ocorre para que o sangue seja bombeado pelo 

corpo, em nosso sistema cardiovascular. Um único 

ciclo cardíaco inclui todos os eventos associados a 

um batimento cardíaco. Assim, um ciclo cardíaco 

consiste em uma sístole e uma diástole dos átrios 

mais uma sístole e uma diástole dos ventrículos. 

Considerando os princípios fisiológicos do Ciclo 

Cardíaco, avalie as afirmações a seguir: 

I. Em cada ciclo cardíaco, os átrios e ventrículos se 

contraem e relaxam alternadamente, forçando o 

sangue das áreas de alta pressão às áreas de baixa 

pressão, e enquanto uma câmara do coração se 

contrai, a pressão arterial dentro dela aumenta. 

II. Durante a sístole atrial, os átrios estão se 

contraindo, ao mesmo tempo, os ventrículos estão 

relaxados, e a despolarização do nó sinoatrial 

provoca a despolarização atrial, marcada pela onda 

P no eletrocardiograma. 

III. A despolarização ventricular provoca a sístole 

ventricular, e conforme a sístole ventricular 

começa, a pressão intraventricular se eleva e 

“empurra” o sangue contra as valvas 

atrioventriculares (AV), forçando seu fechamento, 

marcada pelo complexo QRS no eletrocardiograma. 

IV. Durante o período de relaxamento, os átrios e 

os ventrículos estão relaxados, e conforme aumenta 

a frequência cardíaca, o período de relaxamento 

torna-se cada vez mais curto, enquanto a duração da 

sístole atrial e da sístole ventricular se encurta 

apenas discretamente. 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) I, II, III e IV.  

b) II, III e IV.  

c) I, II e IV. 

d) III e IV.  

e) I e IV. 

 

 

QUESTÃO 11  

As células do nosso corpo usam oxigênio (O2) 

continuamente para as reações metabólicas que 

liberam energia de moléculas de nutrientes e 

produzem ATP. Ao mesmo tempo, estas reações 

liberam dióxido de carbono (CO2). Como o excesso 

de CO2 provoca acidez que pode ser tóxica para as 

células, o excesso de CO2 precisa ser rápida e 

eficientemente eliminado. Os sistemas circulatório e 

respiratório cooperam para fornecer O2 e eliminar 

CO2. O sistema respiratório possibilita a troca 

gasosa - aporte de O2 e eliminação de CO2 - e o 

sistema circulatório transporta o sangue contendo os 

gases entre os pulmões e as células do corpo. A 

falha em algum destes sistemas perturba a 

homeostasia, causando uma morte rápida das 

células pela falta de oxigênio e acúmulo de 

produtos residuais. 

A respeito da Fisiologia Respiratória, avalie as 

afirmações a seguir: 

I. A respiração é a troca de oxigênio e dióxido de 

carbono durante o metabolismo celular. As vias 

respiratórias transferem oxigênio da atmosfera para 

o alvéolo, onde o oxigênio é trocado por dióxido de 

carbono. 

II. Através da membrana alvéolo-capilar, o 

oxigênio transfere-se para o sangue, e o dióxido de 

carbono transfere-se do sangue para os alvéolos. 

III. Surfactante é um produto químico produzido 

nos pulmões que tem a função de diminuir a 

retração elástica dos pulmões e do tórax. 

IV. O trabalho respiratório é o esforço necessário 

para expandir e contrair os pulmões. Na respiração 

saudável, a respiração do indivíduo é calma e 

realizada com o mínimo de esforço. 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) I, II, III e IV.  

b) II, III e IV.  

c) I, II e IV. 

d) III e IV.  

e) I e IV. 

 

 

https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/sangue
https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/sistema-circulatorio
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QUESTÃO 12  

Consiste na difusão do O2 do ar nos alvéolos 

pulmonares para o sangue dos capilares pulmonares 

e a difusão do O2 na direção oposta, convertendo o 

sangue venoso (discretamente depletado de O2) que 

vem do lado direito do coração em sangue 

oxigenado (saturado com O2) que retorna para o 

lado esquerdo do coração. Conforme o sangue flui 

pelos capilares pulmonares, capta O2 do ar alveolar 

e descarrega CO2 no ar alveolar. Embora este 

processo geralmente seja chamado de “troca” 

gasosa, cada gás se difunde independentemente da 

área em que sua pressão parcial é maior para a área 

em que sua pressão parcial é menor. 

Conclui-se que o enunciado acima diz respeito a: 

a) Respiração interna. 

b) Respiração externa. 

c) Grande circulação. 

d) Trocas de gasosas sistêmicas. 

      e) Transporte de gases. 

 

QUESTÃO 13  

Os enfermeiros com base na comunidade cuidam de 

pacientes de diversas culturas e históricos, e com 

condições de saúde variadas. No entanto, as 

mudanças no sistema de prestação do cuidado de 

saúde fazem com que os grupos de alto risco sejam 

os principais pacientes do enfermeiro, estes por sua 

vez, constituem as chamadas populações 

vulneráveis de pacientes consideradas com maiores 

probabilidades de desenvolverem problemas de 

saúde como resultado de:                                                                              

a)   Estrutura ou local, pessoas e sistemas sociais. 

b) Excesso de risco, limitações de acesso aos 

serviços de cuidados de saúde e dependência de 

outra pessoa. 

c)  Doenças crônicas, falta de moradia e pobreza, 

incluindo os idosos e mulheres grávidas. 

d)  Falta de transporte, dependente de outra pessoa 

para o cuidado, e sem moradia. 

e)  Excesso de risco, falta de medicamentos para o 

tratamento e doentes mentais 

 

Q  QUESTÃO 14  

 

A comunicação adequada é aquela que tenta 

diminuir conflitos, mal-entendidos e atingir 

objetivos definidos para a solução de problemas 

detectados na interação com os pacientes. Cuidar da 

manutenção de um paciente não afeta unicamente o 

seu físico, mas também a sua identidade. O homem 

é ser psicossocial e psicobiológico e essas 

dimensões não são autônomas e por isso cada 

equipe deve conhecer os mecanismos que 

facilitarão o desempenho de suas funções em 

relação ao paciente. Sendo assim o processo 

comunicacional na saúde para ser efetivo deve: 

a) Ser destituída de validação das mensagens 

emitidas pelos pacientes 

b) Seguir a linha de pensamento unidirecional para 

que haja resposta do receptor. 

c) Ser bidirecional, validando as mensagens verbais 

e não verbais. 

d) Ser do tipo artefatual para interpretar o 

comportamento do comunicador e como ele 

expressa a mensagem 

e) Desconsiderar as informações relacionadas aos 

familiares e amigos dos pacientes. 

 

QUESTÃO 15  

Segundo os preceitos do SUS e conforme a 

Constituição Federal de 1988, o princípio que 

garante que qualquer cidadão brasileiro o direito de 

ser atendido, desde a prevenção das doenças até as 

ações de saúde de maior complexidade, é 

a) Integralidade  

b) Humanização 

c) Resolutividade 

d) Intersetorialidade 

e) Regionalização 
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QUESTÃO 16  

A relação de confiança entre o enfermeiro-cliente é 

um processo lento, construído significativamente 

por pequenos atos. Esse relacionamento enfermeiro-

paciente é constituído por fases sucessivas 

representadas por: 

a) Fase de Orientação, fase de manutenção e 

Controle. 

b) Fase de Orientação, Fase de controle e 

Supervisão. 

c) Fase de Manipulação, fase de orientação e 

Controle. 

d)Fase de Orientação, fase de Trabalho e Fase 

Terminal. 

e) Fase de manipulação, fase de controle e fase de 

fiscalização 

 

QUESTÃO 17  

Grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo, a hepatite é a inflamação do fígado. Pode 

ser causada por vírus, uso de alguns remédios, 

álcool e outras drogas, além de doenças 

autoimunes, metabólicas e genéticas. São doenças 

silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, 

mas quando aparecem podem ser cansaço, febre, 

mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, 

pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as 

causadas pelos vírus A, B e C. Existem, ainda, os 

vírus D e E, esse último mais frequente na África e 

na Ásia. O Gráfico abaixo nos mostra dados da 

Hepatite A em Roraima. De acordo com o gráfico: 

 

 
Fonte: NCHV, CGVS, SESAU-SINAN NET,  17/09/2014 

a) O gráfico mostra que nos anos de 2007 a 2009 

houve um aumento do número de casos de Hepatite 

A em Roraima, tendo seu pico no ano de 2009, 

afetando mais os homens do que as mulheres o que 

indica que as políticas voltadas para a saúde da 

mulher estão sendo mais eficazes. 

b) No ano de 2010 houve uma queda acentuada em 

relação ao ano de 2009, indicando que as ações de 

combate as Hepatites virais foram bastante eficazes. 

c) Conforme o gráfico no ano de 2013 o número de 

casas no gênero feminino ultrapassa os do gênero 

feminino, indicando que as ações voltadas para os 

homens passaram a ser prioridade no Ministério da 

Saúde. 

d) O gráfico possui uma linha ascendente do ano de 

2007 a 2009 e uma queda brusca no ano de 2010 e 

2011 voltando a subir em 2012, mas o gráfico não 

nos permite a avaliar o motivo desta queda brusca. 

e) O gráfico mostra que o ano de 2001 foi o ano 

com o menor número de casos, ou seja, houve 

grande êxito no combate à Hepatite A neste ano. 

 

QUESTÃO 18  

Os Sistemas de Vigilância constituem o elo de 

ligação entre o subsistema de serviços de saúde e o 

de pesquisa do SUS. Possuem ações bastante 

atuantes na área de promoção e proteção da saúde. 

Entende-se por promoção a educação em saúde, 

alimentação e nutrição, estilo de vida saudável, 

saneamento básico, ou seja, ações voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida com um foco na 

saúde; entende-se por proteção a vigilância 

epidemiológica, vacinações, vigilância sanitária, 

exames médicos e odontológicos periódicos, com 

um foco nas doenças. Em relação ao Sistema de 

Vigilância marque V para verdadeiro e F para Falso 

e aponte a alternativa correta: 

( ) A Vigilância Epidemiológica é um conjunto de 

ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 

à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e prestação de serviços de 

interesse da saúde”. 

( ) A Vigilância Ambiental é a área da vigilância 

em saúde que busca a identificação de situações de 

risco ou perigos no ambiente que possam causar 

doenças, incapacidades e mortes com o objetivo de 

adotar ou recomendar medidas para a remoção ou 

redução da exposição a essas situações de risco. 

( ) A Saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
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trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 

o acesso a bens e serviços essenciais. Os níveis de 

saúde da população expressam a organização social 

e econômica do País. 

( ) A Vigilância em Saúde constitui um processo 

contínuo e sistemático de coleta, consolidação, 

análise e disseminação de dados sobre eventos 

relacionados à saúde, visando o planejamento e a 

implementação de medidas de saúde pública para a 

proteção da saúde da população, a prevenção e 

controle de riscos, agravos e doenças, bem como 

para a promoção da saúde. 

( ) A Vigilância Sanitária é o conjunto de ações 

que proporciona o conhecimento, a detecção e a 

prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 

adotar medidas de prevenção e controle das doenças 

ou agravos. 

a) F, V, V, F, F 

b) V, V, V, V, F 

c) F, F, V, V, V 

d) V, F, V, F, V 

e) F, V, V, V, F 

 

QUESTÃO 19  

Associe as lacunas com os pesquisadores abaixo: 

1-John Graunt;    

2- Pierre Louis;     

3-Louis Villermé;           

4-William Farr; 

5-  Jonh Snow;       

6- Louis Pasteur;   

7- Ignaz Semmelweis;  

8 -Oswaldo Cruz; 

 

( ) Publicou um tratado sobre as tabelas 

mortuárias de Londres, no qual analisou a 

mortalidade por sexo e região. Pai da demografia. 

( ) Iniciador da estatística médica. Introduziu o 

método estatístico na investigação clínica das 

doenças. 

( ) Conduziu Inúmeras investigações no intuito de 

esclarecer as origens das epidemias de cólera, 

ocorridas em Londres (1849 a 1854). 

( ) Investigou as causas da febre puerperal em 

duas clinicas da maternidade em que trabalhava, em 

Viena. 

 

a) 1,2,5,7 

b) 7,1,5,2 

c) 1,5,7,2 

d) 7,1,5,2 

e) 1,5,2,7 

QUESTÃO 20  

Dentre os dados que alimentam o sistema de 

vigilância epidemiológica, encontram-se os dados 

demográficos, ambientais e socioeconômicos. 

Assinale a alternativa CORRETA, referente à 

importância e utilização da sistematização desses 

registros:  

a) A caracterização de dados de mortalidade como 

indicadores da gravidade do fenômeno vigiados de 

doenças de maio letalidade; 

b) A detecção imediata e precoce de problemas 

sanitários correspondente à distribuição de casos, 

segundo a condição dos portadores de patologias; 

c) A comunicação de ocorrência de determinada 

doença ou agravo à saúde, feita à autoridade 

sanitária; 

d) A caracterização da dinâmica populacional, das 

condições gerais de vida e aspectos climáticos e 

ecológicos para compreensão do fenômeno 

analisado. 

e) Nenhuma das alternativas 

 

QUESTÃO 21  

Assinale a opção cuja ação corresponda ao nível 

secundário de prevenção de doenças, segundo o 

modelo descrito por Leavel & Clark. 

a) Saneamento básico. 

b) Imunização. 

c) Aconselhamento genético. 

d) Inquérito para detecção de casos na comunidade. 

e) Controle de vetores. 
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QUESTÃO 22  

Considerando-se o modelo de história natural da 

doença, a vacinação, tanto de adultos quanto de 

crianças, representa uma ação de saúde coletiva do 

tipo. 

a) Prevenção Terciária. 

b) Proteção Específica. 

c) Promoção da Saúde. 

d) Prevenção Secundária. 

e) Proteção Quaternária. 

  

QUESTÃO 23  

Marque V para verdadeiro e F para Falso. 

( ) Os testes de rastreamento distinguem os 

indivíduos que aparentemente estão bem, mas que 

têm uma doença ou um fator de risco. Esse tipo de 

teste é parte de muitas atividades de prevenção 

primária e de todas as atividades de prevenção 

secundária. 

( ) Atividades que modificam a vida, como mudar 

para uma dieta baixa em gorduras, procurar um 

programa estável de exercícios aeróbicos e parar 

com o tabagismo, são consideradas como sendo 

métodos de prevenção secundária ou pré-doença. 

( ) Diagnóstico pré-sintomático e tratamento por 

meio de programas de rastreamento são referidos 

como prevenção secundária. Apesar da não 

prevenirem a causa de início do processo de 

doença, podem prevenir as sequelas permanentes. 

( ) Quando a doença se torna sintomática e a 

assistência médica é procurada, inicia-se o trabalho 

da medicina preventiva e(ou) curativa, de modo a 

limitar incapacidade em pacientes com sintomas 

precoces, ou de modo a reabilitar pacientes com 

doença sintomática tardia. Nesse estágio, como não 

há nível de prevenção estabelecido, considera-se 

que não há prevenção possível. 

( ) A prevenção secundária engloba ações 

voltadas à reabilitação do indivíduo após a cura ou 

o controle da doença, a fim de reajustá-lo a uma 

nova condição de vida. 

a) V, F, V, F, F 

b) V, F, F, F, F 

c) F, F, F, F, F 

d) V, F, V, F, V 

e) V, V, V, F, F 

 

QUESTÃO 24  

Leia o texto abaixo e marque a alternativa 

CORRETA.  

Fármaco: Cloridrato de Vancomicina 500mg. 

Orientações contidas na bula:  

 
 

O paciente tem prescrito 1 g. de vancomicina EV às 

12hs. Para evitar riscos de complicações 

utilizaremos as recomendações da bula: a 

vancomicina terá diluição de 5mg/ml e a infusão 

será de 10mg/min. Então em quantos ml deverá ser 

a diluição final para infusão? qual será o tempo de 

infusão? Qual será o gotejamento em microgotas? 

a) 1g de vancomicina diluída em 200ml 

administrada em 1 hora e 24 minutos a 40 gotas por 

minutos. 

b) 1 g de vancomicina diluída em 200ml 

administrada em 1 hora e 40 minutos a 120 

microgotas/min. 

c) 1 g de vancomicina diluída em 20 ml 

administrada em 1 hora e 4 minutos a 120 

microgotas/min 

d) 1 g de vancomicina diluída em 200ml 

administrada em 1 hora e 24 minutos a 120 

microgotas/h. 

   e) 1 g de vancomicina diluída em 75ml e 

administrada em 60 minutos a 60gotas por minutos. 
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QUESTÃO 25  

Em uma situação clínica, é necessário administrar 

50ml de SF0,9% em 25 minutos. Quantas gotas 

deverão correr em 1 minuto? 

a) 120 microgotas/min 

b) 40 gotas/min 

c) 40 microgotas/min 

d) 40 gotas/hora 

e) 60 gotas/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


