Concurso Público
Código: 803

ENFERMEIRO
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos

10
05
25

Total de questões

-

40

INSTRUÇÕES:


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



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



O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e
apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. 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 máquina calculadora e/ou similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.



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



O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas.



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.



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.
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PORTUGUÊS
Não é apenas a pele que precisa de cuidados no
verão, os olhos também pedem atenção especial. As altas
temperaturas favorecem o desenvolvimento de fungos,
bactérias e vírus na água e em ambientes fechados,
quentes e úmidos, podendo gerar infecções oculares.
Conjuntivites, ceratites, pterígio e catarata são as
ocorrências mais comuns nessa época do ano.
A conjuntivite é uma infecção que se dá na
conjuntiva, membrana que recobre a parte branca do olho.
São três os tipos: alérgica, bacteriana e viral. A do tipo
alérgica tem como características coceira intensa,
vermelhidão e lacrimejamento. A bacteriana, além de
olhos vermelhos, apresenta grande inchaço e secreção
amarelada, especialmente ao acordar. Já a conjuntivite
viral provoca vermelhidão, sensação de desconforto
(semelhante ____ entrada de areia nos olhos) e muito
lacrimejamento. Além dos microrganismos que circulam
no ar, a conjuntivite pode ser adquirida pelo contato dos
olhos com agentes químicos presentes em filtros solar e
hidratantes para cabelos. Preste atenção também nos
dias ventosos. Eles aumentam o risco de corpos
estranhos entrarem no seu olho, causando a conjuntivite
alérgica.
Para evitar as doenças relacionadas ____
exposição solar, principalmente a conjuntivite, utilize
chapéus e óculos com lentes que tenham proteção contra
raios UVA e UVB. Se você não se adapta aos óculos
escuros, o mercado já oferece tipos de grau com filtros.
Mas tome muito cuidado com a procedência. Um óculos
sem proteção agride ainda mais o olho. A pupila atrás de
uma lente apenas escura, por exemplo, dilata, o que
favorece a entrada de radiação solar. Procure adquiri-los
somente em estabelecimentos confiáveis. Óculos de grau
necessitam de uma recomendação médica.
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/... - adaptado.

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

2) Em conformidade com o texto, quanto às
características dos tipos de conjuntivite, numerar a 2ª
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Conjuntivite alérgica.
(2) Conjuntivite bacteriana.
(3) Conjuntivite viral.
(...) Coceira intensa, vermelhidão e lacrimejamento.
(...) Olhos vermelhos, inchaço e secreção amarelada.
(...) Vermelhidão, sensação de desconforto e muito
lacrimejamento.
a) 3 - 2 - 1.
b) 1 - 2 - 3.
c) 2 - 3 - 1.
d) 1 - 3 - 2.
3) No fragmento “Mas tome muito cuidado com a
procedência.”, o termo sublinhado pode ser substituído,
porque NÃO altera o sentido, por:
a) Porém.
b) Logo.
c) Portanto.
d) Porque.
4) O termo sublinhado em “Se você tem o hábito de ler
exposto ao sol, não se esqueça da dupla óculos e
chapéu.” introduz uma oração que indica:
a) Oposição.
b) Condição.
c) Conclusão.
d) Explicação.

5) Quanto às vozes verbais, analisar os itens abaixo:
I - “Esses produtos exigem receita médica.” está na voz
ativa.
II - “Receita médica é exigida por esses produtos.” está na
voz passiva.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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6) Assinalar a alternativa em que a concordância está
INCORRETA:
a) O uso prolongado de ar-condicionado deve ser evitado.
b) Os olhos ficam mais ressecados e algumas pessoas
podem sentir um desconforto, como coceira e sensação
de corpo estranho.
c) Lembre-se de fazer frequentemente a limpeza do filtro,
pois o acúmulo de ácaros pode provocar conjuntivite
alérgica.
d) Se você sentir alguma irritação no olho após sair da
água, lave-os bem com algum colírio lubrificante.

10) Quanto ao uso dos porquês, analisar os itens abaixo:
I - Coleciona peças antigas porque as considera
importantes.
II - Sabe o porquê de tanta algazarra?
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.
INFORMÁTICA

a) É preciso atenção redobrada ao partir com a turma para
locais que não conhece-se direito.
b) Este estudo mostra que se pode aumentar as chances
de ter câncer quando se é fumante ou se tem maus
hábitos.
c) Isso é para quem quer aproveitar os dias de sol no
litoral ou mesmo na cidade e ainda refrescar-se.
d) As pessoas que isolam-se ou experimentam a solidão
são mais vulneráveis a doenças e sentem mais os
sinais do envelhecimento.

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, conforme exposto
anteriormente.

8) A palavra “acidentalmente” é formada pelo processo
denominado:

11) Dentre os componentes que vêm instalados junto à
placa-mãe de um computador, está o(a):

a) Derivação sufixal.
b) Derivação prefixal.
c) Composição por aglutinação.
d) Composição por justaposição.

a) Processador.
b) Memória RAM.
c) Chipset.
d) Mouse.

9) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo:

12) Considerando-se o Sistema Operacional Windows 7,
assinalar a alternativa preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

7) Em relação à colocação pronominal, assinalar a
alternativa CORRETA:

I - Exercitar o abdômen não é benefício somente para
fortalecer os músculos da região e ajudar a eliminar a
barriguinha indiscreta.
II - Exercícios abdominais proporcionam uma série de
benefícios para a saúde, como o equilíbrio postural, a
melhora na respiração e a proteção de áreas sujeitas a
problemas na coluna.
III - Estudos mostram que, ao longo dos anos, os
músculos abdominais perdem grande parte de sua
potência, devido à posição ereta.
Estão CORRETOS:

A ____________________ mostra quais janelas estão
abertas no Sistema Operacional Windows, mesmo que
minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo a
alternância entre elas. É uma das maiores ferramentas
desse sistema, podendo conter ícones e atalhos.
a) Memória RAM
b) Barra de tarefas
c) Barra de execução
d) Barra de acesso rápido

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
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13) Considerando-se a barra do navegador Mozilla
Firefox, ao utilizar o recurso destacado, digitando uma
palavra ou frase e clicando no botão ENTER do teclado,
este:

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais

a) Colocará a palavra ou texto digitada para corrigir a
ortografia.
b) Fará uma busca no Google referente à palavra ou frase
digitada, mostrando a página carregada no navegador
com a busca realizada.
c) Colocará o site encontrado como favorito do navegador.
d) Formatará o navegador com a página carregada.

14) Considerando-se o Excel, em sua última versão, a
função do Excel que permite retornar o valor da média em
um conjunto de números é:
a) = MED()
b) = SUM()
c) = MEDIA()
d) = SOMAMED()

que apresenta:

a) Estatísticas de números de páginas, número de
palavras, número de caracteres e linhas do documento
corrente.
b) Estatísticas de documentos abertos recentemente
quanto à contagem de palavras, apenas.
c) Contagem de palavras de documentos do slide do
PowerPoint.
d) Contagem de palavras de documento da planilha do
Excel.
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I - O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse
direito deve ser protegido pela lei: ninguém pode ser
arbitrariamente privado da vida.
II - No Brasil ninguém será submetido à escravidão; a
escravidão e o tráfico de escravos, sob todas as suas
formas, são interditos.
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.

17) Analisar a sentença abaixo:

15) Dentre as funcionalidades do Word 2013
apresentadas na barra de acesso rápido, guia Revisão, e
mostradas normalmente na barra de status, está o botão

Contar Palavras

16) Analisar os itens abaixo:

A consciência ecológica é o conhecimento e a
compreensão que cada um possui de que é necessário
cuidar da natureza e preservá-la (1ª parte). Os avanços
industriais e consumistas são os principais aliados para o
desenvolvimento ecológico adequado e o fim da
degradação ambiental (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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Legislação e Conhecimentos Específicos
18) De acordo com a Constituição Federal, em relação
aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que além
de outros visem à melhoria de sua condição social, marcar
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário.
(---) Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
(---) Relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar,
que
preverá
indenização
compensatória, dentre outros direitos.
a) E - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) C - C - C.

19) Com base na Constituição Federal, considerando-se
os direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Homens e mulheres possuem direitos e obrigações
diferenciados.
b) É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias.
c) As pessoas podem sofrer tortura e/ou tratamento
desumano e degradante.
d) É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido
o anonimato.
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20) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal,
analisar os itens abaixo:
I - A saúde é direito de todos os munícipes e dever do
Poder Público, assegurada mediante políticas sociais e
econômicas que visem à eliminação do risco de
doenças e outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
II - As ações de saúde são de relevância pública, devendo
sua execução ser feita preferencialmente através de
serviços públicos e, complementarmente, através de
serviços de terceiros.
III - É permitido ao Município cobrar do usuário pela
prestação de serviços de assistência à saúde mantidos
pelo Poder Público ou contratos com terceiros.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

21) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal,
compete ao Município, EXCETO:
a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Elaborar e executar o plano diretor.
c) Instituir a Legislação Federal e a Estadual.
d) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados em lei.
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22) De acordo com o Código de Ética Profissional, sobre
as relações profissionais, em relação aos direitos, analisar
os itens abaixo:
I - Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser
tratado segundo os pressupostos e princípios legais,
éticos e dos direitos humanos.
II - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento
profissional e à defesa dos direitos e interesses da
categoria e da sociedade.
III - Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e
difamação de membro da equipe de enfermagem,
equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de
organizações da categoria ou instituições.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

25) Segundo o manual Entendendo o SUS, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Todos os Estados e Municípios devem ter conselhos
de saúde compostos por representantes dos usuários
do SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e
dos profissionais de saúde.
(---) O Município não é o principal responsável pela saúde
pública de sua população.
(---) A porta de entrada do sistema de saúde deve ser
preferencialmente a Atenção Básica (postos de saúde,
centros de saúde, unidades de Saúde da Família etc.).
a) E - E - E.
b) E - E - C.
c) C - C - C.
d) C - E - C.

26) Em conformidade com o Ministério da Saúde, analisar
a sentença abaixo:
23) Com base no Decreto nº 7.508/11, para ser instituída,
a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e
serviços de:
I - Atenção primária.
II - Urgência, mas não emergência.
III - Atenção psicossocial.
IV - Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
V - Vigilância em saúde.

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde (PNCTIS), formulada no âmbito do SUS, tem como
finalidade contribuir para que o desenvolvimento nacional
ocorra de forma sustentável com base na produção de
conhecimentos técnicos e científicos (1ª parte). A Política
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
(PNCTIS) envolve três eixos temáticos articulados:
produção e inovação, pesquisa e desenvolvimento e
regulação em saúde (2ª parte).

Estão CORRETOS:
A sentença está:
a) Somente os itens I, II e IV.
b) Somente os itens II, IV e V.
c) Somente os itens I, III, IV e V.
d) Todos os itens.
24) Segundo a Lei nº 8.080/90 – SUS, em relação às
ações que estão incluídas no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS), assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele
excetuado o do trabalho.
b) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
c) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
d) A formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua
produção.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

27) De acordo com o Ministério da Saúde, analisar a
sentença abaixo:
Uma das funções técnico-administrativas do Enfermeiro é
o gerenciamento de serviços e/ou da Unidade Básica de
Saúde (1ª parte). Entre as atividades técnicoassistenciais, o Enfermeiro planeja e executa atividades e
cuidados de enfermagem de maior complexidade – os de
menor complexidade são delegados, em sua grande
maioria, aos técnicos de enfermagem –, conforme a Lei do
Exercício Profissional (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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28) De acordo com o Ministério da Saúde, sobre os
indicadores de saúde, analisar os itens abaixo:

31) Em relação ao treinamento e desenvolvimento,
assinalar a alternativa CORRETA:

I - A análise da situação de saúde permite a definição de
perfis de necessidades e problemas com a identificação
de uma hierarquização de prioridades a partir do
conhecimento dos diferentes atores sociais (da
comunidade e das instituições), bem como das
respostas sociais que estes são capazes de organizar e
articular frente aos problemas apontados.
II - Há diferentes perfis de situação de saúde para
diferentes grupos de populações. O importante é
identificar quando essas diferenças são redutíveis ou
evitáveis, muitas vezes por estarem vinculadas a
condições de vida adversas (áreas e situações de
risco).

a) O desenvolvimento é uma ação sistematizada de
adaptação e capacitação do indivíduo em situação
profissional específica, realizado em curto prazo.
b) O treinamento propõe ações que permitam crescimento
pessoal e profissional do indivíduo e aperfeiçoamento,
realizado em médio e longo prazos.
c) O desenvolvimento propõe ações que permitam
crescimento pessoal e profissional do indivíduo e
aperfeiçoamento, realizado em médio e longo prazos.
d) O desenvolvimento tem como resultado o aumento do
conhecimento teórico.

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

29) Em relação às cargas a que os Enfermeiros estão
expostos, assinalar a alternativa CORRETA:
a)

A carga fisiológica resulta do posicionamento
inadequado, manipulação de pesos excessivos e ritmo
de trabalho intenso.
b) A carga química decorre do contato com pacientes com
doenças infecciosas ou parasitárias ou do contato com
suas secreções e materiais contaminados.
c) A carga mecânica provém de ruídos, iluminação,
temperatura, radiação.
d) A carga física ocorre de quedas, agressões e
manipulação de materiais perfurocortantes.

30) Em relação a situações de conflito, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Situações de conflito são positivas porque estimulam a
tomada de decisão individual e a resolução do
problema por partes.
b) Um efeito benéfico do conflito é a oportunidade que se
tem de incrementar o entendimento das diferentes
perspectivas de análise dos problemas.
c) Os conflitos resultam sempre em efeitos negativos para
a organização.
d) Através do conflito não é possível desenvolver
habilidades, pois se cria uma relação hostil entre todos,
dificultando sua resolução.

32) De acordo com CALIL, quanto às principais
intervenções de enfermagem em PCR e seus objetivos,
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Realizar manobra de inclinação da cabeça.
(2) Preparar o material para ventilação com pressão
positiva (balão tipo ambú-máscara e/ou intubação
orotraqueal).
(3) Levantar os dados sobre os sons pulmonares após
intubação e instalar capnógrafo.
(---) Proporcionar adequado posicionamento da cânula.
(---) Manter as vias aéreas pérvias.
(---) Melhorar a demanda de oferta e consumo de O².
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 3 - 1 - 2.
d) 2 - 1 - 3.

33) De acordo com CALIL, sobre as medidas de
prevenção de infecção urinária relacionado ao cateter
urinário, analisar os itens abaixo:
I - A técnica de introdução de cateter urinário deve ser a
mais asséptica possível.
II - Manutenção da bolsa coletora sempre abaixo no nível
da bexiga do paciente, evitando refluxo da urina do
sistema coletor para a bexiga.
III - Manutenção do sistema de drenagem fechada, não se
violando a conexão entre o cateter e a bolsa de
drenagem, a menos que haja obstrução do mesmo.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente o item III.
d) Somente os itens Il e III.
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34) De acordo com CALIL, quanto aos principais efeitos
farmacológicos dos opioides sobre os sistemas orgânicos,
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

37) Considerando-se CINTRA, sobre a avaliação
neurológica do paciente crítico, numerar a 2ª coluna de
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:

(1) Sistema Nervoso Central.
(2) Cardiovascular.
(3) Musculoesquelético.

(1) Avaliação do reflexo oculocefálico.
(2) Avaliação do reflexo oculovestibular.
(3) Avaliação de respostas motoras.

(---) Rigidez muscular.
(---) Sonolência, letargia, euforia, alucinação, depressão
respiratória.
(---) Hipotensão.

(---) Não pode ser realizado quando há fratura do osso
petroso ou qualquer problema na membrana
timpânica. Consiste na irrigação gelada em cada
ouvido, com cabeceira a 30°.
(---) Usado em pacientes com alteração de nível de
consciência, girando a cabeça horizontalmente de um
lado para o outro, ocasionando um desvio conjugado
do olhar para o lado oposto.
(---) O estímulo usado é verbal e/ou doloroso, com
respostas nos membros inferiores e superiores.

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

35) Em relação à administração de medicamentos
intraóssea, assinalar a alternativa CORRETA:
a) A infusão pode durar até cinco horas.
b) Não existem contra indicações para seu uso.
c) Pode ser utilizada em recém-nascidos.
d) Utilizada para a administração de medicamentos a
longo prazo.

36) Sobre as estratégias usadas na promoção da
continência urinária e as instruções dadas ao paciente,
analisar os itens abaixo:
I - Não usar diuréticos.
II - Realizar, diariamente, os exercícios da musculatura
pélvica prescritos.
III - Urinar regularmente, de cinco a oito vezes/dia.
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.
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a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.

38) De acordo com NETTINA, quanto à classificação da
asma, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1) Asma extrínseca.
(2) Asma mista.
(3) Asma intrínseca.
(---)

Ausência de alérgeno precipitante. Infecção
geralmente viral. Estímulos ambientais.
(---) A reatividade imediata do tipo l pode parecer
combinada a fatores intrínsecos.
(---) Reação de hipersensibilidade a alérgenos inalados.
Medida pela imunoglobulina E (IgE-mediada).
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 3 - 1 - 2.
d) 2 - 1 - 3.
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39) Sobre os problemas especiais no idoso, segundo
NETTINA, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Os idosos com mais de 65 anos consomem 30% a 40%
dos medicamentos prescritos e uma proporção ainda
maior de medicamentos populares. As alterações
ligadas à idade predispõem os idosos a problemas com
efeitos colaterais dos medicamentos, como a absorção
dos medicamentos que é afetada pela diminuição do
ácido gástrico e motilidade gastrointestinal, diminuição
do fluxo sanguíneo gástrico, alterações das vilosidades
GI, aumento do fluxo sanguíneo e temperatura corporal
no reto.
b) Os medicamentos distribuídos em lipídeos apresentam
concentração mais elevada no idoso e os
medicamentos distribuídos em água apresentam
distribuição mais ampla e menos intensa, porém com
efeito prolongado.
c) A distribuição do medicamento no idoso é afetada pela
diminuição do tamanho corporal, diminuição do
conteúdo hídrico corporal, aumento dos lipídeos
corporais totais.
d) O metabolismo do medicamento do idoso é alterado por
um aumento no tamanho do fígado, fluxo sanguíneo,
atividade enzimática e síntese proteica.

40) Em relação aos objetivos da terapia intravenosa,
segundo NETTINA, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Repor as reservas corporais de água, eletrólitos,
vitaminas, proteínas, lipídeos e calorias no paciente que
não consegue manter uma ingesta adequada por via
oral, além de restaurar o equilíbrio ácido-básico.
b) Manter ou repor as reservas corporais de água,
eletrólitos, vitaminas, proteínas, lipídeos e calorias no
paciente que não consegue manter uma ingesta
adequada por via oral, além de restaurar o equilíbrio
ácido-básico.
c) Manter ou repor as reservas corporais de água,
eletrólitos, proteínas, lipídeos e calorias no paciente
que não consegue manter uma ingesta adequada por
via oral, além de restaurar o equilíbrio ácido-básico.
d) Repor as reservas corporais de água, eletrólitos,
proteínas, lipídeos e calorias no paciente que não
consegue manter uma ingesta adequada por via oral,
além de restaurar o equilíbrio ácido-básico.
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