
CONCURSO PÚBLICO - 2016
DATA: 15/05/2016

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Candidato: inscrição - nome do candidato
Curso: código - nome / turno - cidade
Local de Prova: nome do local de prova
Cidade de Prova: município de prova
Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número

Assinatura do(a) candidato (a):__________________________________________________________

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1.  CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de  AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS,  que é 
constituída de TRINTA (30) questões objetivas, distribuídas da seguinte maneira: 05 de português, 05 de matemática, 
05 de conhecimentos gerais e 15 de conhecimentos específicos; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E),  
das quais somente uma está correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. FOLHA DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam na sua folha de resposta estão corretas. Se os 
dados  estiverem  corretos,  assine  a  folha.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS:  Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue a folha-resposta ASSINADA no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje a folha-resposta, sob pena 
do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.



PORTUGUÊS
ANVISA APROVA NOVO MEDICAMENTO PARA TRATAR OBESIDADE EM ADULTOS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (29) um novo medicamento 
para tratar a obesidade em adultos. O Saxenda tem como princípio ativo a liraglutida, mesmo do Victoza, já usado no  
país para tratamento de diabetes tipo 2. Ambos são produzidos pelo laboratório dinamarquês Novo Nordisk.

Até então, só havia dois remédios aprovados no Brasil para tratamento de obesidade - a sibutramina e o orlistat  
- e médicos criticavam a limitação do arsenal terapêutico para lidar com o problema.

Medicamento Saxenda será indicado para pessoas com IMC maior que 30 ou IMC maior que 27 associado a  
outros problemas de saúde relacionados à obesidade.

“A chegada de um novo medicamento para tratamento de obesidade é extremamente bem-vinda, mas isso não  
modifica em nada a recomendação de que qualquer perda de peso seja baseada em mudanças na alimentação e  
prática de atividades físicas”,  diz o endocrinologista Alexandre Hohl,  Sociedade Brasileira de Endocrinologia e  
Metabologia (Sbem).

O Saxenda será indicado para adultos com IMC maior que 30 ou maior do que 27 no caso dos que têm ao 
menos  um  problema  de  saúde  relacionado  ao  peso,  como  pré-diabetes,  diabetes  tipo  2,  hipertensão  arterial,  
dislipidemia ou apneia obstrutiva do sono.

Como funciona
Hohl explica que o medicamento imita a ação do GLP1, substância produzida pelo corpo que reduz o apetite. 

Entre  os  efeitos  colaterais  que  podem  ocorrer  estão  náuseas  e  vômitos.  “Os  efeitos  adversos  em  geral  são 
transitórios. Um grupo muito pequeno em que o efeito não passa vai ter contraindicação para o uso.”

Mesmo  antes  da  aprovação  da  liraglutida  para  tratar  obesidade,  o  medicamento  Victoza,  com o  mesmo 
princípio ativo, já era usado irregularmente com esse fim. “Tanto o Victoza quanto o Saxenda são vendidos sem  
retenção de receita, o que significa que qualquer um pode comprar sem receita. Infelizmente, o Brasil é campeão  
mundial  de  automedicação  e  existe  um  erro  cultural  em  achar  que  é  simples  usar  um  remédio  sem 
acompanhamento”, diz Hohl.

Apesar de Victoza e Saxenda terem o mesmo princípio ativo, a dosagem é diferente. Hohl enfatiza que o uso  
do Saxenda deve ocorrer apenas a partir de uma indicação médica.

Remédios já existentes para obesidade
Já aprovado para controle de peso, o orlistat, mais conhecido pelo nome comercial Xenical, reduz a absorção 

de  gordura  em 30% e  a  elimina  nas  fezes,  mas  não  deve  ser  usado por  quem tem dificuldade  para  absorver  
nutrientes.

Já a sibutramina age sobre a serotonina, dá a sensação de saciedade, mas seu uso foi restrito pela Anvisa pelo  
risco cardiovascular. A sibutramina não funciona para todo mundo. Cerca de 30% das pessoas respondem muito 
bem, 40% respondem razoavelmente bem, e 30% não respondem bem.

(Mariana Lenharo - do G1, em São Paulo, 01/03/2016 17h08 - Atualizado em 01/03/2016, 17h10)

1.  No 4º parágrafo, o que inicia com “A chegada de...”, o pronome demonstrativo “isso” (posposto ao mas) refere-se 
à/ao

A. princípio ativo do medicamento Saxenda.

B. chegada de um novo medicamento para tratamento de obesidade.

C. fato de não modificar em nada a recomendação sobre o tratamento da obesidade.

D. fato do medicamento Saxenda ser indicado para pessoas com IMC maior que 30.

E. perda de peso ser baseada em mudanças na alimentação e prática de atividades físicas.

2.   Em  Infelizmente,  o  Brasil  é  campeão  mundial.. O  advérbio  (infelizmente)  é  um modalizador,  ou  seja,  um 
elemento gramatical ou lexical por meio do qual o locutor manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo de  
seu próprio enunciado. Esse elemento refere-se, no próprio texto, ao fato

A. de que o medicamento imita a ação do GLP1.

B. dos efeitos adversos em geral serem transitórios. 

C. de haver, no Brasil, uma prática de automedicação.

D. de que há em um grupo contraindicação para o uso.

E. de Victoza e Saxenda terem o mesmo princípio ativo.



3. Fala-se, no texto, sobre alguns problemas de saúde relacionados à obsesidade. Qual das doenças abaixo NÃO 
aparece no texto?

A. Infertilidade.

B. Dislipidemia.

C. Diabetes tipo 2.

D. Hipertensão arterial.

E. Apneia obstrutiva do sono.

4. Ainda sobre o quarto parágrafo, NÃO é possível afirmar apenas que

A. o uso das aspas indica a fala do endocrinologista.
B. o novo medicamento reduz a absorção de gordura em 30%.

C. os exercícios físicos são indicados para a perda de peso.
D. a reeducação alimentar é fundamental para perda de peso.
E. sobre a importância da chegada de um novo medicamento.

5.  No  primeiro  e  no  quinto  parágrafos  aparece  o  verbo  ter flexionado  de  duas  formas  distintas,  tem e  têm, 
respectivamente. Sobre essas flexões NÃO é possível afirma apenas que

A. Têm está flexionado na terceira pessoa do plural.

B. Têm está flexionado na segunda pessoa do plural.

C. Tem está flexionado na terceira pessoa do singular.

D. Adultos é o núcleo que concorda com o verbo flexionado: têm.

E. Saxenda é o termo que concorda com o verbo flexionado: tem. 

MATEMÁTICA 
6. Sabe-se que determinado aparelho elétrico consome 800 watts por hora e que a empresa de energia elétrica cobra  
R$ 0,70 por quilowatt (1 quilowatt corresponde a 1000 watts). Se o aparelho ficar ligado durante 11 horas, então é  
correto afirmar que o valor, em reais, gasto com energia elétrica será

A. 5,60.

B. 6,06.

C. 6,16.

D. 56,00.

E. 61,60.

7.  Um posto  de combustíveis  vende gasolina  a  R$ 3,50  o litro  e  oferece  aos  clientes  10  % de desconto  para  
pagamentos à vista. Assim é correto afirmar que, na compra de 50 litros com pagamento à vista o valor que deverá  
ser pago é

A. 140,00.

B. 150,00.

C. 155,50.

D. 157,50.

E. 175,00.



8. Considere a equação y=3 x2+2x – 3 . Se x=3 , então é correto afirmar que y  é 

A. 0 .

B. 3 .

C. 27 .

D. 30 .

E. 33 .

9. José comprou uma passagem aérea por R$ 1.000,00 e pagará em 2 parcelas. A primeira parcela, de R$ 400,00,  
será paga a vista. A segunda parcela será paga em 90 dias a juros simples de 6 % ao mês. Assim é correto afirmar que 
o valor, em reais, da segunda parcela será

A. 606,00.

B. 618,00.

C. 636,00.

D. 703,00.

E. 708,00.

10. O quadro abaixo apresenta a porcentagem de cancelamentos e atrasos de voos em determinado aeroporto no 
período de 6 meses. Sabemos que neste aeroporto são previstos 300 voos por mês, então é correto afirmar que

Mês Cancelamentos Atrasos
Janeiro 5% 6%

Fevereiro 4% 5%

Março 6% 7%

Abril 7% 6%

Maio 7% 5%

Junho 4% 8%

A. em janeiro ocorreram 15 cancelamentos.

B. em abril ocorreram 6 atrasos. 

C. junho foi o mês que mais ocorreram cancelamentos.

D. em março ocorreram 18 atrasos.

E. janeiro foi o mês que menos ocorreram cancelamentos.



CONHECIMENTOS GERAIS
11. Ao considerar tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transporte, tecnologia, energia 
e relações internacionais e suas inter-relações e suas vinculações históricas, é correto afirmar que

A. por ser uma região próxima do rio Iguaçu, o transporte fluvial destaca-se no cenário estadual, possibilitando  
que  parte  significativa  da  produção agrícola  dos  municípios  do  Oeste  e  Sudoeste  do  Paraná  escoe  por 
embarcações que tornam o transporte mais econômico.

B. o  investimento  em  tecnologia  é  de  responsabilidade  do  governo.  Embora  tenha-se  registrado  cortes  
significativos de recursos para a ciência e tecnologia, os governos estadual e federal mantem programas 
importantes para a pesquisa nas universidades do Estado.

C. a  construção de mais uma usina de energia  elétrica  no rio Iguaçu,  assim denominada no baixo Iguaçu,  
constitui-se em uma consensualidade entre toda a população que será atingida pela represa, fator que facilita  
o avanço da execução da obra.

D. por estar localizado perto do Parque Nacional do Iguaçu, Capitão Leônidas Marques está fora da rota do  
tráfico de entorpecentes, o que faz com que o índice de violência seja muito baixo. Sendo que o uso de 
drogas ilícitas não se registra na região em que o município está localizado.

E. o Brasil faz parte do Mercosul assim como somente a Argentina e o Paraguai.

12. Ao considerar tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: política e economia, sociedade, educação,  
desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e suas vinculações históricas, é correto afirmar que

A. o poder legislativo na esfera nacional é constituído pela representação de cada Estado e do Distrito Federal,  
sendo que cada Unidade da Federação conta com três senadores e o número de deputados federais é definido  
por cada Assembleia Legislativa Estadual que escolhe o número de representantes na Câmara Federal.

B. a economia regional do Oeste e Sudoeste do Paraná está centrada no agronegócio. E por não passar pelo  
circuito  da  produção  do  petróleo,  as  regiões  não  sofrem impacto  da  crise  econômica,  provocada  pelo 
contexto político de escândalos envolvendo desvio de recursos da Petrobrás.

C. a sociedade brasileira foi constituída ainda no período colonial basicamente por três grupos étnicos que a 
formaram: O indígena, o europeu e o negro africano. Desde o início da colonização registrou-se um processo  
de miscigenação racial que possibilitou o aparecimento de vários tipos mestiços.

D. a educação brasileira é constituída por três níveis: O ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior.  
Segundo o que determina a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),  
a educação no Brasil deve ser gerida e organizada exclusivamente pelo governo federal.

E. o  desenvolvimento  sustentável  busca  melhorar  os  futuros  avanços  da  sociedade  para  não  trazer  efeitos  
negativos  para  o  meio  ambiente.  Por  estar  calcada  na  produção,  o  desenvolvimento  sustentável  e  a 
preservação da natureza se configuram como sendo incompatíveis, não podendo vinculá-lo a uma postura  
ecológica de defesa da fauna e da flora no mundo.

13.  Ao considerar tópicos da História e da Geografia do Paraná com ênfase ao Oeste e Sudoeste do Paraná e do 
Município de Capitão Leônidas Marques, é correto afirmar que

A. o município de Capitão Leônidas Marques está geograficamente localizado no terceiro planalto paranaense,  
também conhecido como planalto de Guarapuava, que se estende a leste desde a serra geral e vai até a oeste  
no rio Paraná.

B. o processo de colonização do Oeste do Paraná é marcada pela presença de migrantes que historicamente 
formaram as frentes cabocla de colonização, em seguida a frente nortista, motivada pela produção de café no  
Paraná e por fim a frente sulista, marcada pela presença de gaúchos e catarinenses. Não se registra no Oeste  
do Paraná a presença de índios, uma vez que as frentes de migração expulsaram todos os povos indígenas.

C. o período de colonização do Oeste do Paraná, registrado pela presença da migração sulista, ocorreu ainda na  
fase do Brasil Império. A atuação de Dom Pedro II foi fundamental no processo chamado de “a marcha para 
o Oeste”.

D. o rio Iguaçu que faz limite com o município de Capitão Leônidas Marques é um dos principais rios do  
Estado, a exemplo do rio Paraná, ele nasce em São Paulo, e se une, em Foz do Iguaçu com o rio Paraná.

E. por ter mais de meio século de emancipação, o município de Capitão Leônidas Marques antecede o período  
republicano.



14.  Ao considerar as políticas públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação ambiental na 
abrangência municipal, é correto afirmar que

A. a questão da habitação é regulada exclusivamente pelo mercado imobiliário e está baseada nas condições  
financeiras de cada indivíduo, razão pela qual o município não pode interferir na questão habitacional, muito 
menos propor qualquer tipo de regulamentação no setor habitacional.

B. por lei, a única possibilidade de exercício da cidadania por parte de cada indivíduo se limita ao voto.

C. o  Sistema  Único  de  Saúde  é  consequência  de  políticas  públicas  da  saúde,  e  este  sistema  é  de 
responsabilidade apenas da União, por isso que se chama de sistema único.

D. a ética configura-se como uma atitude de respeito ao outro e por ser elemento comportamental, a ética se  
limita às relações pessoais e não envolve atitudes nas esferas social e política.

E. entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

15. Ao considerar o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que

A. uma vez que as pessoas acima de 70 anos não são obrigadas a votar, o Estatuto do Idoso ainda não foi  
aprovado no Congresso Nacional em Brasília.

B. segundo o Estatuto do Idoso,  assegurar a eles  a efetivação do direito à vida,  à saúde,  à alimentação,  à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à  
convivência familiar e comunitária é obrigação exclusiva da família.

C. prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso é dever específico do Estado.

D. segundo  o  Estatuto  da  Criança  e  Adolescente,  considera-se  criança  a  pessoa  até  doze  anos  de  idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

E. o Estatuto da Criança e do Adolescente não considera,  no texto da lei,  nenhum tipo de atendimento às  
gestantes nem determina atendimento pré-natal e cuidados com o nascimento, pois entende que o direito à 
vida e à saúde se concebe à partir do nascimento da criança.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS
16.  O  Programa  Saúde  da  Família  (PSF)  é  integrado  ao  sistema  municipal  de  saúde,  cujas  diretrizes  são  a 
descentralização, a regionalização e a hierarquização dos serviços. Assinale a alternativa FALSA.

A. Tem condições de dar solução efetiva a 85% dos problemas de saúde da população atendida.

B. Assiste a gestante acompanha o desenvolvimento infantil, trata e previne as doenças mais frequentes.

C. Planejam, priorizam e organizam o atendimento. 

D. Identificam os problemas e necessidades das famílias da comunidade.

E. Limitam-se a encaminhar doentes para centros especializados e para o hospital mais próximo.

17. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às ações atinentes ao PSF.

A. O PSF visa diminuir o número de mortes por causas evitáveis. 

B. A reorganização do sistema de saúde não implica em substituir velhas diretrizes.

C. O PSF visa que gestantes cheguem saudáveis e bem informadas ao parto.

D. O PSF diminui as filas para atendimento nos hospitais da rede pública de saúde.

E. O PSF, faz busca ativa de hipertensos, diabéticos, tuberculosos e hansenianos para tratamento precoce.



18.Dentre as atribuições da equipe de uma Unidade Saúde da Família (USF), assinale a alternativa específica do  
profissional de nível médio.

A. Zelar  pela  limpeza e  ordem do material,  equipamentos  e  dependências  da USF,  garantindo o controle  de  
infecções.

B. Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na atenção básica (Noas 2001).

C. Realizar cuidados de enfermagem nas urgências e emergências.

D. Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita.

E. Realizar consulta de enfermagem.

19. Assinale para falso (F) e para verdadeiro (V), em seguida, assinale a alternativa que contém a sequencia correta.

1. ( ) Para verificar a temperatura na região inguinal, o método é o mesmo variando apenas o local.
2. ( ) Taquicardia é sinônimo de taquisfigmia, ou seja, pulso acima do normal.
3. ( ) A temperatura axilar pode ser verificada em pessoas muito magras.
4. ( ) Dispneia é sinônimo de ortopneia. 
5. ( ) Não deixar que o cliente perceba que está verificando a respiração, pois poderá modificá-la.

A. V, F, V, F, V. 

B. V, V, F, F, V.

C. V, V, V, F, F.

D. F, F, V, V, F.

E. F, F, V, V, V.

20. Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1º, e assinale a ordem correta das alternativas.

 (1) TIG significa. ( ) teste imunológico de gravidez.
 (2) Sempre registrar quem coletou material. ( ) detecta a presença de glicose na urina.
 (3) Para o exame de coprocultura. ( ) Hepatite, AIDS e Sífilis, dispensam jejum.
 (4) Glicosúria. ( ) identifica o executor da tarefa/atividade.
 (5) No exame de sangue. ( ) utilizar sempre material estéril.

A. 2, 3, 5, 4, 1.

B. 5, 2, 4, 3, 1.

C. 1, 2, 5, 4, 3.

D. 1, 4, 5, 2, 3.

E. 5, 3, 2, 1, 4.

21. Com relação as anotações de enfermagem, é FALSO afirmar que

A. serve para acompanhar a evolução do paciente/cliente.

B. constitui documento legal para a equipe referente a assistência prestada.

C. deve ser efetuado imediatamente após a ocorrência, nunca antes ou depois.

D. os registros devem ser exatos, breves, legíveis e conter assinatura e COREN do executor.

E. apesar de ser um documento legal para a equipe, não o é para o paciente.



22. Assinale a afirmativa que NÃO corresponde a verdade. 

A. Decúbito dorsal ou supina, joelhos semi-fletidos, permite o relaxamento dos músculos abdominais.

B. Fowler, utiliza apoio nos joelhos e nos pés, e o paciente/cliente fica semi-sentado.

C. A posição ortostática é indicada para casos de hipotensão.

D. Na Trendelenburg, o corpo fica inclinado, com a cabeça entre 30 e 45° mais baixa que o corpo.

E. A posição de Trendelenburg, promove drenagem de secreções brônquicas e melhora o retorno venoso.

23. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Para minimizar a dor e o medo, ao administrar soluções, introduzir a agulha e os líquidos rapidamente.

B. São contraindicações gerais para vacinação, imunodeficiência, estados febris agudos.

C. Quando em uso de imunoglobulina, os anticorpos presentes podem neutralizar o vírus vacinal.

D. As injeções intradérmicas (ID) são muito utilizadas nos testes de hipersensibilidade e imunização.

E. Injeções subcutâneas (SC) são utilizadas quando se deseja absorção lenta e eficiência na dosagem.

24. Assinale a alternativa correta. 

A. Ao administrar solução endovenosa prefira as artérias calibrosas, de preferência nas articulações. 

B. O risco de perfuração de veias é maior com o uso de escalpe ou Butterfly.

C. É contra indicado a aplicação de medicamentos na borrachinha, podendo incorrer em contaminação.

D. A heparina diluída, se conservada em refrigerador pode ser reutilizada por até uma semana.

E. A presença de dor ao administrar uma injeção intravenosa significa apenas que o líquido é irritante.

25. Mariana foi trabalhar na central de materiais esterilizados de um pequeno hospital. Sua coordenadora resolveu 
testar seus conhecimentos com relação á classificação de áreas de risco. Ajude-a assinalando a alternativa correta. 

A. Áreas críticas são aquelas ocupadas por paciente com doenças infecciosa de baixa transmissibilidade.

B. Áreas semicríticas são ocupadas por portadores de doenças infecciosa de alta transmissibilidade.

C. Áreas não críticas se referem aquelas não ocupadas por pacientes, precisam apenas serem limpas.

D. Áreas contaminadas precisam ser lavadas com muita água e sabão.

E. Em ambientes de saúde, as áreas onde não encontramos pacientes são consideradas semicríticas.

26. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o método de limpeza e desinfecção. 

A. A desinfecção visa destruir micro-organismos em sua forma vegetativa através de produtos químicos.

B. Ao desinfectar áreas contaminadas, colocar o produto químico diretamente sobre a matéria orgânica.

C. A limpeza visa manter a higiene e o asseio dos ambientes. Utiliza-se apenas água e sabão.

D. Ao utilizar produtos químicos, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

E. Artigos críticos são os que entram em contato com a pele integra de pacientes.

27. Cristine é uma boa servidora, mas tecnicamente comete alguns equívocos, precisamos auxiliá-la durante a visita 
domiciliária (VD) demonstrando-lhe a forma correta de agir. 

A. Esclarecer ao paciente/cliente que a visita tem por objetivo evitar que este se desloque até ao serviço.

B. Acolher, resolver e/ou encaminhar as demandas do cliente/paciente e da família.

C. Só realizar educação em saúde na ausência de outros profissionais de saúde.

D. Sempre aceitar comidas ou bebidas oferecidas pela família.

E. Neste caso (VD), as anotações não são tão significativas, convém registrar suas impressões pessoais.



28.  Beatriz  tem um menino  com 2  meses  de  idade,  está  muito  angustiada,  não  tem certeza  se  seu  filho  está  
devidamente  protegido,  tampouco  quais  vacinas  deverá  tomar.  Durante  a  visita  domiciliária,  compete  a  você 
verificar a carteira vacinal e esclarecer suas dúvidas. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Como a criança tomou uma dose de vacina para hepatite B recombinada ao nascer, não precisa tomar vacina  
para hepatite B aos 2 meses. 

B. Ao nascer a criança foi protegida com a vacina de hepatite B, e foi à unidade para realizar a vacina BCG, a  
qual a protegerá da tuberculose miliar e da meningite tuberculosa. Portanto esta protegido.

C. Aos 2 meses deverá ir à unidade de saúde para tomar as seguintes vacinas: 1-DTP (difteria, tétano e pertussi),  
-hib (Haemóphilus  influenzae b),  HB (hepatite  B),  2-  VORH (vacina do rota vírus humano atenuada),  3-  
Pneumo 10 (vacina pneumocócica 10), 4 -VIP-SALK (vacina inativada contra poliomielite 1,2,3).

D. A vacinação não interfere na amamentação, continuar exclusivamente com o leite materno.

E. Orientá-la a não realizar o reforço da febre amarela enquanto estiver amamentando.

29. Assinale a alternativa correta. 

A. Se o medicamento foi administrado outras vezes ao mesmo paciente pode-se repeti-lo sem prescrição.

B. Pode-se administrar medicamentos via oral a pacientes em jejum só para exames.

C. A verificação do medicamento deve ser realizada ao retirá-lo do armário, antes de colocá-lo no recipiente,  
antes de devolvê-lo no armário, comparando-o com a prescrição.

D. Os diuréticos para melhor efeito devem ser administrados preferencialmente à noite.

E. Não há contra indicação em associar soluções quer oral quer parenteral, economiza-se tempo.

30. José precisa saber quantos ml/h serão infundidos de uma solução de 500ml de soro fisiológico a 0,9%, cuja  
prescrição é de 20gts por minuto, e quantas horas serão necessárias para transfundir o volume total. Sabe-se que 20 
gotas são equivalentes a um ml.

A. 30ml/h, em aproximadamente 10,5 hs.

B. 40ml/h, em aproximadamente 9,3 hs.

C. 50ml/h, em aproximadamente 7,8 hs.

D. 60 ml/h, em aproximadamente 8,3 hs.

E. 65ml/h, em aproximadamente 9,0 hs.


