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Leia o texto abaixo para responder às questões 1 a 5. 
 

A CIÊNCIA DO JÚRI 
 
É fácil entender por que os advogados estão aprimorando 
suas técnicas de júri. Enquanto um juiz julga com bases no 
código legal, o júri segue convicções pessoais. “Jurados 
são mais passionais. Analisam por consciência, não por 
ciência”, diz Mauro Otávio Nacif, criminalista que já 
trabalhou na defesa de 800 casos. Por isso, advogados 
têm de achar formas de atingir a razão e também o 
coração dos jurados. Nos EUA, uma indústria se formou só 
para pesquisar como os jurados absorvem explicações e 
que tecnologias dariam mais credibilidade aos argumentos 
de advogados. Lá, processos envolvendo empresas 
também podem ir a júri, e uma decisão passional pode 
custar indenizações milionárias ao réu. Com dinheiro em 
jogo, os americanos trataram de criar armas sofisticadas 
para influenciar os jurados. 
 
QUESTÃO 01 
Infere-se do texto acima que: 
a) as decisões de um julgamento dependem apenas do 
juiz. 
b) os juízes são extremamente racionais e intuitivos. 
c) os advogados são persuasivos e manipulam os jurados. 
d) os jurados são mais propensos a serem convencidos 
pela emoção do que os juízes. 
 
QUESTÃO 02 
A frase “analisam por consciência e não por ciência” 
significa que os jurados: 
a) analisam mais por sentimento que o ser humano possui 
do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos 
individuais e não por lógica e princípios objetivos e claros. 
b) analisam mais por sentimento objetivo e contundente 
que o ser humano desenvolve no transcorrer de sua vida e 
não por provas e argumentações empíricas. 
c) analisam mais por experimento pessoal e vivenciado e 
não por motivos individuais e interiorizados. 
d) analisam mais por reflexão dos atos apresentados e não 
por aprovação ou desaprovação de atos e intenções de 
outrem. 
 
QUESTÃO 03 
Obseve os sinônimos apresentados para os vocábulos 
presentes no texto e assinale o sinônimo impróprio ao 
texto. 
a) Passional = envolvente. 
b) Absorver = assimilar 
c) Envolver = incluir 
d) Credibilidade = confiabilidade 
 
QUESTÃO 04 
Observe o uso do porquê no exemplo abaixo e assinale a 
opção incorreta quanto ao seu emprego. 
             “É fácil entender por que os advogados estão 
aprimorando suas técnicas de júri” 

a) Os motivos por que não participei da reunião são 
importantes e sigilosos. 
b) Já sabemos por que você não veio nos visitar. 
c) Ele não soube responder, por que não sabia nada sobre 
o assunto. 
d) Vou perguntar ao fiscal por que não podemos sair antes 
do tempo estipulado. 
 
QUESTÃO 05 
Observe o emprego do “para” nas frases abaixo e assinale 
a opção cujo sentido difere dos demais. 
a) “uma indústria se formou só para pesquisar como os 
jurados absorvem explicações” 
b) “os americanos trataram de criar armas sofisticadas 
para influenciar os jurados” 
c) “Eles o levaram para uma sala cheia de parafernália” 
d) “Para ganhar uma causa, advogados estão 
desenvolvendo novas técnicas” 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 6 e 7. 
 

TRUQUES MULTIMÍDIA 
A maioria das pessoas – 65% - absorve mais informações 
se os dados forem exibidos visualmente, com desenho, 
slides ou vídeo, por exemplo, segundo um estudo feito 
pelo Animators Law, escritório de tecnologia forense 
americano. Advogados experientes adoram encher um 
tribunal com aparelhos de TV, projetores, telões e 
computadores. Também usam animação gráfica – filmes 
com visual similar ao do jogo The Sims que ajudam os 
jurados a ver determinada cena ou prova. Cada vídeo 
desses custa cerca de US$ 20 mil. Olson, da Onlaw Trial, 
já ganhou um caso graças à animação. Ele tentava 
inocentar uma companhia aérea em um caso de acidente – 
para convencer os jurados, usou um vídeo que retratava o 
equipamento que falhou e o momento do problema. 
Provou que a falha havia sido mecânica, e não culpa do 
piloto. 
 
QUESTÃO 06 
A expressão que inicia o texto “A maioria das pessoas” 
possui sujeito coletivo partitivo, ou seja, o termo no plural 
em associação com o núcleo do sujeito no singular que 
expressa quantidade. Assim sendo, a concordância pode 
ser feita tanto com o núcleo do sujeito, quanto com o 
substantivo após o núcleo. No entanto, é preferível pela 
norma culta e também mais usual em veículos de 
comunicação, a concordância verbal no singular. 
    Em qual das opções abaixo não há sujeito coletivo 
partitivo? 
a) Grande parte dos cristãos turcomanos mantém sua 
identidade religiosa em sigilo. 
b) A maior parte dos templos das igrejas protestantes foi 
demolida na década de 1990. 
c) Uma grande parte dos voos em Guarulhos estão com 
horas de atraso. 
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d) Cerca de 20 mil pessoas foram a Stonehenge, na 
Inglaterra, para marcar, nesta segunda-feira, o solstício de 
verão, o dia mais longo do ano. 
 
QUESTÃO 07 
Os sujeitos das frases abaixo possuem a mesma 
classificação, exceto: 
a) “Ele tentava inocentar uma companhia aérea em um 
caso de acidente” 
b) “Também usam animação gráfica” 
c) “usou um vídeo que retratava o equipamento que falhou 
e o momento do problema” 
d) “Provou que a falha havia sido mecânica” 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 8 a 10. 
 

TESTE DO FALATÓRIO 
Para 20% das pessoas, a explicação oral é a mais fácil de 
absorver. A retórica funciona nesse caso? Sim, mas a 
tecnologia está aprimorando esse tradicional recurso. Já 
existem consultorias nos EUA dedicadas a testar o discurso 
dos advogados. Como? Com julgamentos de mentirinha. 
Funciona assim: numa sala que simula um tribunal, os 
advogados fazem sua argumentação a um grupo de 
contratados para o papel de jurados. Esses “dublês” 
ouvem as alegações segurando um aparelho com um 
teclado de números, que vai de 1 a 9. A cada argumento, 
o jurado dá uma nota, indicando o quanto acredita no que 
foi dito – quão mais alto o número, maior o grau de 
convencimento. Em uma sala ao lado, um computador 
gera um gráfico que relaciona a pontuação a cada 
argumento. Assim, dá para saber que argumentos têm 
potencial para emplacar no julgamento. 
 
QUESTÃO 08 
Em “Já existem consultorias nos EUA dedicadas a testar o 
discurso dos advogados”, assinale a opção que contenha o 
verbo que substitui adequadamente o sublinhado na frase. 
a) Deve existir. 
b) Devem haver. 
c) Há. 
d) Tem. 
 
QUESTÃO 09 
As palavras abaixo possuem o mesmo processo de 
formação, exceto: 
a) Pontuação. 
b) Emplacar. 
c) Julgamento. 
d) Tradicional. 
 
QUESTÃO 10 
Os termos sublinhados abaixo são predicados verbais, 
exceto: 
a) “Esses “dublês” ouvem as alegações” 
b) “o jurado dá uma nota” 
c) “a explicação oral é a mais fácil de absorver” 
d) “um computador gera um gráfico” 

QUESTÃO 11 
Suponhamos que cada litro de combustível de um carro 
emita 0,02g de um poluente prejudicial à saúde. 
Suponhamos que numa cidade existam 150 carros e cada 
carro tenha 50 litros de combustível. Se todos os carros 
estiverem ligados até o que o combustível se esgote, qual 
a massa deste poluente que estará disperso no ar? 
a) 15g 
b) 25g 
c) 75g 
d) 150g 
 
QUESTÃO 12 
 Imagine que uma moeda de R$ 1,00 tenha o peso de 5g. 
Se uma pessoa conseguiu durante o ano o valor de R$ 
2.010,00 em moedas de 1 real, podemos afirmar que o 
peso de todas as moedas é de: 
a) 10.050g  
b) 1.050g 
c) 750g 
d) 850g 
 
QUESTÃO 13 
Considere que a cidade 1 fique a 150km de uma cidade 2. 
A tabela abaixo representa a distância em km das cidades 
a, b, c e d em relação à cidade 1.  
 

Cidade A 65 km 

Cidade B 75km 

Cidade C 85km 

Cidade D 95km 
 
Tendo em vista as informações da tabela, qual destas 
cidades poderia representar como a cidade que está 
exatamente a mesma distância da cidade 1 e da cidade 2? 
a) Cidade A. 
b) Cidade B.  
c) Cidade C. 
d) Cidade D. 
 
QUESTÃO 14 
Uma pessoa resolve guardar $ 1 no 1° dia da semana, $ 2 
no 2° dia, $ 3 no 3° dia, e assim sucessivamente até que 
no 7° dia ela guarde $ 7. Então, podemos afirmar que,  ao 
final de uma semana, terá guardado o valor de: 
a) $ 7  
b) $ 28 
c) $ 14 
d) $ 16 
 
QUESTÃO 15 
Suponhamos que queremos encher uma piscina de 1.000 
litros. Para isso utilizemos 2 torneiras: uma torneira com 
vazão de 2 litros por minuto e outra com vazão de 3 litros 
por minuto. Então, o tempo necessário para encher 
completamente a piscina é de: 
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a) 3 horas e 20 min. 
b) 2 horas e 10 min. 
c) 2 horas e 20 min. 
d) 2 horas e 5 min. 
 
QUESTÃO 16 

O valor de x que satisfaz a equação 2
2 =−

x

x
 é 

a) 2 
b) -2 
c) 0 
d) 1 
 
QUESTÃO 17 
Se x=2 e y=1, então x² + y² - 2xy é igual a: 
a) 1 
b) -1 
c) 0 
d) 2 
 
QUESTÃO 18 
Uma pessoa começa a fazer uma dieta para emagrecer. Se 
ela faz 45 minutos de caminhada ela perde 30 cal. Para 
que a pessoa atinja a marca de 520 calorias, ela terá que 
fazer caminhadas num tempo de total de: 
a) 13 horas. 
b) 560 minutos. 
c) 425 minutos. 
d) 8 horas. 
 
QUESTÃO 19 
Em um concurso público, o número de candidatos do sexo 
feminino excede em 100 o número de candidatos do sexo 
masculino. Sabendo-se que ao todo foram 640 inscritos, 
podemos afirmar que a quantidade de inscritos do sexo 
masculino é de: 
a) 270 
b) 170 
c) 350 
d) 42 
 
QUESTÃO 20 
Para abrir um cofre, é necessário descobrir o código de 1 
dígito. Para descobrir o código, é necessário resolver o 
problema:  “a soma de um número com seu sucessor é 
igual a 11.” 
O dígito que abre o cofre é o número: 
a) 2 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
 
QUESTÃO 21 
Lavar as mãos , antes e depois de procedimentos 
executados, reflete a responsabilidade do profissional de 
enfermagem. O ato de lavar as mãos tem a função de: 
a) diminuir riscos de infecção hospitalar; 

b) reduzir riscos de acidentes com perfuro cortantes; 
c) aumentar índices de acidentes de trabalho; 
d) aumentar a carga microbiana das mãos. 
 
QUESTÃO 22 
A SNG ( sonda nasogástrica ) é um procedimento realizado 
pelo técnico de enfermagem. Após a passagem, a sonda 
deve permanecer localizada: 
a) no pulmão; 
b) no estômago; 
c) no intestino; 
d) no esôfago; 
 
QUESTÃO 23 
A SVD ( sonda vesical de demora ) é um procedimento 
realizado com o objetivo de coletar a diurese do paciente, 
esse é um procedimento: 
a) limpo; 
b) estéril; 
c) séptico; 
d) contaminado. 
 
QUESTÃO 24 
A via intramuscular é utilizada para administrar pequenas 
quantidades de volume, sobre essa via assinale a 
alternativa incorreta: 
a) pode ser aplicada na região glútea; 
b) limpar a área com algodão e álcool a 70%; 
c) pode ser aplicada na região do deltoide; 
d) quando no glúteo é necessário aplicar no quadrante 
superior interno. 
 
QUESTÃO 25 
O captopril é um anti-hipertensivo e  vasodilatador quando 
utilizado na insuficiência cardíaca congestiva. Sua ação é: 
a) inibir a aldosterona; 
b) inibir a ECA ( enzima conversora de angiostensina ); 
c) inibir a renina; 
d) estimular a ECA. 
 
QUESTÃO 26 
A metoclopramida é um antiemético, estimulante 
gastrintestinal, indicado nas náuseas, vômitos e refluxo 
gastrintesofagiano. A marca de referência mais conhecida 
é: 
a) lasix; 
b) dipirona; 
c) plasil; 
d) dramin; 
 
QUESTÃO 27 
A cefalotina ( Keflin ) é um antibacteriano, cefalosporina 
de 1° geração. É indicado para várias infecções. Sua 
administração pode ser intravenosa, com apresentação de 
1g de pó, com essa afirmação, assinale a alternativa 
correta, que representa o valor de 450mg quando diluído 
em 5ml de água destilada: 
a) 0,25ml; 
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b) 4,55ml; 
c) 0,44ml; 
d) 2,25ml. 
 
QUESTÃO 28 
Administrar 1000ml de SG5% em 12h, qual o gotejamento 
para correr essa medicação, no tempo pedido? 
a) 84gts/min; 
b) 42gts/min; 
c) 28gts/min; 
d) 33gts/min. 
 
QUESTÃO 29 
A influenza pandêmica (H1N1) 2009 é uma doença  
respiratória causada pelo vírus tipo A, que afeta 
principalmente as vias aéreas superiores e, 
ocasionalmente, as inferiores. Este novo subtipo do vírus 
da influenza pandêmica (H1N1) 2009 é transmitido de 
pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse ou 
espirro e secreções respiratórias de pessoas infectadas. 
Sobre a prevenção da gripe HINI é atribuição do auxiliar e 
técnico de enfermagem: 
I -Orientar a população sobre medidas de prevenção, 
sinais, sintomas, monitoramento e acompanhamento dos 
casos; 
II- Auxiliar no gerenciamento de insumos e equipamentos 
necessários ao desempenho das atividades de prevenção, 
acompanhamento e assistência aos casos de influenza 
pandêmica (H1N1) 2009; 
III -  Utilizar EPI e medidas de proteção do ambiente do 
trabalho, no paciente; 
a) I e III estão corretas; 
b) I e II estão corretas; 
c) Todas estão corretas; 
d) Apenas a II está correta. 
 
QUESTÃO 30 
A dengue é hoje uma das doenças com maior incidência 
no Brasil, atingindo a população de todos os estados, 
independentemente da classe social. Nesse cenário, torna-
se imperioso que um conjunto de ações para a prevenção 
da doença seja intensificado, permitindo assim a 
identificação precoce dos casos de dengue, a tomada de 
decisões e a implementação de medidas de maneira 
oportuna, a fim de principalmente evitar óbitos. A 
capacitação de profissionais de saúde no atendimento ao 
paciente com dengue é um dos principais componentes do 
Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) do 
Ministério da Saúde. A assistência de enfermagem nesses 
casos é essencial atuando com alguns cuidados como: 
a) verificação de sinais vitais e coleta de exames para 
sorologia; 
b) verificação da renda familiar e empregos; 
c) verificação dos sinais vitais e realização de vacinas 
contra a dengue; 
d) verificação dos focos de dengue e orientação sobre 
planejamento familiar. 
 

QUESTÃO 31 
Conforme o Código de ética dos profissionais de 
enfermagem No capitulo I, dos Princípios Fundamentais, 
no Art. 1º, assinale a alternativa correta: 
a) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a 
doença do ser humano e da sua individualidade. Atua na 
promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação 
das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais.  
b) A Enfermagem é uma profissão descomprometida com 
a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na 
promoção e reabilitação das pessoas, respeitando os 
preceitos éticos e legais.  
c) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a 
saúde do ser humano e da coletividade. Atua na 
promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação 
das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais.  
d) A Enfermagem é uma profissão comprometida com a 
saúde do animal. Atua na promoção, proteção, 
recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, 
respeitando os preceitos éticos e legais.  
 
QUESTÃO 32 
A camisinha feminina é um produto novo, que chegou ao 
Brasil há poucos anos. Ela é pouco conhecida, e são ainda 
poucos os serviços de saúde que têm essa camisinha. 
Assinale a alternativa correta sobre o uso correto da 
camisinha:  
a) para introduzir enrole o anel externo; 
b) introduzir a camisinha masculina na vagina e empurrar 
o mais fundo possível; 
c) deixar o anel externo para fora, para garantir a 
segurança da camisinha pois, durante a relação, pênis e 
vagina aumentam de tamanho e a camisinha se ajusta 
melhor; 
d) depois de ser usada ela deve ser lavada e guardada em 
local longe de umidade. 
 
QUESTÃO 33 
A infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV) 
tem papel importante no desenvolvimento do câncer do 
colo do útero. Estudos demonstram que o vírus está 
presente em mais de 90% dos casos de câncer cervical. 
Sobre o HPV assinale a alternativa correta: 
a) A prevenção pode ser feita usando-se preservativos 
(camisinha) durante a relação sexual, para evitar o 
contágio pelo HPV; 
b) Os principais fatores de risco estão 
relacionados ao início tardio da atividade sexual e único 
parceiro; 
c) Deve-se ser tabagista; 
d) Uso prolongado de pílulas anticoncepcionais, ajudam na 
prevenção do HPV. 
 
QUESTÃO 34 
Anotação de enfermagem é o registro efetuado pela 
equipe de enfermagem com a finalidade de fornecer 
informações sobre a assistência prestada, assegurar a 
comunicação entre membros da equipe e garantir 
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continuidade das informações em 24 horas. É um 
documento legal de defesa dos profissionais, e ainda pode 
ser fonte de ensino e pesquisa, auditoria e avaliação do 
serviço prestado. Assinale a alternativa correta: 
a) Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, 
objetivas, pontuais e cronológicas; 
b) Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura 
e identificação do profissional ao final do turno de trabalho 
não havendo necessidade de ser no final de cada registro; 
c) Não deve conter rasuras, se acontecer está liberado o 
uso de corretivo, deixar espaço entrelinhas, linhas em 
branco e ou espaços para separar uma anotação da outra; 
d) Deve conter apenas observações efetuadas, e não os 
cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, de 
rotina e específicos;  
 
QUESTÃO 35 
A infecção causada pelo protozoário Trichomonas 
vaginalis, que pode se hospedar no colo do útero, na 
vagina e/ou na uretra, é chamada de: 
a) sífilis; 
b) trecomuníase; 
c) tricomoníase; 
d) gonorreia. 
 
QUESTÃO 36 
A Organização Mundial de Saúde estima que ocorram, no 
mundo, cerca de 340 milhões de casos de DST por ano. 
Nessa estimativa não estão incluídos a herpes genital e o 
HPV. São DSTs: 
a) HIV e tuberculose. 
b) clamídia e hipertensão; 
c) HPV e diabetes; 
d) sífilis e gonorreia. 
 
QUESTÃO 37 
Para promover a segurança do profissional de 
enfermagem, é dever da instituição disponibilizar EPIs 
(equipamentos de proteção individual), entre eles estão: 
a) viseira, avental e luvas; 
b) sapato social, luva e viseira; 
c) luva, garrote e avental; 
d) tesoura de ponta, luva e botas. 
 
QUESTÃO 38 
A Lei 8080/90 no TÍTULO I, das disposições gerais, no Art. 
2º, afirma que: 
a) A saúde é um dever de cada cidadão; 
b) Para ter saúde é necessário ter um plano de saúde 
particular; 
c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 
d) O Estado promove a saúde, pois é uma escolha do 
cidadão ser conveniado ao SUS. 
 
 
 

QUESTÃO 39 
As queimaduras são lesões da pele, geralmente 
provocadas pela exposição a um calor intenso ou pelo 
contato com um agente químico. O curativo de 
queimadura de um paciente internado na unidade de 
queimados deve ser: 
a) limpo e seco; 
b) estéril; 
c) séptico, já que queimadura sempre infecta; 
d) limpo e úmido. 
 
QUESTÃO 40 
A vacina BCG e SCR, protegem respectivamente contra: 
a) tuberculose e sarampo, cefaleia e rinite; 
b) tétano e sarampo, caxumba e rubéola; 
c) tuberculose e sarampo, caxumba e rubéola; 
d) tétano e sarampo, coqueluche e rubéola. 
 
QUESTÃO 41 
A vacina dT ( dupla adulto ) protege contra tétano e 
difteria, essa é uma vacina aplicada em adultos 
usualmente no____________ e a dose é de _______ml. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas: 
a) deltoide D e 0,5ml; 
b) glúteo E e 0,5ml; 
c) deltoide E e 0,1ml; 
d) vasto lateral E e 1ml. 
 
QUESTÃO 42 
São métodos de esterilização, exceto: 
a) autoclave; 
b) oxido de etileno; 
c) estufa; 
d) clorexidina. 
 
QUESTÃO 43 
Pensando na atenção humanizada ao recém nascido de 
baixo peso, o Ministério da saúde criou uma estratégia 
chamada de: 
a) Método canguru; 
b) Método mamãe carrega o bebê; 
c) Método galinha; 
d) Método da patinha. 
 
QUESTÃO 44 
É um documento importante  para acompanhar a saúde, o 
crescimento e o desenvolvimento do nascimento até os 10 
anos de idade. Essa afirmação refere-se a uma criação do 
Ministério da saúde chamada de: 
a) Caderneta de vacina da criança; 
b) Caderneta de saúde da criança; 
c) Caderneta de acompanhamento das crianças; 
d) Caderneta de história do bebê. 
 
QUESTÃO 45 
A Influenza Pandêmica (H1N1) 2009 é uma doença 
respiratória contagiosa causada por um novo subtipo de 
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vírus da gripe. Assim como a gripe comum, a 
Influenza Pandêmica (H1N1) 2009 é transmitida, 
principalmente, por meio de: 
a) tosse, de espirro e de contato direto com secreções 
respiratórias de pessoas infectadas; 
b) tosse, de espirro e de contato indireto com secreções 
salivares de pessoas infectadas; 
c) tosse e espirro de pessoas saudáveis; 
d) lágrimas e espermas. 
 
QUESTÃO 46 
O diabetes já afeta cerca de 246 milhões de pessoas em 
todo o mundo. Segundo o Ministério da saúde a estimativa 
é de que, até 2025, esse número aumente para 380 
milhões. No Brasil, a ocorrência média de diabetes na 
população adulta (acima de 18 anos) é de 5,2%, o que 
representa 6.399.187 de pessoas. A pessoa com diabetes 
tipo I, recebe uma medicação chamada de: 
a) citocina; 
b) insulina; 
c) vacina; 
d) morfina. 
 
QUESTÃO 47 
A anemia ferropriva representa, provavelmente, o 
problema nutricional mais importante da população 
brasileira, com severas consequências econômicas e 
sociais.O combate a essa anemia é feito através de: 
a) promoção da alimentação saudável e orientação do 
consumidor para a diversificação de dieta alto custo; 
b) venda  de suplementos na rede de saúde; 
c) fortificação de parte da produção brasileira das farinhas 
de trigo e milho, visando eliminar esta deficiência.  
d) promoção de ferro nas farmácias. 
 
QUESTÃO 48 
A criança deve passar por consultas com o pediatra 
periodicamente, para manter o acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento, esse acompanhamento é 
chamado de: 
a) pericultura; 
b) puericultura; 
c) pernicultura; 
d) consulta. 
 
QUESTÃO 49 
A técnica do curativo cirúrgico, é estéril e deve ser 
realizada com material totalmente estéril, essa ferida 
cirúrgica é classificada como: 
a) limpa; 
b) contaminada 
c) séptica; 
d) reta. 
 
QUESTÃO 50 
Em casos de crises convulsivas, a enfermagem deve: 
a) proteger a cabeça do paciente contra possíveis batidas; 
b) manter o leito arrumado; 

c) manter o paciente em posição de prona; 
d) elevar as pernas do paciente. 





