
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA 
Estado de São Paulo 

ENFERMEIRO 
CONCURSO PÚBLICO 

01/2019 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este 
caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência 
na sala de Provas. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de 
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. 
 

 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha. 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte 
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

Com as alterações climáticas mundiais que tem sido 

apontadas por diversos canais de comunicação (em 

especial o aquecimento global), a Ecologia tomou 

proeminência, como disciplina ligada à Biologia. Sobre 

estes conceitos, assinale a alternativa errada: 

(A) Alteração climática diz respeito a mudanças de 

temperatura, precipitação, nebulosidade e outros 

fenômenos climáticos em relação às médias 

históricas que tem sido registradas. 

(B) Ecologia é a ciência que estuda as relações dos 

seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou 

inorgânico no qual vivem. 

(C) Por ser muito específica, não se pode considerar 

que a Ecologia estude e discuta  as relações 

recíprocas entre o homem e o seu meio moral, social 

e econômico. 

(D) Alteração climática (ou mudança climática) refere-se 

à variação do clima em escala global ou dos climas 

regionais da Terra ao longo do tempo. 

 

02  
 

A pintura é uma das mais belas formas da Arte se 

expressar, podendo comunicar emoções, sentimentos ou 

até mesmo fatos históricos relacionadas à época em que 

foi concebida. Muitos pintores brasileiros ficaram 

famosos não só em nossos país mas também no 

estrangeiro. Abaixo temos, em quatro alternativas, quatro 

obras plásticas muito  conhecidas, antecedendo o nome 

de pintores igualmente célebres. Assinale a alternativa 

cuja obra nomeada não pertence ao artista apontado, e 

sim a outro pintor famoso. 

(A) Abaporu – Tarsila do Amaral. 

(B) Baile Popular – Di Cavalcanti. 

(C) Operários – Anita Malfatti. 

(D) Criança Morta – Cândido Portinari. 

 

03  
 

Barack Obama, que serviu como 44º Presidente dos 

Estados Unidos, pode ser  considerado o mais popular 

entre os políticos democratas americanos e um dos mais 

admirados do mundo. Assinale abaixo a alternativa que 

contém incorreção sobrea biografia  este importante 

personagem do cenário mundial: 

 (A) Depois de deixar a Presidência Obama tem 

realizado palestras e debates pelo mundo, cobrando 

cachês de até 400 mil dólares, o salário anual do 

Presidente dos Estados Unidos. 

(B) Barack Obama foi Presidente de 2009 a 2017. 

(C) Obama foi o terceiro afro-descendente a ocupar o 

cargo de Presidente da nação mais poderosa do 

planeta. 

(D) Este advogado, nascido em 1961 no Havaí, é 

casado com a também advogada Michelle Obama. 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

  

Leia o trecho da crônica “Hobbies” de Luis Fernando 

Veríssimo para responder às questões 04 e 05. 

 

 A maior coleção particular de pizzas do mundo 

pertence ao jurista Domenico Corolário, de São Paulo, 

que desenvolveu um método para preservá-las, 

semelhante, segundo ele, ao embalsamamento. O doutor 

Corolário começou com uma de mussarela (sic) e molho 

de tomate simples, tamanho médio, para viagem. Levou 

para casa, esqueceu-se de comê-la e duas semanas mais 

tarde encantou-se com aquela coisa redonda, colorida e 

incomível e teve a ideia da coleção. Hoje viaja sempre 

que pode à procura de pizzas diferentes e tem 

correspondentes em todo o mundo, que lhe enviam 

espécimens novos. Quais são seus exemplares mais 

raros? 

 - Bem, tenho uma pizza de bacalhau, páprica e 

creme de leite. Esta aqui de creme de abacate, anchovas, 

azeitona, rodelas de tomate e caramelo. Esta de mamão, 

bacon e... Mas você está ficando verde! 

VERÍSSIMO, Luis Fernando. Novas comédias da vida privada, Porto Alegre, L&PM, 

1996, p.325. 

 

04  
 

Os referentes dos termos em destaque no texto são, 

respectivamente: 

(A) São Paulo, pizzas, Domenico Corolário, casa.  

(B) Domenico Corolário, pizzas, método, uma de 

mussarela e molho de tomate. 

(C) São Paulo, pizzas, método, casa. 

(D) Domenico Corolário, pizzas, Domenico Corolário, 

uma de mussarela e molho de tomate. 

 

05  
 

A palavra incomível pode ser substituída, sem prejuízo 

de sentido no texto, por: 

(A) Intragável. 

(B) Impassível. 

(C) Indigerível. 

(D) Insaciável. 

 

 

Para responder a questão 06, leia o seguinte poema de 

Carlos Drummond de Andrade: 

 

Oficina Irritada 

 

Eu quero compor um soneto duro 

como poeta algum ousara escrever. 

Eu quero pintar um soneto escuro, 

seco, abafado, difícil de ler. 

 

Quero que meu soneto, no futuro, 

não desperte em ninguém nenhum prazer. 

E que, no seu maligno ar imaturo, 

ao mesmo tempo saiba ser, não ser. 

 

Esse meu verbo antipático e impuro 

há de pungir, há de fazer sofrer, 
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tendão de Vênus sob o pedicuro. 

 

Ninguém o lembrará: tiro no muro, 

cão mijando no caos, enquanto Arcturo, 

claro enigma, se deixa surpreender. 

(Carlos Drummond de Andrade. Claro Enigma. Nova Aguilar, 1988.) 

 

06  
 

O poeta usa o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, 

numa das estrofes, para 

(A) marcar o poema que gostaria de compor no 

momento em que enunciava tal desejo. 

(B) denotar a suposição do eu-lírico entre o ser e o não 

ser. 

(C) explicitar uma ousadia até então nunca escrita. 

(D) postergar a lembrança do poema para um tempo 

futuro. 

 

 

Leia a seguinte manchete, publicada no site 1News em 

18/12/2018, para responder às questões 07 e 08.  

 

“Luto na música: perda de Roberto Carlos perto do natal 

comove o Brasil” 

 

07  
 

A ambiguidade da manchete ocorre, sintaticamente, pois: 

(A) Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto indireto de 

perda. 

(B) De Roberto Carlos pode ser adjunto adnominal ou 

complemento nominal de perda. 

(C) Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto direto de 

perda. 

(D) De Roberto Carlos pode ser adjunto adverbial da 

oração ou complemento nominal de perda. 

 

08  
 

Assinale a alternativa que desfaz a ambiguidade do texto. 

(A) Brasil fica comovido com a perda de Roberto Carlos 

perto do natal. 

(B) Luto na música: perda do Roberto Carlos perto de 

natal comove o Brasil.  

(C) Perda sofrida por Roberto Carlos perto do natal 

comove o Brasil. 

(D) Brasil se comove perto do natal pela perda de 

Roberto Carlos. 

 

09  
  

 
FONTE: https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/marcca-cria-campanha-

publicitaria-de-dia-das-maes-para-fcdlsc 

Considere as seguintes afirmações a respeito da 

propaganda: 

 

I - “Ela” faz referência a “mãe”, articulando o 

texto com a imagem da publicidade. 

II - O pronome “que”, no texto, retoma, 

respectivamente, “Ela” e “você”. 

III - O uso da conjunção “mas” reforça “precisava” 

em contraposição a “não precisava”. 

IV - A locução “vai dizer” poderia ser substituída, 

sem prejuízo de sentido, por “diria”. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I e IV. 

 

 

Texto para as questões 10 e 11 

 

 

 
FONTE: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/139554811157/por-fernando-

gonsales 

 

10  
 

Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do 

texto do segundo quadro adequada à norma culta da 

língua portuguesa.  

(A) Baratas não suportam a raios radioativos? 

(B) Baratas não suportam à radiação? 

(C) Baratas não suportam à raios radioativos? 

(D) Baratas não suportam a radiação? 

 

11  
 

Considere as seguintes afirmativas sobre a tira de 

Fernando Gonsales: 

 

I - A conjunção se estabelece uma relação de 

condição entre a guerra nuclear e a piora de 

vida para as baratas. 

II - Difícil é objeto direto de vai ficar e indica o 

estado de vida das baratas após a guerra. 

III - A conjunção mas introduz uma consequência 

que a falta de lixo trará à vida das baratas. 

SE TIVER UMA GUERRA 

NUCLEAR, A VIDA DAS 

BARATAS VAI FICAR 

DIFÍCIL! 

BARATAS NÃO 

RESISTEM À 

RADIAÇÃO? 

SIM ! 

MAS QUEM 
VAI PRODUZIR 

O LIXO ? 



ENFERMEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA 
 

IPEFAE 
 

3 / 6 

 

IV - No último quadro, quem é sujeito da oração 

que tem o lixo como objeto direto. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I e II. 

(B) III e IV. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

12  
 

Observe a proposição abaixo e responda. 

 

Y não é um número primo. 

 

Qual proposição é logicamente equivalente? 

(A) X não é um número par. 

(B) X é um número ímpar e Y é um número par. 

(C) Se Y é maior que um, então Y é um número par.  

(D) Y é um número ímpar. 

 

 

Leia o enunciado a seguir e responda às questões 13 e 

14. 

 

Em uma cidade turística, há um teleférico que conecta a 

praça central da cidade a um mirante. A cabine teleférica 

realiza seu trajeto guiada por um trilho de 1225 metros de 

extensão, deslocando-se a uma velocidade média de 6 

metros por segundos. Medido horizontalmente, sempre 

em relação à mesma altitude de partida, o deslocamento 

totaliza 980 metros.  

 

13  
 

Qual é, aproximadamente, o tempo total da viagem? 

(A) 2 minutos e 20 segundos 

(B) 3 minutos e 40 segundos 

(C) 4 minutos e 15 segundos 

(D) 6 minutos e 30 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  
 

Qual a altitude total percorrida do ponto de partida ao 

ponto de chegada? 

(A) 1245 metros 

(B) 980 metros 
(C) 735 metros 

(D) 540 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

15  
 

O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo 

deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de Enfermagem. Assinale a alternativa 

correta:  

(A) Quando realizado em instituições prestadoras de 

serviços ambulatoriais de saúde e domicílios, o 

Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao 

usualmente denominado nesses ambientes como 

Consulta de Enfermagem.  

(B) O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro 

etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes.  

(C) O Diagnóstico de Enfermagem tem por finalidade a 

obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana e sobre suas respostas em um 

dado momento do processo saúde e doença. 

(D) A Avaliação de Enfermagem é a determinação das 

ações ou intervenções de enfermagem que serão 

realizadas face às respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde e doença.  

 

16  
 

A Portaria Nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, do 

Ministério da Saúde, define a Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos 

de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo o território nacional. Analise as 

doenças e/ou agravos abaixo, de acordo com a 

periodicidade da notificação, e coloque I para Imediata e 

S para Semanal.  

 

(     ) Acidente de trabalho com exposição a material 

biológico  

(     ) Hanseníase 

(     ) Botulismo 

(     ) Cólera 

(     ) Malária na região extra amazônica 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta:  

(A) I, I, I, S, S  

(B) S, S, I, I, I   

(C) S, I, I, S, I  

(D) I, S, S, S, S 

 

17  
 

Ainda sobre a Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública, assinale a 

alternativa correta:  

(A)  Violência doméstica, violência sexual e tentativa de 

suicídio são agravos de notificação compulsória, 

sendo que a violência doméstica tem periodicidade 

de notificação semanal, e a violência sexual e a 

tentativa de suicídio tem periodicidade de notificação 

imediata.  

(B)  A Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, 

incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais 

pesados) são agravos de notificação compulsória 

imediata.  

(C) A notificação compulsória é realizada apenas diante 

da confirmação de doença ou agravo, sendo 

obrigatória para os médicos, outros profissionais de 

saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e 

privados de saúde, que prestam assistência ao 

paciente.   

(D)   A notificação compulsória imediata deve ser 

realizada em até duas horas, a partir do 

conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou 

evento de saúde pública, pelo meio de comunicação 

mais rápido disponível.  

 

18  
 

Certos parâmetros de gasometria arterial podem indicar 

distúrbios ácido-básicos, que são comumente 

encontrados na prática clínica do enfermeiro. Um 

paciente que apresenta pH < 7,35 e a PaCO2 > 42mmHg, 

está com distúrbio classificado como:  

(A) Acidose metabólica  

(B) Alcalose metabólica  

(C) Alcalose respiratória  

(D) Acidose respiratória 

 

19  
 

Sobre o calendário de vacinação preconizado pelo 

Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta:  

(A)  A vacina pneumocócica possui esquema vacinal de 

três doses, sendo a primeira dose aos dois meses 

de idade, a segunda dose aos quatro meses de 

idade e a terceira dose aos seis meses de idade.  

(B) As crianças deverão receber uma dose da vacina 

tetra viral entre 15 e 23 meses de idade, desde que 

já tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice 

viral.  

(C) A vacina da hepatite A deve ser administrada em 

dose única aos 15 meses de idade.  

(D) A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) 

deve ser administrada aos 12 meses de idade.   

 

20  
 

São cuidados de enfermagem que devem ser realizados 

na visita domiciliar a puérpera:  

(A)  Estímulo ao aleitamento materno, com 

recomendação quanto à duração da amamentação 

por no máximo seis meses.  

(B) Orientação de hábitos saudáveis, como alimentação 

e ingesta hídrica adequadas, e restrição de uso de 

tabaco e bebidas alcoólicas.  

(C) Vantagens da introdução precoce de outros líquidos 

complementares a amamentação do bebê.   

(D) Incentivo ao desmame precoce devido ao risco de 

mastite. 

 

21  
 

Em relação ao exame físico do sistema respiratório, 

assinale a alternativa incorreta. 

(A) A bradipnéia é caracterizada por respiração rápida e 

superficial, acima de 20 incursões por minuto.   
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(B) A ausculta torácica avalia o fluxo de ar através da 

árvore brônquica e a presença de líquido ou 

obstrução no pulmão.   

(C) A inspeção do tórax fornece informações sobre a 

estrutura músculo-esquelética, estado nutricional do 

paciente e sistema respiratório.   

(D) A palpação torácica avalia dor, lesões, excursão 

respiratória e frêmito vocal.   

 

22  
 

A equipe de saúde deve estar sempre atenta para a 

possibilidade de ocorrência de efeitos colaterais dos 

medicamentos utilizados na PQT para hanseníase e no 

tratamento dos estados reacionais e, imediatamente, 

realizar a conduta adequada. Sobre as condutas gerais 

em relação aos efeitos colaterais dos medicamentos, no 

caso de anemia hemolítica, analise os excertos: 

 

I - suspender o tratamento. 

II - encaminhar o paciente à unidade de referência 

ou ao hematologista, para avaliação e conduta. 

III - investigar se a ocorrência desse efeito está 

relacionada com a dose supervisionada de 

rifampicina ou com doses autoadministrdas da 

dapsona. 

 

Está correto o que se afirma em: 

(A) II, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

23  
 

Sobre as atividades básicas de uma equipe de Saúde da 

Família, assinale a alternativa incorreta, de acordo com o 

Ministério da Saúde: 

(A) conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis e identificar os problemas de saúde 

mais comuns e situações de risco aos quais a 

população está exposta. 

(B) prestar assistência universal, respondendo de forma 

contínua e racionalizada à demanda, buscando 

contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 

promover a saúde por meio da educação 

epidemiológica. 

(C) promover ações intersetoriais e parcerias com 

organizações formais e informais existentes na 

comunidade para o enfrentamento conjunto dos 

problemas. 

(D) incentivar a formação e/ou participação ativa nos 

conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal 

de Saúde. 

 

24  
 

Sobre a execução da prescrição de enfermagem ou 

médica, o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, no § 1º do artigo 46, diz: 

(A) o profissional de Enfermagem deverá recusar-se a 

executar prescrição de Enfermagem e Médica, em 

caso de identificação de erro e/ou ilegibilidade da 

mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou 

outro profissional, registrando no prontuário. 

(B) o profissional de Enfermagem deverá recusar-se a 

executar prescrição de Enfermagem e Médica em 

caso de identificação de erro e/ou ilegibilidade da 

mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou 

outro profissional, porém não deverá registrar no 

prontuário, a fim de preservar a imagem do 

prescritor. 

(C) o profissional de Enfermagem deverá executar 

prescrição de Enfermagem e Médica em caso de 

identificação de erro e/ou ilegibilidade da mesma, 

pois a prescrição é soberana aos seus 

conhecimentos. 

(D) o profissional de Enfermagem deverá executar 

prescrição de Enfermagem e Médica em caso de 

identificação de erro e/ou ilegibilidade da mesma, 

porém, é seu dever após a administração dos 

medicamentos, registrar no prontuário e comunicar à 

sua chefia imediata. 

 

25  
 

Os coronavírus causam infecções respiratórias e 

intestinais em humanos e animais; sendo que a maioria 

das infecções por coronavírus em humanos são 

causadas por espécies de baixa patogenicidade, levando 

ao desenvolvimento de sintomas do resfriado comum, no 

entanto, podem, eventualmente, levar a infecções graves, 

em grupos de risco, idosos e crianças. Previamente, a 

2019, duas espécies de coronavírus, altamente, 

patogênicos e provenientes de animais (SARS e MERS) 

foram responsáveis por surtos de síndromes 

respiratórias agudas graves. Em relação a Doença pelo 

Novo Coronavírus 2019 (COVID-19), a clínica não está 

descrita, completamente, como o padrão de letalidade, 

mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Ainda 

não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis 

e, atualmente, o tratamento é de suporte e inespecífico. 

Segundo o Boletim Epidemiológico 03 do Centro de 

Operações de Emergências em Saúde Pública, 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 21 de 

fevereiro de 2020, o período médio de incubação da 

infecção por coronavírus é de:  

(A) 3.2 dias, com intervalo que pode chegar até 15.5 

dias. 

(B) 5.2 dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 

dias. 

(C) 6.2 dias, com intervalo que pode chegar até 17 dias. 

(D) 15.2 dias, com intervalo que pode chegar até 20 

dias. 

 

26  
 

A Biossegurança em Saúde contribui substancialmente 

para a qualidade, promoção e proteção à saúde, 

assegurados nos princípios básicos do SUS. A variedade 

de materiais utilizados nos estabelecimentos de saúde 

pode ser classificada segundo riscos potenciais de 

transmissão de infecções para os pacientes, em três 

categorias. A cuba rim, o estetoscópio e o equipamento 

respiratório, são classificados respectivamente como 

artigos: 

(A) Críticos, semicríticos e não críticos. 

(B) Não críticos, não críticos e semicríticos. 

(C) Semicríticos, não críticos e semicríticos. 

(D) Semicríticos, semicríticos e críticos. 
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27  
 

A esterilização de materiais possibilita a total eliminação 

da vida microbiana dos materiais, pois é um processo de 

destruição por meio de agentes físicos ou químicos de 

todas as formas de vidas microscópica. O processo 

pouco volátil, à frio, utilizado para a desinfecção de 

instrumentos médicos, que causa irritação das mucosas, 

tóxico, necessitando, portanto de cuidados especiais, é a 

(o): 

(A) Gás óxido de etileno 

(B) Plasma de peróxido de hidrogênio 

(C) Glutaraldeído 

(D) Hidróxido de sódio 
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O processo de enfermagem é o método utilizado para 

sistematizar a assistência de enfermagem no Brasil. 

Considerando a organização e as etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes do 

processo de enfermagem, a etapa que constitui a base 

para a seleção das ações ou intervenções com as quais 

se objetiva alcançar os resultados esperados é a: 

(A) Diagnóstico de Enfermagem 

(B) Planejamento 

(C) Implementação 

(D) Avaliação de Enfermagem 
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A geração de resíduos sólidos esta interligada aos 

procedimentos desenvolvidos pelas equipes de 

enfermagem, como o preparo e a administração de 

medicamentos, assistência aos pacientes. Assinale a 

alternativa que apresenta uma forma de fazer com que os 

funcionários tenham sempre conhecimento da 

importância da manipulação correta dos RSS: 

(A) Promover educação continuada com os funcionários 

dos setores geradores do RSS. 

(B) Dimensionar a área física e promover os recursos e 

materiais necessários para garantia da qualidade do 

PGRSS. 

(C) Elaborar, implantar e avaliar o Plano de 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde. 

(D) Observar os setores geradores dos resíduos do 

serviço de saúde. 
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A administração de medicamentos é uma das grandes 

responsabilidades dos profissionais de enfermagem. 

Considerando a administração de injeção pela via 

intramuscular e a delimitação do local de aplicação, 

assinale a alternativa que descreve de forma correta a 

aplicação na região deltoidiana: 

(A) Colocar a mão não dominante no quadril 

contralateral do paciente, apoiando a extremidade 

do dedo indicador sobre a espinha ilíaca 

anterossuperior e aplicar no triângulo formado 

(B) Dividir a nádega em quadrantes traçando uma linha 

vertical da tuberosidade isquiática até a parte inferior 

mais volumosa da nádega, e aplicar acima. 

(C) Traçar uma linha imaginária da espinha ilíaca 

póstero-superior até o grande trocanter do fêmur e 

fazer aplicação intramuscular acima dessa linha. 

(D) Localizar e delimitar o processo acromial, medir 2 a 

3 dedos (2,5 a 5 cm) abaixo, e aplicar na região 

central do músculo. 
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