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O QUE ESTA COLEÇÃO OFERECE?
• Um material desenvolvido com base no conteúdo exigido nos principais concursos de enfermagem.
• Uma abordagem única sobre cada tema.
• Direcionamento de estudos com apontamentos sobre as questões mais importantes.
• Resumo dos tópicos estudados em cada área.
• Dicas de estudo.
• Tira-dúvidas.
• Indicação de leituras complementares.
• Gabarito comentado.

ITENS DA COLEÇÃO
A coleção é composta por 12 volumes:

128 p. 
14x21 (cm) 
P&B 
Brochura

Estudando Ética, Legislação e Biossegurança
264 questões respondidas e comentadas 

Neste volume, estão reunidos os temas “ética e legislação”, dois dos principais 
tópicos exigidos nos concursos de enfermagem no Brasil. Além disso, são abordados 
os aspectos práticos da biossegurança e as especificidades do relacionamento entre 
enfermeiro e paciente.

Estudando Administração e Gestão em Enfermagem 
237 questões respondidas e comentadas
 
Neste volume, estão reunidos os temas “administração e gestão em enfermagem”. 
Para garantir a segurança do paciente, o enfermeiro precisa lidar com muitas questões 
burocráticas e, por isso, é fundamental dominar todos os procedimentos relacionados, 
tais como: dimensionamento de equipe, gestão de pessoas, auditoria hospitalar e, além 
disso, os procedimentos para prevenção e controle de infecções hospitalares.
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VOLUME 1
Estudando Ética, Legislação e Biossegurança

264 QUESTÕES respondidas e comentadas
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Estudando Fundamentos da Enfermagem 
262 questões respondidas e comentadas 

Neste volume, são estudados os fundamentos da enfermagem, que incluem os 
conhecimentos práticos dos cuidados e procedimentos necessários no cotidiano 
das instituições de saúde, desde procedimentos simples, como banhos, até os mais 
complexos, como a observação de sintomas.

Estudando Saúde Pública
253 questões respondidas e comentadas
 
Neste volume, são abordados os aspectos teóricos e legais da saúde pública no Brasil. 
São analisadas não apenas as legislações que regem a área – como a Constituição 
Federal de 1988 e a Lei nº 8.080/90 –, mas também os conhecimentos históricos sobre 
as mudanças que foram realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) no decorrer dos 
anos e os procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Estudando Enfermagem Médico-Cirúrgica
288 questões respondidas e comentadas

Este volume reúne questões específicas sobre a atuação da enfermagem  
médico-cirúrgica, como os processos necessários nos centros de cirurgia, os 
procedimentos pré e pós-operatórios, as particularidades da enfermagem em 
cardiologia e, também, os cuidados que podem ser prestados aos enfermos que estão 
em domicílio, serviço conhecido como home care.

Estudando Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
254 questões respondidas e comentadas

O foco deste volume são as rotinas da UTI, que geralmente abriga pacientes em 
recuperação de cirurgias extensas ou que sofreram algum trauma e, por isso, esta é 
uma área que demanda conhecimentos muito característicos. É importante estudar 
a legislação que rege os cuidados a serem prestados, a gestão de recursos humanos 
e procedimentos diários, adequação do espaço físico, bem como a manutenção de 
equipamentos e assistência aos pacientes críticos.
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Estudando Urgência e Emergência
220 questões respondidas e comentadas

Neste volume, serão comentadas as questões relativas aos cuidados, normas e 
legislações que regem os procedimentos em situações de urgência e emergência nas 
unidades de saúde. Além disso, serão abordadas questões sobre a humanização da 
assistência à saúde, tendência recente no contexto brasileiro. 

Estudando Farmacologia
318 questões respondidas e comentadas

Neste volume, estão reunidas as questões referentes aos cuidados práticos de 
enfermagem na administração de medicamentos, cálculos de dosagem e vias de 
administração dos fármacos. Também serão abordadas questões sobre os efeitos 
colaterais e as especificidades das interações medicamentosas dos fármacos utilizados 
para tratar as mazelas mais comuns, como hipertensão, diabetes e males cardíacos.

Estudando Epidemiologia
297 questões respondidas e comentadas

São abordados aqui os conceitos que envolvem a epidemiologia e os sistemas 
de informação utilizados pelo governo para organizar e ajudar no controle e na 
prevenção de doenças infecciosas. Além disso, são abordados os princípios básicos da 
epidemiologia relacionados aos preceitos da saúde pública e à legislação do Ministério 
da Saúde.

Estudando Clínica Médica
292 questões respondidas e comentadas

Este volume reúne os temas referentes aos cuidados de enfermagem prestados 
aos pacientes durante a rotina das instituições de saúde, com foco nas principais 
doenças que atingem o corpo humano nas diversas fases de sua vida e, também, o 
funcionamento do organismo e suas particularidades anatômicas e fisiológicas. Na 
clínica médica, o profissional enfermeiro lida com patologias diversas, junto a uma 
equipe multiprofissional e de variadas especialidades médicas. Entram neste recorte 
as questões sobre a saúde da criança, do adulto; do idoso e da mulher.
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Estudando Saúde, Segurança e Enfermagem do Trabalho
319 questões respondidas e comentadas

A saúde do trabalhador é o eixo central deste volume. Trata-se de um dos principais 
tópicos exigidos nos concursos de enfermagem do Brasil. Entram neste recorte os 
cuidados com a saúde do trabalhador, as Normas Regulamentadoras (NRs), as questões 
previdenciárias e as temáticas de acidente de trabalho e doenças ocupacionais.

Simulados
10 simulados com 328 questões respondidas e comentadas

Neste livro, foram selecionadas questões de várias áreas da enfermagem para que o 
estudante possa se aplicar em seus estudos. As questões abordam temas como ética, 
legislações, fundamentos, saúde pública, clínica médica, além de outros assuntos 
cobrados em editais. 

COMO ESTUDAR?
Esta coleção foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a vida de quem pretende estudar para concursos na 
área da enfermagem.

Os volumes foram divididos a partir dos temas mais exigidos nas provas.

O conteúdo de cada volume apresenta: seção de direcionamento de estudos, boxes explicativos e com sugestões 
de leituras complementares, esclarecimento de dúvidas e dicas.
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VOLUME 11
Estudando Saúde, Segurança e  

Enfermagem do Trabalho 

319 QUESTÕES respondidas e comentadas
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VOLUME 12
Simulados

10 SIMULADOS com 328 questões respondidas e comentadas

Para obter melhor aproveitamento dos estudos, os comentários foram 
posicionados próximos às questões às quais fazem referência. Desta forma, o 
estudante tem um suporte teórico à mão para auxiliar nas respostas.

ACOMPANHA CD QUIZ 
COM SIMULADOS!
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Antes de começar a estudar, é 
recomendável checar os principais 
temas de cada disciplina.

A seção para tirar dúvidas é 
muito importante, é essencial ler 
atentamente antes de responder às 
questões.
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IV. Os ruídos respiratórios brônquicos 
têm timbre alto e intensidade alta, po-
dendo ser ouvidos perto das grandes vias 
(manúbrio e escápulas).

V. Na inspeção, é possível identificar 
áreas de hipersensibilidade e dor, avaliar 
frêmito tátil ou vocal.

O enfermeiro deve avaliar e identificar 
alterações respiratórias APENAS em:
A) I, II e III.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) II, IV e V.
E) III, IV e V.

9 (INSTITUTO CIDADES) Sobre a 
Sistematização da Assistência de En-
fermagem (SAE), marque a opção IN-
CORRETA:

A) A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) é o modelo meto-
dológico ideal para o enfermeiro aplicar 
seus conhecimentos técnico-científicos 
na prática assistencial, favorecendo o cui-
dado e a organização das condições ne-
cessárias para que ele seja seguro.

B) A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) requer do enfer-
meiro interesse em conhecer o paciente 
como indivíduo, utilizando para isto seus 
conhecimentos e habilidades, além de 
orientação e treinamento da equipe de 
enfermagem para a implementação.

C) Considerando a relevância da Siste-
matização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) para a prática da enfermagem, é 
importante capacitar melhor os profissio-
nais para sua execução, trabalhando com 
instrumentos específicos e aplicáveis a 
cada realidade.

D) Para implementar a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) não é 
necessário embasamento teórico.

Tenho dúvidas,  
e agora?

Segundo a Resolução nº 358/2009, 
do Conselho Federal de Enferma-
gem, a Sistematização da Assistên-
cia de Enfermagem (SAE) é um 
método científico de trabalho que 
proporciona melhoria significativa 
da qualidade da assistência presta-
da ao cliente, por meio do planeja-
mento individualizado das ações de 
enfermagem elaboradas pelo profis-
sional enfermeiro. A sistematização 
permite a continuidade e a integra-
lidade do cuidado humanizado, a 
valorização do enfermeiro, além das 
demais categorias da enfermagem, 
fortalecendo o trabalho em equipe.
Fonte: Código de Ética dos Profissionais de En-
fermagem. Conselho Regional de Enfermagem. 
Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/reso-
luo-cofen-3582009_4384.html>. Acesso em: 
12 dez. 2015.

10 (TJ) Algumas das principais 
manifestações clínicas do hipotireoi-
dismo e hipertireoidismo estão des-
critas em:
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Direcionando  
seus estudos

Para estudar administração e gestão em enfermagem, é importante elabo-
rar uma lista das legislações que são adotadas para a gestão em enferma-
gem. Com tais legislações em mãos, estude com afinco dando ênfase na 

relação entre as resoluções e as diretrizes para auditorias, questões físicas do ambiente 
hospitalar e dimensionamento de trabalho e equipe.

Mesmo parecendo questões batidas, as bancas preferem apostar nessas ques-
tões, pois os candidatos não costumam se aprofundar nas leis que contemplam temas 
relacionados à administração e à gestão.

Estude os principais autores da área, eles podem ser de grande ajuda para de-
cifrar as “pegadinhas” de algumas questões.
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Alguns temas precisam de olhar 
atento. Os estudos que envolvem 
esses conteúdos devem ser mais 
aprofundados.

Para aumentar a pontuação 
nas provas, é fundamental 
fazer o máximo de leituras 
complementares, elas farão a 
diferença.
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144 (POLÍCIA MILITAR – MG) 
Sobre a Insuficiência Cardíaca Conges-
tiva (ICC) é CORRETO afirmar que: 

A) os digitais aumentam a frequência 
cardíaca e diminui a força de contração 
miocárdica. 
B) caso a frequência cardíaca seja igual 
ou inferior à 60 bpm, a administração de 
digitálicos deverá ser suspensa. 
C) a verificação da frequência cardíaca 
deve anteceder a administração de di-
gitálicos, pois uma frequência acelerada 
contraindica sua administração. 
D) a anorexia, náusea e vômitos podem 
ser evitados aumentando-se a dosagem 
dos glicosídeos cardíacos. 

145 (SÃO ROQUE – SP) São sinais 
e sintomas mais característicos de In-
farto Agudo do Miocárdio (IAM):

A) vômitos, ansiedade, torpor e hipotensão.
B) sudorese, hipertensão e perda da cons-
ciência.
C) vômitos, precordialgia, ansiedade e 
sudorese.
D) hipotensão, anorexia, torpor e sede.
E) dor esternal, irradiada para os mem-
bros superiores e febre.

Mergulhe 
fundo – leitura 
complementar

De vez em quando, somos sur-
preendidos com a notícia de mortes 
abruptas, fulminantes, em pessoas 

que parecem jovens demais para ir 
embora. Entretanto, os mais próxi-
mos às vezes relatam: ele reclamou 
que algo estava errado... e procurar 
ajuda imediata pode fazer a dife-
rença entre a vida e a morte. 

Infarto agudo do miocárdio (IAM) 
é um processo de necrose (morte do 
tecido) de parte do músculo cardía-
co por falta de aporte adequado de 
nutrientes e oxigênio (isquemia). A 
oclusão se dá, em geral, pela forma-
ção de um coágulo sobre uma área 
previamente comprometida por ate-
rosclerose, causando estreitamentos 
na luz do vaso sanguíneo. O infar-
to fulminante é aquele que causa 
o óbito do paciente antes que haja 
tempo de um atendimento médico. 
Aproximadamente 15% dos infar-
tos manifestam-se com morte súbita, 
não dando chance ao paciente. 

Leia mais em: 
BARE, Brenda G.; SUDDARTH, Doris S. Tra-
tado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

VIANA, R. A. P. P., WHITAKER, I.Y. Enfer-
magem em terapia intensiva: práticas e vivên-
cias. Porto Alegre: Artmed; 2011.

146 (IGACI – AL) A ortopneia ou 
dispneia, que ocorre quando o cliente 
está deitado e melhora quando se sen-
ta, sugere a presença de: 

A) pneumotórax ou angina do peito.
B) pneumonia ou estenose mitral.
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D) os municípios poderão constituir 
mandatos para desenvolver em conjunto 
as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam.
E) a articulação das políticas e programas, 
a cargo das comissões intersetoriais, abran-
gerá, em especial, a saúde das crianças.

Estudando mais
Priorize o estudo por meio de textos, 
questões e não se esqueça dos vídeos 
de referência. Um deles é a videoau-
la sobre a Lei nº 8.080/90. Dra. 
Ana Beatriz Ferrari, disponível em: 
<http://susconcurso.blogspot.com.
br/2013/06/video-lei-808090-por-
-ana-beatriz-ferrari.html>. Acesso 
em: 18 jan 2016.

19 (UFF – COSEAC) A articulação 
entre os diversos gestores do Sistema 
Único de Saúde se dá através de duas 
Comissões – a Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) e a Comissão Interges-
tores Bipartite (CIB). De acordo com a 
NOB-SUS 96, a Comissão Intergesto-
res Bipartite é formada por:

A) representação da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) e do Conselho Estadual 
de Secretários Municipais de Saúde (Co-
sems) ou órgão equivalente, sendo que 
um dos representantes dos Municípios é 
o Secretário de Saúde da Capital.
B) representação da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) e do Conselho Estadual 
de Secretários Municipais de Saúde (Co-
sems) ou órgão equivalente, sendo que 
um dos representantes dos Municípios é 
o Secretário de Saúde do município mais 

bem colocado no IDH – Índice de De-
senvolvimento Humano.
C) por representação do Ministério da 
Saúde (MS) e do Conselho Estadual de Se-
cretários Municipais de Saúde (Cosems).
D) por representação do Ministério da 
Saúde (MS) e do Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde (Conass).
E) por representação do Ministério da Saú-
de (MS) e da Secretaria Estadual de Saúde.

20 (SOLER) Considerando os prin-
cípios do Sistema Único de Saúde de 
universalidade e de integralidade da 
assistência, podemos dizer que o plano 
diretor de regionalização da assistência 
deverá garantir: 

I. O acesso dos cidadãos aos serviços de 
saúde o mais próximo possível de sua re-
sidência. 

II. Assistência pré-natal, parto e puerpério. 

III. Cobertura universal do esquema de 
imunizações para todas as faixas etárias. 

IV. Acompanhamento de pessoas com 
doenças crônicas de alta prevalência. 

Marque a alternativa CORRETA.

A) Somente as alternativas I e II estão 
corretas.
B) Somente as alternativas II e III estão 
corretas.
C) Somente as alternativas I, III e IV es-
tão corretas.
D) Todas estão corretas.

21 (INDEC) Relacionado à Lei nº 
8.080, de 19 de Setembro de 1990, po-
demos afirmar que: 

A) dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.
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Às vezes, é difícil 
manter o foco 
frente a assuntos 
tão diversificados, 
por isso é 
imprescindível 
dar mais atenção 
aos temas mais 
cobrados nos 
concursos.

O resumo serve como um lembrete 
do conteúdo de cada disciplina. 
Essa leitura irá fixar o que foi 
aprendido.
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Resumos
Leia atentamente o resumo referente aos conteúdos tratados neste volume. Eles 

auxiliarão na finalização dos estudos sobre esses assuntos.
Continue lendo, fazendo mapas mentais e provas que abranjam conteúdos em 

relação à Urgência e Emergência. 

Bons estudos!

A enfermagem na urgência e emergência
A Enfermagem participa de todos os processos, tanto na urgência quanto na emer-

gência, ou seja, tanto no nível primário quanto terciário de saúde. São diversos os 
locais em que o enfermeiro pode atuar, como, por exemplo:

• Unidades de atendimento pré-hospitalar.
• Unidades de pronto atendimento (UPA).
• Sala de estabilização.
• Brigada de incêndio.
• Catástrofes naturais.
• Pronto-socorro de hospitais tanto públicos quanto privados.
• Unidades de terapia intensiva.
• Unidades de dor torácica.
• Unidade de terapia intensiva neonatal.
• Unidades de internação.

Os profissionais de enfermagem devem estar atentos e preparados para atuarem 
em situações de urgência e emergência, pois a capacitação profissional, a dedicação e 
o conhecimento teórico e prático irão fazer a diferença no momento crucial do aten-
dimento ao paciente. 

Muitas vezes estas habilidades não são treinadas e, quando ocorre uma situação 
de emergência, o que vemos são profissionais correndo de um lado para outro sem 
objetividade, com dificuldades para atender o paciente e ainda com medo de aproxi-
mar-se da situação. Por outro lado, quando temos uma equipe treinada, capacitada e 
motivada, o atendimento é realizado de forma mais tranquila e com mais eficiência, 
podendo, na maioria das vezes, salvar muitas vidas.

A enfermagem trabalha diariamente com pacientes em risco de morte, e estes 
dependem deste cuidado. As ações do enfermeiro visam a garantir sempre a melhor 
assistência ao paciente, buscando a excelência no atendimento à vítimas graves, ex-
pressando, assim, a importância da profissão.

Estudar, capacitar, planejar e aperfeiçoar são ações essenciais para o desenvolvi-
mento teórico-prático de estudantes de enfermagem, enfermeiros, equipe multidisci-
plinar, técnicos e auxiliares de enfermagem, portanto, estar preocupado com as ações 
desenvolvidas no dia a dia de trabalho é fundamental.
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escrotal, períneo e região perianal. Sen-
do encaminhado para desbridamento 
cirúrgico de emergência. Após a cirur-
gia, foi encaminhado para a Unidade 
de Terapia Intensiva, permanecendo 
restrito ao leito, hemodinamicamente 
estável, com intensa dor local e extre-
mamente preocupado com a reação da 
sua noiva ao ver aquela ferida. Diante 
desse caso, consiste em diagnóstico de 
enfermagem o/a:

A) distúrbio da imagem corporal.
B) disreflexia autonômica.
C) risco de integridade da pele prejudicada.
D) risco para mobilidade física prejudicada.
E) dor crônica.

Mantenha o foco

Todo profissional de enfermagem 
deve conhecer a aplicação da North 
American Nursing Diagnosis Asso-
ciation (NANDA). Para isso, leia 
a mais nova obra recentemente 
publicada: Diagnósticos de enfer-
magem da NANDA: definições e 
classificações. É o guia definitivo 
para os diagnósticos de enfermagem. 
A última edição do texto clássico e 
internacionalmente conhecido foi 
ampliada, atualizada e revisada. A 
edição 2015-2017 traz definições, 
características definidoras, fatores 
relacionados e fatores de risco padro-
nizados, foram incluídos 26 novos 
diagnósticos de enfermagem. 

Utilizado por profissionais e estu-
dantes da enfermagem, o livro sa-
tisfaz a todos de forma didática e 
abrangente. A classificação NANDA 
apoia educadores no ensino do ra-
ciocínio crítico e julgamento clínico, 
favorecendo o desenvolvimento da 
acurácia diagnóstica. A classificação 
ainda permite o apoio ao gerencia-
mento do cuidado de enfermagem.

Utiliza-se o diagnóstico de enferma-
gem para determinar o plano de tra-
tamento adequado para o paciente. 
O diagnóstico de enfermagem orienta 
as intervenções e os resultados dos pa-
cientes, permitindo que o enfermei-
ro desenvolva o plano de cuidados. 
Além disso, os diagnósticos de enfer-
magem fornecem uma nomenclatura 
padronizada para o uso no prontuá-
rio eletrônico de saúde, permitindo a 
comunicação clara entre os membros 
da equipe de cuidados e a coleta de 
dados para a melhoria contínua no 
atendimento ao paciente.

A NANDA International é uma for-
ça global para o desenvolvimento e a 
utilização de uma terminologia de en-
fermagem padronizada, garantindo a 
segurança dos pacientes, por meio do 
cuidado baseado em evidências.

O livro traz as melhores práticas para 
desenvolvimento, teste e diagnósticos 
de enfermagem, e, ainda, conta com 
a contribuição de alguns acadêmicos 

de maior sucesso da área, enriquecen-
do a obra e assegurando que os diag-
nósticos possam ser realizados da for-
ma mais segura e correta por jovens 
profissionais em todo o mundo.

A ideia de diagnósticos de enfer-
magem para NANDA é tornar os 
profissionais mais completos para 
sua vida acadêmica e profissional, 
dando a eles opções de práticas cul-
turais a serem empregadas da me-
lhor forma no seu dia a dia, criando 
profissionais práticos, transculturais 
e extremamente mutáveis, podendo 
se adaptar a diversas clínicas.

33 (EBSERH – UFC) Homem, 64 
anos, internado na Unidade de Terapia 
Intensiva, encontra-se em diálise peri-
toneal intermitente e, devido ao fato de 
ter apresentando ganho acumulado no 
balanço da diálise após 5 ciclos, asso-
ciado à piora do padrão ventilatório e 
distensão abdominal, o médico solici-
tou verificação da pressão intra-abdo-
minal via intravesical. Para realização 
desse procedimento, deve-se realizar: 

A) medida intermitente, com instilação 
de 50ml de solução salina estéril. Medida 
e expressa em mmHg no final da expira-
ção na posição supina, com o transdutor 
nivelado na altura da linha axilar média.
B) medida intermitente, com instilação de, 
no máximo, 25ml de solução salina estéril. 
Medida e expressa em mmHg no final da 
expiração na posição supina, com o transdu-
tor nivelado na altura da linha axilar média.
C) medida intermitente, com instilação 
de 50ml de solução salina estéril. Medida 

e expressa em cm H2O no início da expi-
ração na posição supina, com o transdu-
tor nivelado na altura da linha hemiaxilar.
D) medida intermitente, com instilação 
de 100ml de solução salina estéril. Medi-
da e expressa em mmHg no final da expi-
ração na posição supina, com o transdu-
tor nivelado na altura da linha hemiaxilar.
E) medida contínua com transdutor de 
pressão eletrônica em mmHg.

34 (EBSERH – UFC) FAST HUG 
é um mnemônico que corresponde 
a uma forma de identificação e veri-
ficação de alguns dos aspectos mais 
importantes da assistência intensiva, 
representado pelos seguintes:

A) feridas, alimentação, sedação, trom-
boembolismo venoso, hemoglicoteste, 
úlcera por pressão e gasto energético.
B) fome, ansiedade, estresse, tristeza, hi-
giene, ulceração e gemência.
C) ventilação, oxigenação, perfusão, dé-
bito cardíaco, índice cardíaco, pressão de 
pulso e pressão arterial média.
D) alimentação, controle da ansiedade, an-
tibioticoterapia, prevenção de tromboem-
bolismo, elevação da cabeceira, prevenção 
de quedas e prevenção de úlcera por pressão.
E) alimentação, analgesia, sedação, pre-
venção de tromboembolismo venoso, ca-
beceira elevada, profilaxia de úlcera por 
pressão e controle glicêmico.

35 (AOCP) Dentre os cuidados de 
enfermagem para pacientes críticos 
com monitorização invasiva, eletrônica 
e contínua da pressão arterial, consta a 
manutenção do transdutor nivelado à 
altura do átrio direito. Em posição supi-
na, ao ser alterada a altura da cabeceira 
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Mais importante que acertar uma questão na hora  
dos estudos é identificar quais são as falhas conceituais 
das respostas erradas. Somente assim o leitor poderá  
dedicar-se aos temas que mais precisa.
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1. C – Conforme protocolos de cálculos 
de dosagem de medicamentos.

2. B – Nesse momento a biodisponibili-
dade do fármaco atinge seu ápice.

3. D – Nesse tipo de aplicação, a agulha 
penetra diretamente na veia do paciente.

4. A – Segundo técnicas de aplicação 
medicamentosa.

5. C – A questão proposta relaciona as-
suntos de farmacologia e neurofisiologia.

6. C – Para a medicação proposta na 
questão, as orientações de aplicação con-
sideram a melhor absorção do medica-
mento e o conforto do paciente/cliente.

7. C – Aplicar regra de três:

    5g —— 100ml

      x —— 1000ml

100x —— 5000g

      x —— 5000/100

      x= 50g

8. D – A contraindicação se deve ao fato 
de oferecer risco à circulação sanguínea.

9. B – Esses antibióticos são eficazes em 
combater a infecção urinária e podem ser 
usados pelas gestantes, desde que com 
acompanhamento médico.

10. D – Para esta questão, use os recur-
sos matemáticos de cálculo de transfor-
mação de soro.

1º Passo

100ml —— 5g

500ml ——  x

100x = 5·500

100x = 2500

x= 2500/100 

x = 25g

2º Passo

100ml  —— 10g

500ml ——   x

100x = 10·500

100x = 5000/100

x = 50g

3º Passo

100ml —— 25g

   20ml —— x

100x = 25·20

100x = 500

x = 500/100

x = 5g

4º passo

1 amp —— 5g

        x ——  25g

5x —— 1·25

x= 25/5

x = 5 ampolas
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