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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
O presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, usou seu perfil no Twitter para
ameaçar o mandatário do Irã, Hassan Rohani,
e disse que o país pode enfrentar
"consequências que poucos na história
sofreram antes".
A declaração chegou horas depois de
Rohani alertar para Trump "não brincar com
fogo", ou "se arrependerá". "Tenha em mente
que você não pode provocar o povo iraniano
com a desculpa da segurança e dos interesses
de seu país. O Irã é soberano e não será o faztudo de ninguém", disse o presidente iraniano,
acrescentando que um conflito entre os EUA e
a nação persa seria "a mãe de todas as guerras".
No Twitter, Trump disse para Rohani
"nunca mais ameaçar os Estados Unidos de
novo". "Ou você sofrerá consequências que
poucos através da história sofreram antes. Não
somos mais um país que apoiará suas dementes
palavras de violência e morte.
Cuidado!", escreveu o presidente, em letras
maiúsculas, como se estivesse gritando.
Além disso, o secretário de Estado dos EUA,
Mike Pompeo, acusou o líder supremo do Irã,
Ali Khamenei, de ter um fundo especulativo
"secreto" com US$ 95 bilhões em ativos. Os
recursos, segundo Pompeo, são usados pela
Guarda Revolucionária do país persa. "O nível
de corrupção e riqueza entre os líderes do
regime demonstra que o Irã é administrado por
algo que se parece mais com a máfia do que
com um governo", reforçou.
A primeira resposta à Casa Branca veio do
chefe da Justiça iraniana, Sadeg Larijani, que
disse que as declarações de Trump foram feitas
por uma "pessoa incapaz e estúpida".
"Qualquer ação pouco sábia dos EUA levará a
uma resposta inesquecível do Irã", disse.
Em abril passado, o presidente norteamericano rasgou o acordo sobre o programa
nuclear iraniano, assinado em 2015, na gestão
Obama, com outras cinco potências: China,
Rússia, Reino Unido, França e Alemanha.
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Desde então, os países remanescentes
tentam salvar o pacto, mas as sanções impostas
pelos EUA podem impedir que empresas
multinacionais invistam na economia iraniana.
(www.terra.com.br/noticias/mundo- 23.07.18)

QUESTÃO 01
Da análise da situação trazida pelo texto acima,
é correta afirmar que:
(A) O presidente dos Estados Unidos ameaçou
o Presidente Hassan Rohani do Iraque.
(B) A ameaça ocorreu para aterrorizar o
presidente Rohani, declarando Trump para que
o mesmo não brincasse com fogo, ou se
arrependerá.
(C) As ameaças partiram de Rohani, que
alertou Trump para não provocar o povo
iraniano com a desculpa da segurança e dos
interesses de seu país, sendo que o conflito
entre os EUA e a nação persa seria a “mãe de
todas as guerras”.
(D) Trump para revidar o presidente Rohani,
utilizou-se do secretário de Estado dos EUA,
Mike Pompeo, acusando o líder supremo do
Irã, Ali Khamenei, de ter fundo especulativo
“secreto” com U$$ 95 bilhões em ativos.
(E) Após a ameaça do presidente norteamericano, nada foi dito pelo Irã, o qual se
intimidou e permaneceu calado, aguardandose ainda um posicionamento do mesmo.
QUESTÃO 02
Na frase: “Além disso, o secretário de Estado
dos EUA, Mike Pompeo, acusou o líder
supremo do Irã, Ali Khamenei, de ter um fundo
especulativo "secreto" com US$ 95 bilhões
em ativos”, a palavra grifada pode ser
substituída exceto por:
(A) prático.
(B) investigativo.
(C) teórico.
(D) abstrato.
(E) curioso.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

Segundo texto acima é correto afirmar que o
Problema existente entre os Estados Unidos e
o Irã se deu:

Analise os itens abaixo e assinale a alternativa
correta quanto a pontuação:

(A) por ter o presidente norte-americano
rasgado o acordo sobre o programa nuclear
iraniano, assinado em 2005, com o apoio de
outras cinco potências: China, Rússia, Reino
Unido, França e Alemanha.

II – A gramática narrativa não é difícil, mas
tem lá seus quês.

(B) por ter o presidente norte-americano
rasgado o acordo sobre o programa nuclear
iraniano, com o apoio de outras cinco
potências: China, Rússia, Reino Unido, França
e Alemanha, assinado em 2015.

IV – O amor bate à porta e tudo é festa.

(C) por ter o presidente norte-americano
rasgado o acordo sobre o programa nuclear
americano, com o apoio de outras cinco
potências: China, Rússia, Reino Unido, França
e Alemanha, assinado em 2015

(C) apenas a IV está correta.

(D) por ter o presidente norte-americano
rasgado o acordo sobre o programa nuclear
iraniano, assinado em 2015, na gestão Obama,
com outras cinco potências: China, Rússia,
Reino Unido, França e Alemanha.
(E) por ter o presidente norte-americano
rasgado o acordo sobre o programa nuclear
iraniano, assinado em 2015, na gestão Obama,
com outras cinco potências: China, Rússia,
Reino Unido, França e Brasil.

QUESTÃO 04
Na frase: “Desde então, os países
remanescentes tentam salvar o pacto, mas as
sanções impostas pelos EUA podem impedir
que empresas multinacionais invistam na
economia iraniana”, a palavra grifada trata-se
de:

I – meu bem querer, tem um quê de pecado.

III – Quê? Impossível! Ela não pode ter saído
assim, tão rapidamente.
V – O amor bate a porte e nada resta.
(A) apenas a I e II estão corretas.
(B) apenas a III e V estão corretas.
(D) nenhuma das alternativas estão corretas.
(E) todas as alternativas estão corretas.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Na Rua 25 de Março em São Paulo, há 1000
chineses e coreanos trabalhando com o
comércio de todos os tipos de mercadoria, os
quais para conseguirem se comunicar conosco
estudam Português e Espanhol. Sabemos que
45% dos estrangeiros citados estudam
Espanhol, e que 49% estudam Português e que
28% não estudam nenhum dos dois idiomas.
Podemos afirmar que, na Rua 25 de Março, a
quantidade de estrangeiros citados que
estudam os dois idiomas, português e
espanhol, é de:
(A) 250.
(B) 260.

(A) advérbio.

(C) 180.

(B) adjetivo

(D) 220.

(C) pronome.

(E) 110.

(D) preposição.
(E) substantivo.
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

Um zoológico possui 100 animais, sabe-se
que:

Caio adquiriu um imóvel na planta por R$
80.000,00, em 2017, um ano depois,
precisamente em 2018, seu imóvel já está
valendo R$ 280.000,00. Diante desta situação
hipotética, qual a taxa de valorização do
imóvel de Caio:

1.
2.
3.
4.
5.

15 nunca foram vacinados;
32 só foram vacinados contra a doença Y;
44 já foram vacinados contra a doença Y;
20 só foram vacinados contra a doença Z;
2 foram vacinados contra as doenças Y, W
e Z.
6. 22 foram vacinadas contra apenas duas
doenças.
De acordo com os itens acima, o número de
animais do grupo que só foi vacinado contra
ambas as doenças Y e Z é:

(A) 220%.
(B) 230%.
(C) 180%.
(D) 250%.
(E) 160%.
QUESTÃO 10

(A) 12.
(B) 15.
(C) 18.
(D) 9.
(E) 8.

QUESTÃO 08

Margarida compra e vende bijuterias todo mês,
após um tempo conseguiu juntar a quantia de
R$ 400,00, e resolveu aplica-la a juros simples
por três meses, à taxa de 36% ao ano. O
montante obtido nesta aplicação foi aplicado a
juros composto, à taxa de 3% ao mês, por um
bimestre. Diante desta situação hipotética,
conclui-se que o total obtido de juros nas duas
aplicações por Margarida foi:

I- Se Ana Maria chegar antes de tocar o sinal
da escola, ela entra na sala de aula.

(A) R$ 220,32.

II – Se Ana Maria entra na sala de aula, então
ela chega em casa na hora certa.

(C) R$ 186,45.

III – Se Ana Maria corre, então ela chega antes
de tocar o sinal da escola.

(B) R$ 62,55.
(D) R$ 74,28.
(E) R$ 42,83.

IV – Ana Maria correu.
A partir dessas informações podemos concluir
que:
(A) Ana Maria entrou na sala de aula e não
chegou em casa na hora certa.
(B) Ana Maria chegou em casa na hora certa
ou Ana Maria correu.
(C) Ana Maria correu, mas não o suficiente, ou
desistiu de chegar em casa na hora certa.
(D) Ana Maria não entrou na sala de aula e não
chegou em casa na hora certa.
(E) Ana Maria chegou antes de tocar o sinal da
escola e não entrou na sala.
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CONHEC. GERAIS E ATUALIDADES
QUESTÃO 11
Em 2017 a indústria cinematográfica
americana foi alvo de uma avalanche de
denúncias de abuso sexual que teve início em
outubro. Mais de 40 atrizes, dentre elas,
Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow, acusaram
de assédio e estupro o produtor:
(A) Harvey Weinstein
(B) Steven Spielberg
(C) Quentin Tarantino
(D) Martin Scorsese
(E) James Cameron
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

A greve dos caminhoneiros ocorrida no Brasil,
no mês de maio de 2018, teve como tema
central:

O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, se entregou à Polícia Federal no dia 7 de
abril de 2018 para iniciar o cumprimento de
sua pena, lembrando que ainda restam recursos
a serem analisados, bem como novas ações em
andamento. Assinale a alternativa que
apresenta os dois crimes pelos quais o expresidente Lula foi condenado em segunda
instância:

(A) o imposto sobre a soja.
(B) o preço dos combustíveis, especialmente o
diesel.
(C) o aumento das tarifas de exportação.
(D) o aumento das taxas de juros do Banco
Central.
(E) o aumento do desemprego.

(A) lavagem de dinheiro e corrupção passiva.
(B) lavagem de dinheiro e estelionato.
(C) tergiversação e corrupção ativa.

QUESTÃO 13
Marielle Franco, vereadora do município do
Rio de Janeiro, foi morta junto com seu
motorista depois que saiu de uma reunião.
Muito envolvida com causas sociais, a
vereadora pertencia a que partido:

(D) furto e descaminho.
(E) formação de quadrilha e atentado violento
ao pudor.

INFORMÁTICA

(A) PSC.

QUESTÃO 16

(B) PSOL.

No que se refere ao Power Point 2010, assinale
a alternativa que indica a área reservada para
anotações sobre slides e que é de muita
serventia para incluir lembretes e informações
adicionais de um trabalho, não deixando a
apresentação carregada com muitos textos.
Tais notas são anexadas na parte inferior da
janela dos slides e não aparecem na
apresentação:

(C) PT.
(D) PT do B.
(E) PC do B.

QUESTÃO 14
No dia 25 de maio, dois indivíduos adentraram
um restaurante e detonaram uma bomba, o que
resultou em 15 pessoas feridas. Qual dos países
abaixo foi o alvo da violência nessa ocasião?

(A) Revisão.

(A) Canadá.

(D) Painel de anotações.

(B) Noruega.

(E) Controle de exceções.

(B) Recall.
(C) Layout de notas.

(C) Estados Unidos.
(D) Espanha.
(E) Bélgica.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

Supondo que você, utilizando o MS Excel
2010 em sua versão em português, deseja
aplicar a formatação em itálico de um texto de
uma célula usando teclas de atalho, você deve
utilizar as teclas:

Para um usuário ocultar as linhas de grade de
uma planilha de cálculo do MS Excel 2010, ele
deverá desmarcar a opção “Linhas de Grade”.
Assinale a alternativa que indica o exato local
onde essa opção se encontra no Menu:

(A) CTRL+1

(A) Dados – Planilha.

(B) CTRL+2

(B) Ação – Conversão.

(C) CTRL+3

(C) Exibição – Mostrar.

(D) ALT+2

(D) Ativar – Revisar.

(E) ALT+3

(E) Revisar – Plano de Notas.

QUESTÃO 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Quais teclas o usuário deve utilizar para
centralizar um texto digitado, levando-se em
consideração o MS Word em português?

QUESTÃO 21

(A) CTRL+E.
(B) CTRL+L.

A transmissão, respectivamente, das seguintes
doenças: AIDS, hepatite A e meningite,
ocorrem pelo(a):
(A) água ou alimentos contaminados; contato
sexual; ar.

(C) CTRL+A.

(B) uso de drogas endovenosas ou contato
sexual; água ou alimentos contaminados; ar.

(D) SHIFT+P.
(E) SHIFT+F

(C) contato sexual; picada de mosquito; água.
QUESTÃO 19

Um professor abriu uma apresentação de 5
slides feita por um de seus alunos que utilizou
o MS Power Point 2010 em sua configuração
original. Ao iniciar o modo de apresentação e
avançar os slides, o professor percebeu que o
slide 4 não foi exibido. Isso ocorreu porque
referido slide:
(A) tem notas carregadas.
(B) está oculto.
(C) está revisado.
(D) está transcrito em padrões de Intranet.
(E) tem anotações registradas.

(D) uso de drogas endovenosas ou contato
sexual; ar; picada de mosquito.
(E) objetos contaminados; infecção hospitalar
e água contaminada.

QUESTÃO 22
Qual é a conduta adequada para os casos de
pessoas que acabaram de sofrer queimaduras?
(A) lavar a região afetada com água corrente.
(B) inserir café para amenizar a dor e acelerar
a cicatrização.
(C) colocar antisséptico imediatamente, a fim
de acelerar a cicatrização.
(D) colocar creme ou gel dental na área
afetada.
(E) colocar maisena na região afetada para
aliviar a dor e regular a pressão sanguínea,

Auxiliar de Serviços de Saúde
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Como se sabe, a boca é a via mais indicada
para administrar medicamentos. Assinale a
alternativa que indica os procedimentos mais
adequados para essa prática:

Embora não substitua a lavagem das mãos, o
uso das luvas é muito importante no que se
refere à questão da segurança e higiene dos
procedimentos médico-hospitalares. Sobre
esse equipamento, assinale a alternativa
correta:

(A) Se o medicamento for colocado sob a
língua do paciente, este deverá chupá-lo para
que seja completamente absorvido pelo
organismo.
(B) Se o medicamento for colocado sobre a
língua do paciente, este deverá mordê-lo para
extrair as melhores benesses do medicamento.
(C) Pedir ao paciente que
calmamente o medicamento.

mastigue

(D) Se o paciente não for capaz de segurar os
medicamentos, deve-se colocar a borda do
copo de medicação junto aos lábios dele e,
calmamente, introduzir a medicação em sua
boca.
(E) Os medicamentos devem ser ingeridos
todos no mesmo instante, independentemente
do quadro clínico do paciente.

QUESTÃO 24
No que se refere à lavagem e à antissepsia das
mãos, assinale a alternativa correta:
(A) É recomendado o uso de escovas de cerdas
extrafortes.

(A) As luvas de procedimento, via de regra,
são fabricadas com vinil ou látex, embora seja
possível encontrar outros tipos disponíveis no
mercado.
(B) As luvas de procedimento são utilizadas
como verdadeiras barreiras para prevenir o
contato manual direto com o sangue, fluidos
corporais, secreções, excreções, mucosas e
pele não íntegras.
(C) As luvas de procedimentos são utilizadas
na realização de curativos estéreis, com o
objetivo de minimizar o risco de infecção.
(D) As luvas de procedimento são utilizadas
como barreira para proteger os pacientes
contra os microrganismos transmitidos pelos
profissionais da saúde ao realizarem
procedimentos e contatos que envolvam
mucosas ou pele não íntegra.
(E) As luvas de procedimento são utilizadas
como barreiras para proteger apenas o
profissional da área da saúde do risco de ser
infectado pela enfermidade do paciente.

(B) Utiliza-se apenas toalhas de pano para
secagens das mãos.
(C) Enxagua-se das pontas dos dedos em
direção ao cotovelo.
(D) Enxagua-se do cotovelo em direção às
pontas dos dedos.
(E) Se o profissional estiver usando joias, estas
devem ser lavadas durante o procedimento de
assepsia das mãos.

QUESTÃO 26
Como se sabe, a AIDS ataca o sistema
imunológico do indivíduo, tornando-o mais
vulnerável a doenças “oportunistas”. Sobre
essa doença, quais são as células mais
atingidas?
(A) Hemácias.
(B) Tormina.
(C) Micrófagos.
(D) Plaquetas.
(E) Linfócitos T.

Auxiliar de Serviços de Saúde

Página 6 de 9

Prefeitura Municipal de Conchas Concurso Público – 01/2018

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 27

QUESTÃO 29

No que se refere a AIDS, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

No que se refere ao tema da cicatrização,
recomenda-se que o curativo estéril realizado
na fase pós-operatória em feridas com
cicatrização por primeira intenção esteja
corretamente fixado, limpo, seco e sem sinais
indicativos de troca. Ademais, recomenda-se
que este mesmo curativo seja mantido pelo
período de:

I – É causada pelo HPV.
II – O uso regular e assistido de antirretrovirais
pode aumentar a sobrevida dos pacientes.
III – Transmite-se apenas pela via sexual.
IV – O exame para sua detecção é realizado
através da coleta de sangue e não é
disponibilizado a título gratuito.
V – Se tratada corretamente, tem índice de
100% de chances de cura.
(A) apenas o item I está correto.

(A) 4 a 8 horas.
(B) 8 a 12 horas.
(C) 24 a 48 horas.
(D) 36 a 48 horas.
(E) 48 a 72 horas.

(B) apenas o item II está correto.
(C) apenas os itens II e V estão corretos.
(D) apenas os itens III e V estão corretos.
(E) apenas os itens I e IV estão corretos.

QUESTÃO 28
Como se sabe, a clamídia é uma doença
sexualmente
transmissível
geralmente
assintomática. No entanto, em alguns casos,
seus efeitos podem ser bem graves. Sobre o
tema, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Pode causar pequenas verrugas na região
genital.
II – Pode baixar a imunidade, possibilitando,
dessa forma, a contaminação por outras
moléstias.

QUESTÃO 30
No que se refere aos cuidados de higiene na
coleta de exame de urina, recomenda-se
realizar a assepsia dos genitais externos com a
utilização de:
(A) água e sabão neutro.
(B) água oxigenada.
(C) soro fisiológico.
(D) água sulfurosa clínica.
(E) cloridrato de iodo diluído.

QUESTÃO 31
Que nome se dá ao agente infeccioso da
Doença de Chagas?

III – Pode causar o impedimento da gravidez
ou gravidez tubária.

(A) Trypanossoma chagasi.

IV – Pode causar lesões dolorosas na vagina.

(C) Trypanossoma cruzi.

V – Pode causar dores pélvicas e verrugas na
região genital.

(D) Leishmania acefalis.

(A) apenas o item II é verdadeiro.

(B) Leishmania terris.

(E) Malatiis aquinae.

(B) apenas o item III é verdadeiro.
(C) apenas os itens III e V são verdadeiros.
(D) apenas os itens II e V são verdadeiros.
(E) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
Auxiliar de Serviços de Saúde
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

No tocante ao preparo e à administração de
medicamentos, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

De quais doenças a Vacina Tríplice Viral
(VTV) protege a criança?

I – Em se tratando de medicamentos
incompatíveis que tenham que ser ministrados
numa mesma via venosa e no mesmo horário,
recomenda-se que seja ministrado um em
seguida do outro.
II – Alguns medicamentos não podem ser
diluídos com soro fisiológico.
III – Medicamentos prescritos para serem
administrados por via sublingual não devem
ser deglutidos, uma vez que o efeito não será o
mesmo.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas o item III é verdadeiro.
(D) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) apenas os itens II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 33

(A) caxumba, rubéola, sarampo.
(B) coqueluche, varicela, caxumba.
(C) sarampo, hepatite C, coqueluche.
(D) varicela rubéola, catapora.
(E) tifo, hanseníase, catapora.
QUESTÃO 35
No que se refere às doenças sexualmente
transmissíveis (DSTs), analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – Algumas dessas doenças podem ser
transmitidas da mãe para o filho durante a
gravidez.
II – A utilização do preservativo é uma das
formas mais eficazes de evitar a contaminação.
III – Toda doença sexualmente transmissível
apresenta sintomas na região genital.
IV – Todas as formas de relação sexual são
capazes de transmitir alguma doença desse
tipo.

No que se refere à sífilis, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta.

V – A gonorreia e a cistite são exemplos de
DSTs.

I – Provoca lesões dolorosas e ulceradas em
todas as partes do corpo humano.

(A) apenas os itens I, II e IV estão corretos.

II – Provoca baixa na imunidade do indivíduo.

(B) apenas os itens I, IV e V estão corretos.

III – Provoca inflamação no canal da uretra.

(C) apenas os itens III e V estão corretos.

IV – Provoca ferida nos órgãos genitais
(cancro duro).

(D) apenas os itens I e V estão corretos.

V – Provoca lesões dolorosas.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas os itens II e V são verdadeiros.
(C) apenas os itens III e IV são verdadeiros.
(D) apenas o item IV é verdadeiro.
(E) apenas os itens I e V são verdadeiros.

(E) apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.
QUESTÃO 36
Que vacina é indicada a um paciente que que
sofreu um ferimento ao efetuar a limpeza de
um terreno baldio?
(A) vacina contra febre amarela.
(B) vacina contra meningite.
(C) vacina contra HPV.
(D) vacina contra raiva.
(E) vacina contra tétano.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

No que se refere à vacina BCG, assinale a
alternativa que apresenta a forma pela qual ela
deve ser aplicada:

Em se tratando de pessoa adulta, o profissional
da área de saúde deve aplicar o medicamento
no canal auditivo:

(A) subcutânea, na região do deltoide, no braço
esquerdo.

(A) mantendo ereta a cabeça do paciente e
pingar a solução puxando o pavilhão auditivo
para baixo e para a frente.

(B) intradérmica, na altura da inserção inferior
do músculo deltoide, de preferência no lado
direito.
(C) intramuscular, na região deltoide e,
obrigatoriamente, do lado esquerdo.
(D) intramuscular, na região glútea, em
qualquer um dos lados.
(E) subcutânea, na região deltoide, no braço
direito.

QUESTÃO 38
No que se refere à limpeza e à preparação dos
equipamentos, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – Dá-se o nome de cama aberta àquela
preparada para receber o paciente submetido à
cirurgia ou procedimento sob anestesia.
II – Dá-se o nome de cama fechada àquela
ocupada pelo paciente acamado.
III – Os procedimentos de limpeza da unidade
em que se encontra o paciente não podem ser
realizados por empresas de limpeza.
IV – Dá-se o nome de limpeza terminal ou
geral a limpeza da unidade, incluindo parede,
piso e todo o mobiliário da unidade do
paciente.
V – Dá-se o nome de limpeza concorrente a
limpeza realizada em virtude do óbito, da alta
ou da transferência do paciente.
(A) apenas os itens I e II estão corretos.
(B) apenas o item II está correto.

(B) sustentando a cabeça do paciente com uma
tipoia, a fim de melhorar o fluxo da respiração
auditiva.
(C) inclinar frontalmente a cabeça do paciente,
a fim de que a solução inserida não derrame.
(D) inclinar lateralmente a cabeça do paciente
e inserir a solução puxando o pavilhão auditivo
para o lado direito.
(E) inclinar lateralmente a cabeça do paciente
e inserir a solução puxando o pavilhão auditivo
com o auxílio de equipamentos.

QUESTÃO 40
No que se refere à sondagem por via gástrica,
assinale a alternativa que representa a melhor
técnica:
(A) medir a distância da sonda, introduzindo a
extremidade da mesma sobre a ponta do nariz,
estendendo-a, primeiramente, até o lóbulo da
orelha e, daí, para baixo, até o manúbrio do
externo, marcando a sonda.
(B) lubrificar os 5 centímetros iniciais da
extremidade distal da sonda com anestésico em
forma de gel.
(C) parar o procedimento imediatamente caso
o paciente apresente tosse, e retomá-lo quando
o estado estiver normalizado novamente.
(D) verificar a narina com maior fluxo de ar
antes de iniciar o procedimento.
(E) verificar a narina com menor fluxo de ar
antes de iniciar o procedimento.

(C) apenas os itens III e IV estão corretos.
(D) apenas os itens I e V estão corretos.
(E) apenas o item IV está correto.
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