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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

CARGO: ENFERMEIRO 
PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público/Processo Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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LINGUA PORTUGUESA 
01 - Identifique a alternativa que torna correta 
a regência nominal nas seguintes frases: 
I – São poucos os cargos ____ os quais os jo-
vens são aptos. 
II – Alguns acontecimentos ____ que estive 
alheio eram bastante relevantes. 
III – As pessoas ____ quem ele tem desprezo 
realmente prejudicaram-lhe a carreira profis-
sional. 
A) para – a – por 
B) para – de – por 
C) para – a – em 
D) a – a – com 
E) a – de – com 
 
02 - Aponte a alternativa que justifica correta-
mente o emprego das vírgulas na seguinte fra-
se: 
Os advogados, com muito cuidado, analisaram 
o documento. 
A) Isolar adjunto adverbial deslocado. 
B) Isolar o vocativo. 
C) Isolar determinadas expressões explicati-
vas. 
D) Isolar o aposto. 
E) Separar o núcleo do adjunto adverbial de 
lugar. 
 
03 - Identifique a figura de linguagem apresen-
tada no seguinte trecho: 
“As máquinas são adoradas porque são belas, 
e apreciadas porque conferem poder; são odi-
adas porque são feias, e detestadas por impo-
rem a escravidão.” 
A) hipérbole 
B) ironia 
C) personificação 
D) antítese 
E) onomatopeia 
 
04 - “Há muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio.”É possível substituir o verbo as-
sinalado no fragmento pela seguinte estrutura 
sem que haja qualquer inadequação sintático-
semântica: 
A) Existe muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio. 
B) Haviam muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio. 
C) Existem muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio. 
D) Haveriam muitos trabalhadores informais 
nas praias do Rio. 

E) Existia muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio. 
 
05 -Assinale a alternativa que apresenta a con-
cordância verbal ou nominal de acordo com as 
normas gramaticais. 
A) Parece que existe, por todos os lados, mo-
vimentos que busca a felicidade como direito 
do ser humano. 
B) Algumas inserções conscientes na natureza, 
das quais as muralhas de concreto isolam as 
pessoas, ajudam. 
C) Quanto mais inteligentes são os homens, 
mais possibilidade de ser infeliz tem. 
D) A histeria coletiva solapa grandes fortunas 
ou devoram as economias de pessoas que a 
juntou com sacrifício. 
E) Se as pessoas querem todas as cores, todas 
as marcas, todos os carros, tudo que vê pela 
vida, prepara a frustração. 
 
06 -A reescrita do texto teve o sentido original 
modificado em 
A) “Aqui entre nós, vejo uma reportagem sobre 
a gastança de nossas crianças e jovens.” / Ve-
jo, aqui entre nós, uma reportagem sobre a 
gastança de nossas crianças e jovens. 
B) “Gostei do tênis azul, do amarelo e do rosa, 
diz uma menininha encantadora.” / Uma meni-
ninha encantadora diz:Gostei do tênis azul, do 
amarelo e do rosa. 
C) “Uma boa rima para felicidade pode ser 
simplicidade.” / Simplicidade pode ser uma boa 
rima para felicidade. 
D) “Posso ter montanhas de dinheiro, mas vi-
ver ansioso, solitário.” / Posso ter montanhas 
de dinheiro, no entanto viver ansioso, solitário. 
E) “Decido escrever sobre esse tema tão gasto, 
tão vago, quase sem sentido, porque leio sobre 
felicidade.” / Porque leio sobre felicidade, deci-
do escrever sobre esse tema tão gasto, tão 
vago, quase sem sentido. 
 
07 -Assinale a opção que permite reescrever as 
orações abaixo, substituindo, em sequência, as 
lacunas pelas formas verbais que tornam cor-
reta a concordância, de acordo com a língua 
padrão: 
I. _____________ às pressas da sala os pri-
meiros candidatos. 
II. _____________ na praia deserta a primeira 
menina da região. 
III. Não se ___________ nos planos. 
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IV. Os Estados Unidos não 
______________________ o acordo comerci-
al. 
V. Perto de trinta candidatos 
_____________________ hoje. 
A) Saíram, sumiam, confiava, aceitara, faltara. 
B) Saía, sumia, confiavam, aceitaram, faltara. 
C) Saíram, sumia,confiava, aceitaram, falta-
ram. 
D) Saíra, sumiam, confiavam,aceitara, falta-
ram. 
E) Saíram, sumiam,confiava, aceitaram, falta-
ram. 
 
08 -Assinale a alternativa cuja regência verbal 
esteja de acordo com a norma culta. 
I. Quem assistiu a esse jogo viu que o árbitro 
foi injusto. 
II. Não assisto esse tipo de programa. 
III. O piloto precisou o local do pouso e ater-
rou. 
IV. Visei ao alvo e atirei. 
V. Se ele quer morrer, ele aspira a morte. 
A) Somente os períodos II, IV e V estão corre-
tos. 
B) Todos os períodos estão corretos. 
C) Somente o período I está correto. 
D) Somente os períodos I e III estão corretos. 
E) Somente os períodos IV e V estão corretos. 
 
09 - A palavra que semanticamente está rela-
cionada achumbo é: 
A) plúmbeo; 
B) fulvo; 
C) pluvial; 
D) cúpido; 
E) fluvial 
 
10 - Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é 
a alegria”tem-se um caso de: 
A) antítese; 
B) pleonasmo; 
C) metáfora; 
D) anacoluto; 
E) prosopopéia. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
11 - O poder Legislativo em âmbito nacional é 
exercido:  

A)pelo Presidente;  
B)pelo Congresso Nacional;  
C)pelos desembargadores;  
D)pelos ministérios;  
E)pelo Tribunal de Contas.  

 

12 - O prefeito é a maior autoridade do muni-
cípio, mas teoricamente esse poder que o pre-
feito exerce pertence:  
A) ao próprio prefeito;  
B) aos vereadores;  
C) aos secretários;  
D) ao povo;  
E) ao governador. 
 
13 - Sobre a educação brasileira, marque, en-
tre as alternativas abaixo, a que apresenta o 
processo de seleção unificada do Ministério da 
Educação. 
A) Enade 
B) Enem 
C) Prouni 
D) Sisu 
E) Fies 
 
14 - É sabido que o Brasil vem se tornando 
cada vez mais um país de economia forte, 
principalmente, devido ao seu PIB(Produto In-
terno Bruto) superar ao de muitos países. Nes-
te contexto, o Brasil está a frente de todos os 
países citados abaixo, EXCETO: 
A) Reino Unido 
B) Rússia 
C) Canadá 
D) Itália 
E) França 
 
15 -É sabido que no sistema governamental do 
Brasil, há quatro espécies de Administração 
Pública. Sobre esta ótica, considere os itens 
abaixo e marque a alternativa correta. 
I. Administração Pública Federal – representa-
da pela União, tem por finalidade o dever de 
administrar os interesses. 
II. Administração Pública do Distrito Federal – 
representada pelo Distrito Federal, tem por 
finalidade atender aos interesses da população 
ali residente, e de ser responsável pelo rece-
bimento de representações diplomáticas ao 
Brasil quando em visita. 
III. Administração Pública Estadual – promove 
todas as iniciativas para satisfazer os interes-
ses da população de seu limite territorial geo-
gráfico como estado – membro. 
IV. Administração Pública Municipal – zelar 
pelos interesses da população local dentro dos 
imites territoriais do município. 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
A) I, apenas; 
B) I e II, apenas; 
C) I, II e III, apenas; 
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D) II, III e IV, apenas; 
E) I, II, III e IV. 
 
16 -A cidade brasileira onde os fiéis religiosos 
do catolicismo costumam frequentar, para co-
memorar ritos da Padroeira do Brasil é: 
A) Juazeiro do Norte, no Ceará 
B) Belém, no Pará 
C) Brasília, no Distrito Federal 
D) Aparecida, em São Paulo 
E) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
 
17) Qual dos esportes abaixo não é um esporte 
olímpico? 
A) Futsal. 
B) Basquete. 
C) Handebol. 
D) Natação. 
E) Todas as modalidades são esporte olímpico. 
 
18 - A primeira presidente mulher eleita no 
Brasil foi: 
A)Luiza Alzira Soriano; 
B)Luiza Erundina; 
C)Roseana Sarney; 
D)Rosinha Garotinho; 
E)Dilma Rousseff 
 
19 - “O atleta Jonathan Henrique Silva, de 20 
anos de idade, escreveu seu nome na história 
de Varginha ao ser o primeiro varginhense a 
conquistar vaga nos Jogos Olímpicos, em com-
petição individual. A data 31 de março de 2012 
registrou o fato histórico”.Qual a modalidade 
do esportista citado no texto: 
A) Salto Triplo; 
B) Natação; 
C) Arremesso de Dardo; 
D) Salto em distância. 
E) Volei 
 
20 - As funções de ministros da União, de se-
cretários de Estado e secretários Municipais 
são cargos de confiança, respectivamente: do 
presidente da República; dos governadores dos 
Estados e dos prefeitos dos Municípios. Assina-
le a alternativa que indica o poder do qual fa-
zem parte esses cargos. 
A) legislativo. 
B) executivo. 
C) moderador. 
D) judiciário. 
E) exaltador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 - O processo histórico da Enfermagem teve 
vários nomes importantes que transformaram 
as bases da profissão. Sobre a história da en-
fermagem assinale a alternativa correta. 
A) Florence Nightingale foi convidada pelo Mi-
nistro da Guerra para trabalhar junto aos sol-
dados feridos em combate na Guerra do Para-
guai em 1854. 
B) Florence Nightingale cuidou de feridos du-
rante a Guerra da Criméia 
C) Ana Neri fundou em 1945, a Cruz Vermelha 
D) Em 1919 Florence Nightingale fundou a Es-
cola de Enfermagem que leva o seu nome 
E) Ana Neri é conhecida com a “dama da lâm-
pada” 
 
22 - A Lei que especificamente, dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e sobre as transfe-
rências intergovernamentais de recursos finan-
ceiros na área da saúde e dá outras providên-
cias é: 
A) 7.498/86 
B) 8.142/90 
C) 8.080/90 
D) 8.689/93 
E) 1.920/53 
 
23 - Um profissional de enfermagem que ad-
ministra uma medicação sem ter lido o rótulo 
está agindo com: 
A) Imprudência 
B) Negligência 
C) Imperícia 
D) Insatisfação 
E) Desarticulação 
 
24 - Um paciente admitido no serviço de emer-
gência, com hemorragia digestiva, por rompi-
mento de varizes esofagianas. Para controlar e 
cessar esse sangramento utiliza-se: 
A) Sonda de Levine. 
B) Sonda de Folley. 
C) Sonda de SengstakenBlakemore. 
D) Sonda de Dobhoff 
E) Sonda de Miller-Abbott 
 
25 - Considerando ação dos métodos esterili-
zantes, assinale a alternativa CORRETA: 
A) Na estufa, a ação esterilizante resulta em 
destruição bacteriana que se dá pela oxidação 
celular. 
B) Na autoclave, a ação esterilizante se pro-
cessa através da alteração da composição 
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lecular das células, as quais sofrem perda ou 
adição de cargas elétricas. 
C) Na esterilização por radiação, a ação esteri-
lizante se dá por alteração no DNA, onde ocor-
re a mutação das células. 
D) Na esterilização por óxido de etileno, a ação 
esterilizadora se dá pela termo coagulação das 
proteínas bacterianas. 
E) Na esterilização por óxido de etileno, a ação 
esterilizante se processa através da alteração 
da composição molecular das células, as quais 
sofrem perda ou adição de cargas elétricas. 
 
26 -Deu entrada no hospital um senhor quei-
xando-se de febre, fraqueza generalizada, per-
da de peso significativa e recusa alimentar. 
Após avaliação médica fora prescrito a admi-
nistração de nutrição parenteral(NP) em veia 
central. Nesse caso um dos cuidados de enfer-
magem para o atendimento das Necessidades 
Humanas Básicas de alimentação (nutrição) do 
paciente seria: 
A) manter os registros exatos da ingesta e die-
ta 
B) trocar o equipo de extensão a cada 72 a 
96horas 
C) verificar a frequência respiratória de 
4/4horas 
D) administrar glicose isotônica de 8/8 horas 
E) observar a presença de flebite no local de 
inserção do cateter. 
 
27 -Atendido em um setor de urgência e emer-
gência de um hospital, um rapaz, 20 anos, cur-
sando com febre alta,acompanhada de calafri-
os, sudorese, cefaleia e astenia. Durante a a-
namnese referiu ter chegado recentemente do 
Continente Africano onde havia assistido a Co-
pa do Mundo. Os exames laboratoriais confir-
maram caso de malária importado. Diante do 
caso o provável agente etiológico seria: 
A) Plasmodium falciparum 
B) Plasmodium ovale 
C) Plasmodiummalariae 
D) Plasmodium vivax 
E) Plasmodium Darling 
 
28 -Em relação aos curativos, é correto afir-
mar. 
A) A papaína é um gel composto por água, 
carboximetilcelulose e propilenoglicol, com a-
ção bactericida. Atua na prevenção de necrose 
tecidual. 
B) A colagenase é uma pomada composta por 
colágeno, que favorece o crescimento interno 

de vasos sanguíneos, e alginato de cálcio, utili-
zado como absorvente em ferida com intenso 
exsudato. 
C) Os ácidos graxos essenciais (AGEs) são so-
luções oleosas, compostas por ácido linoleico, 
ácido caprílico,lecitina de soja e vitaminas A e 
E. Os AGEs atuam em pele íntegra, formando 
uma película protetora e prevenindo escoria-
ções. 
D) O filme ou membrana semipermeável é 
composto por íon de prata, com ação bacterici-
da. É indicado para fixação de cateteres e feri-
das com muito exsudato. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
29 - A classificação da desinfecção está dire-
tamente relacionada à ação germicida do pro-
cesso empregado em função do risco de infec-
ção envolvido no uso do produto para saúde. A 
desinfecção de alto nível: 
A) é um processo que visa a destruição de to-
dos os microorganismos, inclusive os esporos. 
B) é indicada para artigos semi críticos como 
os de inaloterapia, anestesia e endoscópios. 
C) foi proibida pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA), pois está associada 
ao risco ocupacional dos profissionais de saúde 
e à resistência microbiana aos produtos utiliza-
dos neste tipo de processo. 
D) é empregada na remoção de sujidades e na 
manutenção do estado de higiene de ambien-
tes, utensílios, objetos e superfícies 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
30 -A Lei nº 7.498/86 dispõe sobre a regula-
mentação do exercício da Enfermagem e dá 
outras providências. Na referida lei, consta que 
o enfermeiro exerce todas as atividades de 
Enfermagem, cabendo-lhe privativamente: 
A) observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas. 
B) participar na elaboração, execução e avalia-
ção dos planos assistenciais de saúde. 
C) participar da orientação e supervisão do 
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar. 
D) planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar os serviços de assistência de Enferma-
gem. 
E) prevenir e controlar sistematicamente danos 
que possam ser causados à clientela durante a 
assistência de Enfermagem. 
 
31 - No código de ética dos profissionais de 
enfermagem, é responsabilidade e dever do 
profissional enfermeiro: 
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A) participar da prática profissional multi e in-
terdisciplinar com responsabilidade, autonomia 
e liberdade. 
B) apoiar as iniciativas que visem ao aprimo-
ramento profissional e à defesa dos direitos e 
interesses da categoria e da sociedade. 
C) exercer a Enfermagem com liberdade, auto-
nomia e ser tratado segundo os pressupostos e 
princípios legais, éticos e dos direitos huma-
nos. 
D) exercer a profissão com justiça, compromis-
so, equidade, resolutividade, dignidade, com-
petência,responsabilidade, honestidade e leal-
dade. 
E) ter conhecimento acerca do ensino e da 
pesquisa a serem desenvolvidos com as pesso-
as sob sua responsabilidade profissional ou em 
seu local de trabalho. 
 
32 -Uma jovem de 24 anos, ansiosa, vai ao 
consultório de enfermagem com queixa de dor 
no peito, referindo que a dor piora com esfor-
ços físicos, como subir escadas. A jovem nega 
tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. 
Durante a avaliação da paciente, o enfermeiro 
realizou a ausculta cardíaca, detectando um 
clique mesossistólico, caracterizando prolapso 
de valva mitral. A manobra que o enfermeiro 
deve solicitar que a paciente realize para acen-
tuar os achados do prolapso da valva mitral e 
facilitar a avaliação é: 
A) manobra de Adson. 
B) manobra de Ortolani. 
C) manobra de Valsalva. 
D) manobra de Heimlich. 
E) manobra de Agachamento. 
 
33 - Relacione corretamente as colunas. 
1. Feridas limpas. 
2. Feridas potencialmente contaminadas. 
3. Feridas contaminadas. 
4. Feridas infectadas. 
( ) Feridas em que os micro-organismos cau-
sadores já se encontram no campo operatório 
antes da cirurgia e que apresentam coleções 
purulentas; feridas traumáticas com tecido 
desvitalizado, vísceras perfuradas, corpo estra-
nho e/ou contaminação fecal. 
( ) Aquelas em que ocorre penetração no trato 
respiratório, digestivo ou geniturinário, sem 
contaminação significativa; feridas causadas 
por cirurgia com pequenas infrações técnicas; 
feridas drenadas por meios mecânicos; feridas 
em áreas de difícil antissepsia. 

( ) Feridas em que não há processo inflamató-
rio e em que não ocorreu penetração no trato 
respiratório, digestivo e geniturinário, não ha-
vendo, portanto, infração dos princípios de 
técnica. 
( ) Aquelas em que há infração técnica; grande 
contaminação a partir do trato gastrintestinal; 
ferida traumática recente; penetração no trato 
geniturinário ou biliar na presença de urina ou 
bile infectada. 
A sequência está correta em 
A) 4, 2, 1, 3 
B) 4, 1, 3, 2  
C) 3, 4, 1, 2  
D) 4, 3, 2, 1  
E) 1, 2, 3, 4 
 
34 - Com relação as complicações pós cirúrgi-
cas das cirurgias torácicas, é incorreto: 
A) Arritmias. 
B) Atelectasias. 
C) Pneumotórax. 
D) Edema pulmonar. 
E) Déficit neurológico. 
 
35 - Quanto à urgência, as cirurgias caracteri-
zam-se como, exceto: 
A) Obrigatória. 
B) Emergência. 
C) Urgência. 
D) Requerida. 
E) Eletiva. 
 
36 - O choque é uma das complicações pós-
operatórias mais sérias e preocupantes. Alguns 
dos sinais clássicos deste evento são: 
A) Hipertensão arterial e pele fria. 
B) Bradipnéia e palidez. 
C) Pele úmida e bradisfigmia. 
D) Palidez e pele fria. 
E) Pele úmida e bradipnéia 
 
37 -Uma criança, 7 anos de idade, internada 
em um hospital de referência materno-infantil, 
emagrecida,irritada, distensão abdominal, vô-
mitos e refluxo gastro esofágico pós-prandiais 
e pólipos intestinais. Foi instalada sonda naso-
gástrica para alimentação, a qual foi conside-
rada pela enfermeira da unidade como um 
problema de enfermagem, sendo mencionado 
no plano assistencial da criança. Com base 
nesse problema, informe a principal necessida-
de humana básica afetada. 
A) Hidratação. 
B) Segurança. 
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C) Conforto. 
D) Eliminação. 
E) Nutrição. 
 
38 -Uma mulher internada em um hospital de 
referência em oncologia apresenta diagnóstico 
de câncer de ovário, mucosas hipocoradas, 
sangramento vaginal, abdome globoso e tenso, 
ruídos hidro aéreos reduzidos e evacuações 
ausentes há 5 dias. Para o atendimento da ne-
cessidade afetada de eliminação,o enfermeiro 
prescreveu a seguinte ação: 
A) auxiliar a pessoa a posicionar-se em semi-
cócoras normal, para estimular os movimentos 
peristálticos. 
B) aplicar delicadamente um anestésico no 
ânus para reduzir a dor ao defecar. 
C) ensinar a massagear a parte superior do 
abdome delicadamente enquanto estiver no 
vaso. 
D) recomendar um copo de água morna, a ser 
tomado 30 minutos antes do café da manhã. 
E) fazer banhos de assento ou mergulhar na 
banheira de água fria durante 30 minutos, se 
possível. 
 
39 - Para que o resultado da esterelização de 
artigos hospitalares através de vapor saturado 
sob pressão ocorra de maneira satisfatória, é 

necessário atendera os critérios técnicos. Indi-
que, CORRETAMENTE, um desses critérios. 
A) A quantidade de material a ser colocado na 
autoclave é equivalente a 100% da capacidade 
do aparelho. 
B) A fase de secagem do processo de esterili-
zação em autoclave é dispensada para artigos 
de superfície. 
C) Ao término do processo de esterelização, 
resfriar os pacotes quentes colocando-os em 
superfície fria. 
D) O volume de material na autoclave deve ser 
igualou inferior a 80% da capacidade do apare-
lho. 
E) Os pacotes com material de densidade de-
vem ser posicionados uns justapostos aos ou-
tros. 
 
40 - Na assistência de enfermagem à criança 
com glomerulonefrite aguda, internada na uni-
dade de emergência, o importante cuidado que 
a enfermagem deve tomar é o de: 
A) infundir líquidos aquecidos por via endove-
nosa. 
B) fazer higiene parcial do local. 
C) aplicar calor úmido na região abdominal. 
D) reduzir a ingesta de líquidos. 
E) avaliar perdas hídricas 
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