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1ª Parte – Português  

 

O texto a seguir servirá de base para responder as 
questões 01, 02 e 03. 

 

 
 
 
01. A respeito do texto lido, julgue as premissas abaixo: 

 
I. O autor propôs-se a elaborar uma resenha do 

livro Pequim em coma, contudo foi infeliz por se 
deter muito em outras informações que não foram 
relacionadas adequadamente à referida obra. 

II.  Podemos dizer que estruturalmente o texto está 
completamente adequado ao gênero textual 
proposto, uma vez que é fácil perceber que o foco 
do texto é o livro de Ma Jian. 

 

III. O autor falhou ao escrever o texto por não 
apresentar características fundamentais a uma 
resenha, como seu posicionamento diante do 
objeto resenhado, ou uma avaliação das 
características do mesmo.  

IV. O texto representa muito mais uma mistura de 
resumo e reportagem que propriamente uma 
resenha. 

 
Assinale a opção correta: 
 

a) Todas as opções são verdadeiras. 
b) Todas as opções são falsas. 
c) Apenas I e IV são falsas. 
d) I, III e IV são verdadeiras. 
e) II, III e IV são falsas. 

 
02. Qual das opções propostas é verdadeira em relação ao 
texto Memórias Chinesas. 
 

a) O objetivo do texto é falar da Flip, mostrando que 
pela primeira vez ela recebeu escritores chineses. 

b) O objetivo do texto é falar do livro as boas 
mulheres da China, embora o autor não tenha 
atingido sua intenção inicial. 

c) O objetivo do texto – falar sobre o acontecimento 
na Praça da Paz Celestial, em 1989 – foi atingido 
com maestria pelo autor. 

d) O autor pretendia resenhar dois textos ao mesmo 
tempo: um de Ma Jian e outro de Dai Wei. 

e) O objetivo do texto era resenhar o livro de Ma 
Jian, ressaltando sua participação na Flip, 
contudo o texto não atende inteiramente a este 
propósito. 

 
03. Conforme o texto, do livro de Ma Jain pode-se dizer 

que: 
 

a) É uma retomada à China da década de 1990, sob 
o panorama das mulheres chinesas e sua relação 
com o sexo oposto. 

b) É um retrato do mundo, especialmente da China, 
após o massacre da Praça da Paz celestial em 
1989, que sofre os efeitos desse acontecimento. 

c) Retoma a temática do choque entre o oriente e o 
ocidente. 

d) Num dos trechos mais marcantes está a história de 
uma mulher que descobriu o afeto com o toque de 
uma mosca em suas costas. 

e) Transformou-se numa das imagens mais 
chocantes do século passado. 

 
04. No romance Memórias Póstumas de Braz Cubas, de 

Machado de Assis, após fazer uma série de ponderações 
sobre sua vida o narrador afirma: “Verdade é que, ao lado 
dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o 
pão com o suor do meu rosto”. Percebe-se no exemplo em 
questão que há substituição de uma palavra por outra que 
sofre, no contexto, uma ampliação de seu sentido básico. 
Podemos dizer, então que o autor , ao lançar mão deste 
artifício, fez uso de: 
 

a) Sinédoque 
b) Metáfora 
c) Comparação 
d) Antonomásia 
e) Sinestesia 

 
 

 

 
 

Memórias Chinesas 

 
 Pela primeira vez, a Flip recebe autores 
orientais na sua programação. Um deles é a 
jornalista chinesa, atualmente residente em 
Londres, Xinran, famosa com o best-seller As boas 
mulheres da China. Misto de reportagem e 

memória, o livro é um tocante relato da 
desigualdade entre os sexos em seu país. Num 
dos trechos mais famosos, a história de uma 
mulher que descobriu o afeto com o toque de uma 
mosca em suas costas. A obra ganhou 
recentemente uma edição de bolso pela 
Companhia das Letras. Ano passado, a editora 
lançou a coleção de crônicas Os chineses não 
comem, que retoma a temática de choque entre o 
ocidente e o oriente. O outro convidado é o 
também chinês Ma Jian, autor de Pequim em 
coma, romance que causou polêmica e seu país 

por pintar com cores fortes aquele maio de 1989, 
quando dezenas de milhares de estudantes 
acamparam na Praça da Paz Celestial em Pequim. 
O que começou como uma manifestação 
organizada contra o ritmo lento da reforma política, 
transformou-se numa das imagens mais chocantes 
do século passado. Um desses manifestantes, Dai 
Wei, é atingido com um tiro na cabeça e mergulha 
num coma profundo. O texto de Ma Jian se foca 
no mundo que continua a se desenrolar enquanto 
seu protagonista está imóvel numa cama. 
 

Suplemento Cultural do Diário Oficial de Pernambuco, 
julho de 2009. 

 

 

 

Romance        

Pequim em coma 
 
Autor: Ma Jian 
Editora: Record 
Páginas: 700 

Preço:R$70               
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Leia o texto abaixo e tome-o como base para a questão 
05. 

 

 
 
05. Quanto ao texto, julgue as opções. Assinale a falsa. 

 
a) A primeira vez que o termo certo aparece no texto, 

ele atua como sujeito do verbo ser e é um 
substantivo. 

b) A segunda vez que o termo certo aparece no texto, 
tem valor de adjetivo e atua como predicativo do 
sujeito. 

c) A mesma inversão de função que ocorre com o 
termo certo ocorre com o termo normal, que 
inicialmente é adjetivo / predicativo do sujeito e 
depois se torna substantivo / sujeito. 

d) Nos dois casos a mesma forma lingüística (normal 
/ certo) desempenha diferentes funções sintáticas 
(ora substantivo, ora adjetivo) e morfológicas (ora 
sujeito, ora predicativo do sujeito) 

e) Todas as opções acima são falsas. 
 
Em uma propaganda lê-se o seguinte texto: 
 

 
 
 
 
 

 
Percebe-se que o termo REVISTA aparece duas vezes, 
com significados e funções distintas. Pensando nisso 
responda as questões 06 e 07. 

 
06. Quanto ao significado temos: 

 
I. * publicação periódica que contém, em geral, 

textos jornalísticos. 
** ato ou efeito de revistar. 

 
II. * ação de revisar algo detalhadamente. 

** parada militar 
 

III. * publicação periódica para um público geral ou 
específico. 

** ação de revisar algo detalhadamente. 
 
Estão corretas: 
 

a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) Apenas II. 
e) Apenas III. 

 

07. Quanto à função sintática da palavra REVISTA em 

cada uma de suas ocorrências, temos respectivamente: 
 

a) Substantivo – Verbo. 
b) Objeto direto – Predicativo do objeto. 
c) Verbo – Predicativo do sujeito. 
d) Substantivo – Objeto direto. 
e) Predicativo do sujeito – Objeto direto. 

 
08. Qual das orações abaixo está em discordância com as 

normas de regência verbal? 
 

a) As suas atitudes implicarão em conseqüências 
gravíssimas. 

b) Esqueci-me dos comprovantes de pagamento da 
mensalidade escolar. 

c) Os amigos voltaram mais cedo para assistir ao 
novo episódio de Lost. 

d) Quase me esqueci do compromisso que firmamos 
na última reunião. 

e) Prefiro Chico Buarque a Caetano Veloso. 
 
Observe o texto a seguir com atenção. Ele servirá de base 
para as questões 09 e 10. 
 

 
 

09. É possível depreender do texto que o autor:  

 
a) Diz que é gramaticalmente errado falar “Me dê um 

cigarro”, mas que essa falha é comumente 
cometida pelo brasileiro. 

b) Que não devemos seguir a gramática nos casos 
de colocação pronominal. 

c) Que a gramática poderia ser mais funcional, 
evitando regras que na prática não são aplicadas 
no cotidiano das pessoas. 

d) As alternativas a e c estão corretas. 
e) Nenhuma das opções está correta. 

 
10. Cegalla (1980), em sua Novíssima Gramática da 
Língua Portuguesa,  diz: “Iniciar uma frase com pronome 
átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, 
ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos 
personagens (...)”. Ao compararmos a afirmação de 
Cegalla com o texto de Oswald de Andrade podemos 
concluir que: 

 
a) Ambos defendem o fim desta regra gramatical. 
b) Ambos entendem que o brasileiro não é capaz de 

por em prática regras gramaticais. 
c) Acreditam que o uso ou não desta regra é relativo 

à situação, ao contexto de utilização da mesma. 
d) Criticam todas as regras gramaticais, como sendo 

inúteis. 
e) Defendem que não deve haver regras para uso 

dos pronomes. 

Madonna, querida 
 Quando esta carta chegar até você, já terei 
escutado seu novo disco. Provavelmente, até, estarei 
escutando sem parar, porque é sempre assim. Você sabe 
como me esbaldo com sua música. E como você foi 
importante para mim – Like a virgin mudou minha vida 
quase tanto quanto a sua. Eu tinha 13 anos e, ao ver você 
se arrastando pelo palco vestida de noiva, percebi que é 
bem melhor fazer maluquices do que sair acreditando que 
o certo é ser normal; e que normal é ser certo. (...) 

 
YOUNG, Fernanda. Cláudia.ano 45, n.1, p.28, jan 2006. 

(fragmento) 

Pronominais 
 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
 

Mas o bom negro e o bom branco 
da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 
 

ANDRADE, O. de. Seleção de textos. São Paulo: Nova 
cultural, 1998. 

FAZEMOS REVISTAS* PARA 
SEREM VISTAS E 
REVISTAS**. 






Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 05 - Cargo 19 – Técnico em Enfermagem – PSF; 20 – Técnico em Enfermagem.  

Página 3 de 6 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS    

 
11. Conjunto de processos interativos compreendendo “as 

inter-relações do agente, do suscetível e do meio ambiente 
que afetam seu processo global e seu desenvolvimento. 
Desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico, 
passando pelo homem até as alterações que levam a um 
defeito, invalidez, recuperação e morte: 
 

a) Epidemiologia. 
b) Vigilância sanitária. 
c) Vigilância epidemiológica. 
d) Inquérito epidemiológico. 
e) História Natural da Doença. 

 
12. Data em que o Ministério da Saúde implanta o 

Programa Saúde da Família – PSF: 
 

a) 1973 
b) 1985 
c) 1994 
d) 1997 
e) 1999 

 
13. Compõem as instalações físicas necessárias na 

Atenção Básica, EXCETO: 
 

a) Sala de imunização. 
b) Consultórios médicos. 
c) Sala de curativo. 
d) Sala de inalação. 
e) Sala para pequenas cirurgias. 

 
14. São Fundamentos da Atenção Básica, EXCETO: 

 
a) Possibilitar o acesso universal e contínuo aos 

serviços de saúde de qualidade. 
b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos. 
c) Desenvolver relações de vínculos entre a 

população e os profissionais. 
d) Valorizar os profissionais de saúde. 
e) Combate a doenças como: Hanseníase, 

tuberculose, diabetes, hipertensão, desnutrição 
infantil. 

 
15. As características abaixo são do princípio da: 

 

 Primeiro contato com a população. 

 Equipe identifica e responde às necessidades de 
saúde. 

 Complementação das ações com outros órgãos 
sociais. 

 
a) Integralidade e intersetorialidade. 
b) Territorialização. 
c) Descentralização político-administrativa. 
d) Eqüidade. 
e) Universalidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Cada equipe é responsável pelo acompanhamento de, 

no máximo, _______ famílias ou ______ pessoas que 
residam ou trabalhem no território de responsabilidade da 
unidade de saúde, agora denominada "Unidade Básica de 
Saúde da Família".  
A alternativa que preenche em ordem correta a lacuna é: 
 

a) 800 e 2500 
b) 1000 e 3000 
c) 1000 e 4500 
d) 600 e 3800 
e) 800 e 4500 

 
17. São fatores que ajudam a reduzir a mortalidade infantil, 

EXCETO: 
 

a) Detecção e tratamento de doenças maternas 
(sífilis, diabetes, hipertensão, AIDS, prolapso da 
válvula Mitral). 

b) Manejo da nutrição materna. 
c) Vacinação contra o tétano. 
d) Combate ao fumo e bebidas alcoólicas. 
e) Serviços acessíveis (local geográfico e horário de 

atendimento). 
 
18. É um dos momentos de concreção do exercício do 

poder que detém o Estado para aceitar ou recusar 
produtos ou serviços sob o controle da Saúde Pública: 
 

a) Estudos Epidemiológicos. 
b) Pesquisas de Laboratório. 
c) Fiscalização Sanitária. 
d) Monitorização. 
e) Vigilância Epidemiológica. 

 
19. Sobre o Programa Saúde da Família é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) A composição multiprofissional das equipes 
constitui-se em uma das diretrizes operacionais 
mais importantes do Programa Saúde da Família, 
com o propósito de ampliar o conhecimento e as 
possibilidades de intervenção sobre os processos 
de saúde-doença, de modo a atender às 
necessidades da população. 

b) A delimitação do território de responsabilização 
das equipes é fundamental para a estratégia de 
saúde da família, sendo uma de suas estratégias.  

c) A adscrição de clientela, vinculação de uma 
população a uma unidade de saúde a partir do 
estabelecimento de uma base territorial, permite 
delinear sua realidade de saúde, que está em 
permanente movimento, e organizar a atenção 
segundo a lógica do enfoque por problemas, 
atendendo às necessidades de saúde da 
população. 

d) A visita domiciliar é uma importante atividade, 
possibilitando o conhecimento da situação de 
saúde das famílias, o desenvolvimento de ações 
promocionais e preventivas, o acompanhamento 
de grupos, além de constituir-se em forte elemento 
no estabelecimento de vínculos entre as equipes e 
as famílias.  

e) A qualificação dos profissionais das equipes de 
saúde da família constitui-se em uma ação 
estratégica para transformação das práticas de 
saúde, propiciando a mudança do modelo de 
atenção no caminho da integralidade e a maior 
resolubilidade da atenção básica. 

 




http://pt.wikipedia.org/wiki/Descentraliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eq%C3%BCidade
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20. Ao instrumento gráfico que expressa de forma rápida e 

resumida a família, denomina-se: 
 

a) Prontuário familiar. 
b) Familiograma. 
c) Ficha da família. 
d) Inventário social. 
e) Gráfico familiar. 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos     

 
 
21. O doente com dengue não pode tomar medicamentos 

à base de ácido acetil salicílico, uma vez que pode: 
 

a) Aumentar o risco de hemorragia. 
b) Aumentar o risco de reinfecção da doença. 
c) Aumentar o risco de coagulação sanguínea. 
d) Aumentar o risco de trombose. 
e) Favorecer a troca do tipo sorológico da doença. 

 
22. Agulhas, escalpes, lâminas de bisturi e outros 

instrumentos ou aparelhos cortantes ou pontiagudos 
merecem cuidado especial para prevenir acidentes. 
Referente a estes materiais é INCORRETO afirmar: 
 

a) Ter cuidado ao limpar instrumentos usados e ao 
descartar agulhas usadas. 

b) As agulhas, após serem utilizadas, devem ser 
removidas da seringa, entortadas, quebradas e 
logo após, descartadas. 

c) Todo material perfurocortante descartável deve ser 
colocado em recipientes resistentes a cortes ou 
furos e em quantidades que permita seu 
fechamento adequado. 

d) Os materiais perfurocortantes reutilizáveis devem 
ser transportados em recipientes resistentes à 
perfuração até a área de reprocessamento de 
materiais. 

e) Conforme a NBR 12808 da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) o material e o 
resíduo infectante deve ser acondicionado em 
recipiente apropriado, e ter coleta seletiva. 

 
23. Todos os dados devem ser registrados imediatamente 

após a ocorrência, para não ferir a sequência dos fatos. 
Nunca antes ou depois, obedecendo os seguintes 
requisitos: 
 

I. Exatidão: os fatos devem ser anotados com 
precisão e veracidade. A omissão de dados ou 
registros errados demonstra inexatidão. 

II. Brevidade: toda anotação deve ser objetiva e 
completa. Eliminar palavras desnecessárias, 
como “paciente”, porque é sobre ele que 
obviamente está sendo anotado. 

III. Legibilidade: a anotação deve ser feita de forma 
nítida e à tinta, pois o lápis não fornece um 
registro permanente. 

IV. Identificação: logo após a anotação o profissional 
deve assinar seu nome seguido do nº do COREN. 
Sendo aluno, colocar seu nome e a instituição de 
ensino. 

 
 
 
 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) II e III. 
d) III e IV. 
e) I, II, III, IV. 

 
24. Sobre a estoscopia, são materiais que devem conter 

sempre nas bandejas, EXCETO: 
 

a) Termômetro 
b) Estetoscópio 
c) Luvas de procedimento 
d) Esfigmomanômetro 
e) Otoscópio 

 
25. Tratamento indicado para inserção de cateteres 

vasculares, introdutores e fixadores externos. Devem ser 
inspecionados diariamente e trocados quando sujos ou 
úmidos. Em geral, trocar a cada 24 horas: 
 

a) Povidine tópico 
b) Clorexidina tópica 
c) Papaína 
d) Sulfadiazina de prata 
e) Carvão ativado 

 
26.  As ataduras tem 4,5 m de comprimento e de diferentes 

larguras, sendo recomendado para braço e perna: 
 

a) 2,0 cm 
b) 4 a 5 cm 
c) 5 a 7 cm 
d) 7 a 10 cm 
e) 10 a 15 cm 

 
27. Referente à administração de medicamentos é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Os medicamentos em pó devem ser dissolvidos 
em água pura (potável). 

b) Pacientes inconscientes não devem tomar 
medicação por via oral. 

c) Gotas devem ser medidas com conta-gotas. 
d) Dissolver os medicamentos para pacientes que 

tem dificuldade em deglutir. 
e) Ao administrar digitálicos, contar pulso radial e 

apical. Se estiver abaixo de 80 b.p.m., aguardar 
orientação médica. Acima de 100 b.p.m. pode 
indicar intoxicação digitálica. 

 
28. Referente à posição do paciente de acordo com a 

aplicação de intramuscular na região dorso-glútea é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Deitado, em decúbito ventral, com a cabeça de 
preferência voltada para o aplicador – a fim de 
facilitar a observação de qualquer manifestação 
facial de desconforto ou dor durante a aplicação. 

b) Os braços devem ficar ao longo do corpo e os pés 
virados para dentro. 

c) Deve-se evitar aplicação na região DG com o 
paciente em decúbito lateral, pois nessa posição 
há distorção dos limites anatômicos, aumentando 
a possibilidade de punção mal localizada. 

d) A posição do paciente em pé também deve ser 
evitada, pois há completa contração dos 
músculos glúteos neste decúbito. 
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e) No caso de crianças, especialmente as agitadas, 
há necessidade de uma contenção firme, sendo 
recomendado o auxílio da mãe, colocando a 
criança em decúbito lateral no colo, segurando os 
braços com as mãos e colocando as pernas da 
criança entre suas pernas, firmando bem. 

 
29. Referente à aplicação de injeção endovenosa em 

pacientes com soro, nos casos de equipo simples é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Pinçar o equipo de soro e desconectá-lo do scalp. 
b) Adaptar a seringa com a medicação no scalp, 

mantendo a extremidade do equipo entre os 
dedos, sem contaminá-lo. 

c) Aspirar com a seringa. Havendo refluxo de 
sangue, administrar rapidamente o medicamento. 

d) Terminada a aplicação, adaptar novamente o 
equipo ao scalp, evitando a entrada de ar. 

e) Regular o gotejamento do soro. 
 
30. Causado por uma danificação do sistema nervoso que 

diminui a atividade cardíaca. O dano nervoso pode ocorrer 
por lesão da medula espinhal, pela dor ou efeitos adversos 
de medicações na medula: 
 

a) Choque anafilático. 
b) Choque neurogênico. 
c) Choque séptico. 
d) Choque hipovolêmico. 
e) Choque cardiogênico. 

 
31. Em exame físico, blefarit indica: 

 
a) Acúmulo de colesterol. 
b) Dilatação da pupila. 
c) Língua bolhosa. 
d) Inflamação do folículo do cílio. 
e) Bolsa de água nos olhos. 

 
32. Quanto aos cuidados gerais com o transporte é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) O transporte do paciente deve ser feito com muito 
cuidado. A movimentação mal feita pode provocar 
lesões, às vezes irreversíveis. 

b) Para que o transporte seja eficiente deve-se agir 
com rapidez e segurança, porém com cuidado; 
Observar constantemente o estado geral do 
paciente durante o transporte. 

c) Movimentos suaves ao manipular o paciente 
diminuem as vibrações, solavancos, dor e 
desconforto. 

d) Não mova local fraturado ou suspeito de fratura, 
nestes casos, uma pessoa deverá apoiar apenas 
este segmento (perna, braço, etc.). 

e) Ao se movimentar ou transportar pacientes 
politraumatizados, os cuidados devem ser 
redobrados: pacientes com trauma crânio-
encefálico devem ser movimentados com máxima 
atenção, sem movimentos de flexão e rotação e 
com menor número de pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 

33. Sobre administração de medicamentos é INCORRETO 

afirmar: 
 

a) A posologia é a parte que diz respeito à dosagem 
do medicamento. Nesse item são importantes os 
conceitos de dose máxima, mínima, eficaz e dose 
de manutenção.  

b) Não se pode perder de vista que a dosagem é 
específica para cada paciente e que ela deve ser 
rigorosamente observada, a fim de se garantir a 
eficácia do tratamento e evitar o risco de 
superdosagem. 

c) A organização das rotinas de administração de 
medicamentos é importante e deve ser 
compreendida por todos os que participam do 
serviço. Assim, vários métodos são adotados para 
assegurar precisão na preparação, distribuição e 
anotação dos medicamentos.  

d) O sistema adotado para organização 
normalmente consiste de uma ficha para cada 
paciente, na qual estão anotados a medicação e 
tratamentos que o paciente deve receber, as 
condições do mesmo pelo relato diário, os planos 
de cuidados e as prescrições de enfermagem. 
Tais fichas devem ser atualizadas diariamente, 
devendo ser observado o código utilizado pelo 
serviço, a fim de que seja mantida uma 
padronização.  

e) Quanto ao cartão de medicamento, este deve ser 
preenchido ao mesmo tempo em que se passam 
as ordens para a ficha do paciente, sendo 
classificado de acordo com o tipo da patologia. 

 
34. Referente à técnica de injeções intradérmicas é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Limpar a superfície ventral do antebraço, com 
algodão embebido em álcool, e esperar a pele 
secar. 

b) Enquanto segura o antebraço do paciente na mão 
(do profissional), puxar a pele esticando com seu 
polegar. 

c) Com a mão livre, segurar a agulha em um ângulo 
de 15 graus em relação ao antebraço do paciente, 
com o bisel da agulha virado para baixo. 

d) Inserir a agulha aproximadamente 0,3 abaixo da 
epiderme em locais a 5 cm de intervalo. 
Interromper quando o bisel da agulha estiver sob 
a pele e injete o antígeno lentamente.  

e) Retirar a agulha na mesma angulação em que 
tenha sido inserida. 

 
35. Referente à via endovenosa, a aplicação na jugular 

externa é na: 
 

a) Região cefálica. 
b) Região cervical. 
c) Régios dos membros superiores. 
d) Braço. 
e) Antebraço. 

 
36. São vacinas bacterianas, EXCETO: 

 
a) Difteria. 
b) Haemophilus b. 
c) Meningocócica A e C. 
d) Meningocócica B e C. 
e) Poliomielite (Sabin). 
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37. São vacinas de via de administração subcutânea, 

EXCETO: 
 

a) Caxumba 
b) Febre Amarela 
c) Meningocócica B 
d) Febre Tifóide 
e) Pneumocócica 

 
38. São sinais e sintomas da fratura de fêmur, dos quais é 

INCORRETO afirmar: 
 

a) Dor em região quadril. 
b) Impossibilidade de locomoção. 
c) Edema local. 
d) Deformidade óssea sempre aparente. 
e) Rubor local. 

 
39. Para que se possa evitar a transmissão de doenças é 

preciso que se tenha diversos tipos de precauções, logo, 
quanto a doenças onde o uso de Precauções pelo Contato 
é necessário são, EXCETO: 
 

a) Herpes simples mucocutâneo severo. 
b) Herpes simples em neonatos em contato com 

doença materna - para recém-nascidos de parto 
vaginal ou cesárea, se a mãe tiver lesão ativa e 
bolsa rota por mais que 4 a 6 horas. 

c) Rubéola congênita - até um ano de idade. 
d) Doença invasiva por meningococo (sepsis, 

meningite, pneumonia). 
e) Impetigo (durante as primeiras 24h de 

tratamento). 
 
40. Segundo o Código de Ética em Enfermagem, SEÇÃO I 

Das relações com a pessoa, família e Coletividade, São 
Responsabilidades e deveres dos profissionais de 
enfermagem, EXCETO: 
 

a) Art. 11 - Ter acesso às informações, relacionadas 
à pessoa, família e coletividade, necessárias ao 
exercício profissional. 

b) Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e 
coletividade assistência de Enfermagem livre de 
danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 

c) Art. 13 - Avaliar criteriosamente sua competência 
técnica, científica, ética e legal e somente aceitar 
encargos ou atribuições, quando capaz de 
desempenho seguro para si e para outrem. 

d) Art. 14 – Aprimorar os conhecimentos técnicos, 
científicos, éticos e culturais, em benefício da 
pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão. 

e) Art. 15 - Prestar Assistência de Enfermagem sem 
discriminação de qualquer natureza. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 







