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Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05.  
 
  Um asno, vítima da fome e da sede, depois de longa caminhada, 
encontrou um campo de viçoso feno ao lado do qual corria um 
regato de límpidas águas. Consumido pela fome e pela sede, 
começou a hesitar, não sabendo se antes comia do feno e depois 
bebia da água ou se antes saciava a sede e depois aplacava a 
fome. Assim, perdido na indecisão, morreu de fome e de sede. 
Fábula de Buridan – Filósofo da Idade Média. 

 
01. De acordo com o texto é correto afirmar que: 
a) Tanto o ser humano, quanto o ser animal são indecisos no 

momento da escolha e acabam perdendo a ambos os objetos 
desejados. 

b) O ser humano é muito egoísta para abrir mão de qualquer um 
de seus desejos. 

c) O ser humano não pode ser comparado ao animal, de forma 
que o homem sempre saberá escolher o que é bom para ele.  

d) O animal é simbólico, não se comparando ao ser humano cuja 
sabedoria é muito superior.  
 

02. Em “vítima da fome” o termo em destaque assinala: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Aposto.  
c) Complemento nominal.  
d) Complemento verbal.  

 
03. Em “viçoso feno” temos respectivamente: 
a) Substantivo e adjetivo. 
b) Adjetivo e substantivo. 
c) Substantivo e advérbio. 
d) Adjetivo e adjetivo. 

 
04. Os verbos “começou” e “bebia” estão respectivamente no: 
a) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro do subjuntivo. 
b) Pretérito mais que perfeito do indicativo e imperativo afirmativo. 
c) Presente do indicativo e pretérito perfeito do indicativo. 
d) Pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do 

indicativo. 
 

05. São todas acentuadas pela mesma regra de límpidas em: 
a) Átono, cérebro, tédio, sífilis.    
b) Melancólica, cefálica, símbolo, endócrino.  
c) Célula, séquito, tênis, tísico.   
d) Lógica, fálico, útero, césio. 

 
06. Leia as frases abaixo: 
I - Você assiste ____ filmes de terror?  
II - Fui _____ sebo que você me indicou. 
III - Quando chegou ____ cabana, deitou e dormiu 
profundamente. 
IV - Suelen foi ____ feira hippie e comprou vários artesanatos.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
a) a – àquele – à – à.  
b) à – àquele – à – a. 
c) a – àquele – a – à. 
d) à – aquele – à – à. 

 
07. Assinale a alternativa em que há voz passiva sintética: 
a) Necessita-se de limpador de janela.  
b) Flávio sentou-se ao lado de Júlia. 
c) Ensina-se inglês.  
d) Precisa-se de auxiliar de padeiro. 

 
08. Em “É justo que eles ganhem os créditos” temos na oração 
destacada: 
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
 
 

c) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
d) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

  
09. O verbo em destaque em “que eles ganhem os créditos” está 
no: 
a) Presente do indicativo. 
b) Presente do subjuntivo. 
c) Futuro do subjuntivo. 
d) Imperativo afirmativo. 

 
10. Assinale a alternativa em que o processo de formação da 
palavra em destaque seja por derivação prefixal e sufixal: 
a) Marcelo enriqueceu por meios ilícitos. 
b) A violência contra a mulher é algo inaceitável.  
c) Você se antepôs aos fatos, e se deu mal. 
d) Aquela parte da fazenda é bem arborizada. 
 
11. Há oração coordenada sindética aditiva em: 
a) Guardei minhas moedas nesta lata, e elas sumiram. 
b) Vou à cidade, porque preciso comprar aviamentos.  
c) Ana quer ir à festa, mas está impossibilitada. 
d) Junior comprou um lindo colar, e deu-o à esposa. 

 
12. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está 
correta: 
a) Andréia estava meia preocupada.  
b) Débora fala a língua inglesa e francesa. 
c) Não gosto de meias palavras. 
d) Os meninos trabalharam bastantes nas férias passadas.  

 
Leia a tirinha abaixo para responder às questões de 13 a 16.  

 

 
(http://www.releituras.com.br/ratodesebo01.asp) 
 
13. De acordo com o texto: 
a) Literatura vagabunda é muito ofensiva, agressiva. 
b) Literatura vagabunda também é encontrada em sebo, servindo 

apenas para matar ratos.  
c) Livros, inclusive obras primas da literatura, servem para atrair 

ratos aos sebos. 
d) Os livros não vendidos acumulam poeira e ratos e peçonhas a 

lugares públicos.  
 
14. Em “É bom ser um rato de sebo” temos: 
a) Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de 

infinitivo. 
c) Oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida de 

infinitivo. 
d) Oração subordinada substantiva apositiva reduzida de infinitivo.  
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15. De acordo com o contexto do texto no trecho “claro que jogam 
uma literatura [...]” o sujeito é: 
a) Oculto. 
b) Indeterminado. 
c) Simples. 
d) Composto. 
 
16. Assinale a alternativa em que há complemento verbal. 
a) “Claro que jogam”. 
b) “Uma literatura”. 
c) “Vagabunda”. 
d) “De vez em quando”.  
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. J.A.B., 33 anos, adquiriu imunidade ativa contra varicela. 
Assinale a alternativa que contenha a forma correta de indução da 
imunidade ativa da varicela. 
a) Paciente foi acometida pela varicela. 
b) Recebeu anticorpos contra varicela por via transplacentária. 
c) Tomou vacina contra varicela. 
d) recebeu anticorpos contra varicela por meio de soro. 
 
18. Reação transfusional é toda e qualquer intercorrência que 
ocorra como consequência da transfusão sanguínea, durante ou 
após a sua administração. Assinale a alternativa Incorreta em 
relação a sintomatologia das reações: 
a) Calafrios, hipertermia, tremores; Sobrecarga respiratória: 

dispnéia, tosse, taquicardia. 
b) Embolia gasosa: cianose, hipotensão, convulsão, 

inconsciência. 
c) Sangue incompatível ABO ou Subgrupos: calafrios, hipertemia, 

cefaléia, oligúria, anúria, icterícia, convulsão, coma, óbito. 
d) Reação por antígenos leucocitários humano: pode ocorrer com 

transfusão de qualquer hemocomponente, no entanto, é mais 
comum com compostos ricos em leucócitos (plasma, crio, 
plaquetas, sangue total), as reações são mais graves e não 
predominam a urticária, calafrios, náuseas, queixa de mal 
estar. 

 
19. De acordo com (ANVISA RDC 306/2004), que aborda sobre 
identificação e quantificação dos resíduos nos ambulatórios, o 
código E dos resíduos é descrito como: 
a) Resíduo Químico. 
b) Resíduo comum. 
c) Materiais pérfuro- cortantes. 
d) Resíduo Infectante. 
 
20. Assinale a alternativa Incorreta, em relação aos cuidados que 
devem ser observados na administração dos anticonvulsivantes. 
a) O hidantal por via EV deve ser aplicado ligeiramente. 
b) O hidantal não deve ser diluído em soro glicosado porque 

precipita. 
c) Administrar sempre com prescrição médica. 
d) Orientar o paciente para não ingerir bebida alcoólica durante o 

tratamento, porque o álcool pode potencializar a ação da 
droga. 

 
21.  H.O.B. 45, do sexo masculino, procurou a Unidade de Saúde 
do seu bairro para uma consulta médica, na ficha de avaliação foi 
registrado pelo profissional de saúde queixa principal de: 
Cistalgia. Assinale a alternativa que contenha o significado de 
cistalgia. 
a) Dor abdominal. 
b) Cisto doloroso. 
c) Cisto. 
d) Dor na bexiga. 
 
22.  S.O.V, técnica de enfermagem, foi advertida pela enfermeira 
após realização de punção venosa, sem utilização de  luvas, 
violando a regra da utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual. A falta cometida pela técnica é classificado como: 
a) Negligência. 

b) Imprudência. 
c) Imperícia. 
d) Negligência. 
 
23. Em relação ao dreno de tórax, assinale a alternativa Incorreta: 
a) Preencher o selo d´água com 300 ml de soro fisiológico 0,9%, 

ou 500 ml da mesma solução. (ou seguir protocolo da sua 
instituição). 

b) Após-instalação do dreno, a mensuração dos débitos dos 
drenos deverá ser feita a cada 6 hora ou intervalos menores 
caso haja registros de débitos superiores a 100 ml/hora. 
(casos de conteúdo líquido). 

c) A mensuração deverá ser feita colocando uma fita adesiva ao 
lado da graduação do frasco, onde o técnico de enfermagem 
deverá marcar com uma caneta o volume drenado marcando 
também a hora da conferência. 

d) A troca do selo d’água deverá ser feita a cada 48h. 
 
24. A.F.N, sexo masculino, 40 anos, foi levado até o Pronto 
Socorro de sua cidade, pós Acidente botrópico. Assinale a 
alternativa correta em relação ao acidente botrópico. 
a)  (causado por serpentes do grupo das jararacas): dor e inchaço 

no local da picada, às vezes com manchas arroxeadas e 
sangramento pelos orificios da picada; sangramentos em 
gengivas, pele e urina. Pode evoluir com complicações como 
infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal. 

b) (causado por surucucu): quadro semelhante ao acidente 
botrópico, acompanhado de vômitos, diarréia e queda da 
pressão arterial. 

c) (causado por cascavel): no local sensação de formigamento, 
sem lesão evidente; dificuldade de manter os olhos abertos, 
com aspecto sonolento, visão turva ou dupla, dores 
musculares generalizadas e urina escura. 

d) (causado por coral verdadeira): no local da picada não se 
observa alteração importante; as manifestações do 
envenenamento caracterizam-se por visão borrada ou dupla, 
pálpebras caídas e aspecto sonolento. 

 
25.  Acidentes por aranhas, são de grande importância na área da 
enfermagem. São três os gêneros de aranhas de importância 
médica no Brasil: Loxosceles, Phoneutria, Latrodectus. A 
Laxosceles, é mais conhecida como: 
a) "viúva-negra". 
b) "armadeira". 
c) "aranha-marrom". 
d) "aranha-macaca". 
 
26. NOTA TÉCNICA Nº 002/2011 - UINFS/GGTES/ANVISA de 12 
de abril de 2011, aborda sobre Tratamento de resíduos 
resultantes de atividades de vacinação com microorganismos 
vivos ou atenuados. Assinale a alternativa Incorreta: 
a) O descarte de vacinas com presença de micro-organismos 

vivos ou atenuados deve seguir o que está definido na 
Resolução ANVISA, RDC n. 306/2004, sendo o resíduo 
submetido a tratamento prévio à disposição final. 

b) Os resíduos resultantes de atividades de vacinação com micro-
organismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas 
com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, 
vazios ou com restos do produto, não precisam ser 
submetidos a tratamento antes da disposição final. 

c) As agulhas devem ser segregadas e seguir as determinações 
estabelecidas para o Grupo E, perfurocortantes. 

d) A autoclave a ser utilizada para este procedimento deve ser 
exclusiva. 

 
27. O pombo comum, cujo nome científico é Columba livia 
doméstica, é uma ave exótica, que se originou da pomba das 
rochas, de origem européia, e foi introduzida no Brasil no século 
XVI. São aves mansas, que se encontram em grande número nos 
centros urbanos, onde se adaptaram muito bem, devido a vários 
fatores, dentre eles a facilidade de encontrar alimento e abrigo.  
Não é uma doença transmitida por pombos: 
a) Salmonelose. 
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b) Histoplasmose. 
c) Ornitose. 
d) Onicodistrofia. 
 
28. Apesar de parecerem inofensivos, os pombos podem ser uma 
ameaça à saúde humana. Pelo menos 50 doenças podem ser 
transmitidas pelas fezes do animal. Criptococose é uma doença 
transmitida pelo pombo, assinale a alternativa correta em relação 
á esta afirmação. 
a) Micose profunda, cujo agente etiológico, Criptococus 

neoformans, tem afinidade pelo sistema nervoso central. Os 
sintomas são: febre, tosse, dor torácica, podendo ocorrer 
também cefaléia, sonolência, rigidez da nuca, acuidade visual 
diminuída, agitação, confusão mental. São transmitidas 
através da inalação de poeira contendo fezes de pombos 
contaminadas pelos agentes etiológicos. 

b) Micose profunda, cujo agente etiológico, Histoplasma 
capsulatum, tem afinidade pelo sistema respiratório. Os 
sintomas que podem ocorrer variam desde uma infecção 
assintomática até febre, dor torácica, tosse, mal estar geral, 
debilidade, anemia, etc. São doenças oportunistas: o indivíduo 
pode ou não desenvolver a doença, dependendo de seu 
estado de saúde. 

c) Doença infecciosa aguda, cujo agente etiológico, Chlamydia 
psittasi, tem afinidade pelo sistema respiratório superior e 
inferior. Os sintomas são: febre, cefaléia, mialgia, calafrios, 
tosse. 

d) Doença infecciosa aguda, cujo agente etiológico, Salmonela 
typhimurium, tem afinidade pelo sistema digestivo. Alguns dos 
sintomas são: febre, diarréia, vômitos, dor abdominal. É 
transmitida através da ingestão de alimentos contaminados 
com fezes de pombos contendo o agente etiológico. 

 
29. As sondas de Levine são rígidas, desconfortáveis, podem 
provocar irritação e inflamação da mucosa da nasofaringe e 
esôfago, além de lesões nasais. Por terem diâmetro externo 
maior, elas prejudicam ainda a competência do esfíncter 
esofagiano, aumentando o risco de refluxo e aspiração. Assinale a 
alternativa que seja uma exceção em relação a verificação da 
posição da sonda. 
a) Verificar a posição da sonda por aspiração de líquido 

gástrico/duodenal. 
b) Verificar a posição da sonda por ausculta de borborigmo na 

região epigástrica. 
c) Verificar a posição da sonda por ausculta de borborigmo no 

quadrante abdominal superior esquerdo. 
d) Verificar a posição da sonda por ausculta de borborigmo na 

região da fossa ilíaca esquerda. 
 
30. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença crônica 
dos pulmões que diminui a capacidade para a respiração. A 
maioria das pessoas com esta doença apresentam tanto as 
características da bronquite crônica quanto as do enfisema 
pulmonar. Nestes casos, chamamos a doença de DPOC. Em 
relação a DPOC, assinale a alternativa Incorreta: 
a) Quando usamos o termo DPOC de forma genérica, não 

estamos nos referindo a todas as doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas mais comuns: bronquite crônica, enfisema 
pulmonar, asma brônquica e bronquiectasias, mas nos 
referindo a Tuberculose Pulmonar. 

b) O DPOC se desenvolve após vários anos de tabagismo ou 
exposição à poeira (em torno de 30 anos), levando à danos 
em todas as vias respiratórias, incluindo os pulmões. Estes 
danos podem ser permanentes. O fumo contém irritantes que 
inflamam as vias respiratórias e causam alterações que 
podem levar à doença obstrutiva crônica.  

c) Os sintomas típicos de DPOC são: tosse, produção de catarro 
e encurtamento da respiração. Algumas pessoas desenvolvem 
uma limitação gradual aos exercícios, mas a tosse somente 
aparece eventualmente. 

d) Outras, costumam ter tosse com expectoração (catarro) 
durante o dia, principalmente pela manhã, e tem maior 
facilidade de contrair infecções respiratórias. Neste caso, a 

tosse piora, o escarro (catarro) torna-se esverdeado ou 
amarelado, e a falta de ar poderá piorar, surgindo, às vezes, 
chiado no peito (sibilância). 

 
31. RESOLUÇÃO COFEN Nº 429/2012, dispõe sobre o registro 
das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros 
documentos próprios da enfermagem, independente do meio de 
suporte - tradicional ou eletrônico.  Assinale a alternativa Incorreta 
em relação a esta resolução. 
a) Art. 1º É responsabilidade e dever dos profissionais da 

Enfermagem registrar, no prontuário do paciente e em outros 
documentos próprios da área, seja em meio de suporte 
tradicional (papel) ou eletrônico, as informações inerentes ao 
processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de 
trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a 
qualidade da assistência, assim como, registrar na capa do 
prontuário se o paciente é portador de alguma doença infecto 
contagiosa como HIV por exemplo. 

b) Art. 4º Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema 
de registro eletrônico, mas não tenha providenciado, em 
atenção às normas de segurança, a assinatura digital dos 
profissionais, deve-se fazer a impressão dos documentos a 
que se refere esta Resolução, para guarda e manuseio por 
quem de direito. 

c) Art. 2º Relativo ao processo de cuidar, e em atenção ao 
disposto na Resolução nº 358/2009, deve ser registrado no 
prontuário do paciente: “um resumo dos dados coletados 
sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde e doença”. 

d) Art. 2º Relativo ao processo de cuidar, e em atenção ao 
disposto na Resolução nº 358/2009, deve ser registrado no 
prontuário do paciente: as ações ou intervenções de 
enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem 
identificados. 

 
32. Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção 
causada pelo Mycobacterium leprae. Esta doença é conhecida 
como: 
a) Hanseníase. 
b) Tuberculose. 
c) Toxoplasmose. 
d) Criptococose. 
 
33. Os pênfigos são doenças que causam o aparecimento de 
bolhas na pele e, algumas vezes, nas mucosas. Eles têm, como 
característica comum, a localização das bolhas na camada mais 
superficial da pele, a epiderme. Existem diferentes tipos de 
pênfigos. Os 2 principais são o Pênfigo Vulgar e o Pênfigo 
Foliáceo. O Pênfigo Foliáceo tem uma variedade que ocorre no 
Brasil, na região centro-oeste e nos estados de Minas Gerais, 
Paraná e São Paulo, conhecida como: 
a) Passamento. 
b) Antojó. 
c) Fogo Selvagem. 
d) Curuba. 
 
34. A doença, Molusco contagioso pode ser transmitida 
sexualmente, é causada pelo vírus do molusco contagioso e se 
caracteriza por pequenas lesões pouco elevadas, amareladas ou 
da cor da pele, que apresentam uma depressão central. É muito 
comum na infância, pois as crianças ainda não são 
imunocompetentes. Quando aparece em adultos pode ser 
indicação de: 
a) Problemas renais e hepáticos. 
b) Problemas gástricos e hepáticos. 
c) Imunodeficiência, a não ser que tenha sido transmitida por 

contato sexual. 
d) Transmissão por contato sexual, problemas pancreáticos. 
 
35. Na hanseníase, problemas na face são muito frequentes, 
principalmente nas pessoas que são multibacilares. Assim, 
qualquer esforço para prevenir e tratar as incapacidades e 
deformidades físicas precisa ser valorizado, pois ajuda a pessoa a 
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se manter inserida na família, no trabalho e na comunidade. 
Alguns pacientes portadores de hanseníase apresentam, 
lagoftalmo (Os olhos do cliente  ficam abertos, enquanto dorme). 
É preciso lubrificar o olho, o técnico de enfermagem orienta fazer 
essa lubrificação seguindo algumas regras, com exceção de: 
a) Afastar a pálpebra inferior na porção temporal. 
b) aplicar uma gota, sem encostar o frasco no olho, pálpebra ou 

cílios. 
c) paciente fecha os olhos sem forçar e permanece assim por 30 

segundos. 
d) Lave as mãos antes da aplicação do colírio e tocar a ponta do 

frasco  com o dedo indicador, para retirar possíveis sujidades. 
 
36. Entende-se por evento adverso pós-vacinação (EAPV) 
qualquer ocorrência clínica indesejável em indivíduo que tenha 
recebido algum imunobiológico. Um evento  que está 
temporalmente associado ao uso de uma vacina nem sempre tem 
relação causal com a vacina administrada. Esses eventos podem 
ser relacionados à composição da vacina, aos indivíduos 
vacinados, à técnica usada em sua administração ou a 
coincidências com outros agravos. A partir da sua localização, os 
eventos adversos podem ser locais ou sistêmicos e, de acordo 
com sua intensidade, podem ser leves, moderados ou severos 
(graves). De acordo com o Manual de Vigilância Epidemiológica 
de Eventos Adversos Pós-Vacinação, é considerado uma exceção 
de evento adverso grave aquele que: 
a) Necessite de utilização de antitérmicos por 8 horas pós 

vacinação. 
b) Gere incapacidade significativa ou persistente (sequela). 
c) Resulte em anomalias congênitas. 
d) Cause ameaça à vida (necessidade de intervenção imediata 

para evitar o óbito), ou  Leve ao óbito. 
 
37. Varicela ou catapora é uma doença aguda altamente 
contagiosa caracterizada por exantema vesicular generalizado da 
pele e mucosa. O herpes Zoster, ocasionado pela reativação do 
vírus varicelazoster, é uma erupção cutânea que acomete os 
dermátomos. Assinale a alternativa incorreta: 
a) O vírus varicela-zoster é transmitido pelas secreções 

respiratórias e pelo líquido das lesões cutâneas, tanto pela 
disseminação através do ar como por contato direto. 

b) A varicela é contagiosa somente quando se inicia as vesículas  
até quando elas se tornam crostosas, o que ocorre, 5 a 7 dias 
após o início da erupção. 

c) Os adultos com herpes zoster que são hospitalizados tem 
menos chance de provocar casos secundários de varicela do 
que as crianças. 

d) O rígido isolamento é recomendado para pacientes 
hospitalizados com varicela e para as crianças e adultos 
imunocomprometidos com herpes-zoster. 

 
38. Em relação às medidas de precaução padrão para Varicela e 
Herpes Zoster, assinale a alternativa Incorreta: 
a) Para varicela precaução de contato. 
b) Para suscetíveis expostos (qualquer paciente, profissional, 

visitante que tenha entrado em contato com o paciente índice 
em período de transmissibilidade por mais de 01 hora em 
ambiente fechado e que nunca teve a doença e nunca foi 
vacinado): precaução de contato e aérea do 8º ao 21º dia 
após o último dia de exposição ao paciente índice ou até 28º 
dia no caso de ter sido administrado imunoglobulina para 
varicela-zoster (VZIG). 

 
c) Para pacientes com Herpes Zoster, imunocomprometidos 

(HIV/AIDS, fibrose cística, neoplasias, diabetes mellitus, uso 
de corticosteróides em doses plenas por mais de 2 semanas) 
com herpes-zoster localizado ou disseminado e para 
imunocompetentes com herpes-zoster disseminado: 
Precaução de contato e aérea (até todas as lesões se 
tornarem crostosas). 

d) Para neonatos (nascido de mães com varicela): Precaução de 
contato e aérea até 21º dia de vida, caso permaneçam 
internados ou até 28º dia de vida, caso tenham recebido VZIG. 

39. Assinale a alternativa correta em relação a precaução 
respiratória para aerossóis. 
a) Está indicada para situações em que exista possibilidade de 

transmissão de agentes infecciosos por contato direto ou 
indireto. Isto é, contato entre pacientes, contato através do 
profissional de saúde (mãos) ou contato por meio de artigos. 

b) É obrigatório o uso de máscara específica (PFF2 ou tipo N95) 
com capacidade de filtrar partículas <0,3 mm de diâmetro, por 
todo o profissional que prestar assistência ou realizar 
procedimento a pacientes com suspeita ou confirmação das 
doenças: tuberculose pulmonar ou laríngea, sarampo, varicela 
e herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido. 

c) ocorre através do contato próximo com o paciente. Gotículas 
de tamanho considerado grande (>5m) são eliminadas durante 
a fala, respiração, tosse, e procedimentos como aspiração. 

d) Exemplos de doenças transmitidas por gotículas: Doença 
Meningocócica e Rubéola. 

 
40. Em relação à utilização da precaução de contato, assinale a 
alternativa Correta. 
a) Diarréia aguda e provavelmente infecciosa em paciente 

incontinente ou em uso de fralda. 
b) Exantema petequial e febre. 
c) Tosse, febre, infiltrado pulmonar em paciente infectado pelo 

HIV. 
d) Exantema maculopapular com febre e coriza. 
 

 




