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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas ―x‖. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP – AUXILIAR DE ENFERMAGEM. 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimentos Específicos  
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LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO 

 
Leia o texto e responda as questões 1 a 5. 
 

Antes de existir qualquer casa, cavou-se o 
cemitério ao sopé da colina, na margem esquerda do rio. 
As primeiras pedras serviram para marcar as covas rasas 
nas quais foram enterrados os cadáveres no fim da 
manhã, hora do meio-dia, quando finalmente o coronel 
Elias Daltro apareceu cavalgando à frente de alguns 
poucos capangas — quatro gatos pingados, os que 
haviam permanecido na fazenda — e se deu conta da 
extensão do desastre. Não ficara um cabra sequer para 
contar a história.  

O coronel contemplou os corpos 
ensanguentados. Berilo morrera com o revólver na mão, 
não tivera ensejo de atirar: a bala arrancara-lhe o tampo 
da cabeça, o coronel desviou a vista. Compreendeu que 
aquela carnificina significava o fim, já não tinha meios para 
prosseguir. Trancou a aflição dentro do peito, não deu 
mostras, não deixou que os demais percebessem. Elevou 
a voz de comando, ditou ordens.  

Apesar do temporal — chuva de açoite, nuvens 
negras, trovões espoucando na mata —, alguns urubus, 
atraídos pelo sangue e pelas vísceras expostas, 
sobrevoaram os homens ocupados no transporte dos 
corpos e na abertura das covas.  

Depressa, antes que a fedentina aumente. 
 

(Trecho retirado de AMADO, Jorge. Tocaia Grande: A face obscura. Rio 
de Janeiro: Record, 1985) 

 
1) Observe o período e classifique-o corretamente: 
“Trancou a aflição dentro do peito, não deu mostras, 
não deixou que os demais percebessem.” 
a) Período misto. 
b) Período composto por subordinação. 
c) Período composto por coordenação. 
d) Período simples, com oração absoluta. 
 
2) Classifique, sintaticamente, a oração sublinhada: 
“Compreendeu que aquela carnificina significava o 
fim.” 
a) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
 
3) Na oração “a bala arrancara-lhe o tampo da 
cabeça”, qual é a função sintática da partícula 
sublinhada? 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Complemento nominal. 
d) Adjunto adnominal. 
 
4) Na oração “cavou-se o cemitério ao sopé da colina, 
na margem esquerda do rio”, qual é a função da 
partícula sublinhada? 
a) Índice de indeterminação do sujeito. 
b) Partícula apassivadora. 
c) Partícula expletiva. 
d) Conjunção. 
 
5) Observe a oração: “As primeiras pedras serviram 
para marcar as covas rasas nas quais foram 

enterrados os cadáveres no fim da manhã.” Qual é a 
função morfológica e sintática do trecho sublinhado. 
a) Pronome relativo com função de adjunto adverbial. 
b) Pronome relativo com função de objeto indireto. 
c) Conjunção consecutiva com função de objeto indireto. 
d) Conjunção explicativa com função de adjunto adverbial. 
 
6) Escolha a alternativa que completa, corretamente, o 
seguinte trecho: “____ moça esperava por esse 
momento ____ muito tempo. Poderia, finalmente, 
conhecer aquela cidade histórica localizada ____ 
margens do oceano, ____ milhares de quilômetros de 
sua cidade natal.” 
a) A – há – às – a. 
b) A – há – as – à. 
c) A – à – as – há. 
d) A – há – às – à. 
 
7) Escolha a alternativa que, de acordo com as regras 
de regência verbal da norma culta, utiliza a preposição 
de forma equivocada. 
a) Ela aspira à carreira de modelo. 
b) Assisti a muitos filmes semana passada. 
c) Sempre chego em casa muito tarde. 
d) Minha família assiste em São Paulo. 
 
8) De acordo com as regras de concordância nominal 
da norma culta, assinale a resposta INCORRETA. 
a) Seguem anexas as notas fiscais. 
b) Seus olhos verdes-claros brilhavam. 
c) Estudo as línguas inglesa e francesa. 
d) É proibida a venda de álcool. 
 
9) Em todas as alternativas, há orações contendo um 
verbo de ligação, EXCETO em: 
a) As crianças continuam chateadas. 
b) A menina tornou-se uma mulher. 
c) Minha prima vive doente. 
d) O rapaz anda dois quilômetros até o trabalho. 
 
10) De acordo com as regras de colocação pronominal 
da norma culta, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Nem sempre sinto-me feliz. 
b) Não se esqueça de mim. 
c) Vou-te contar um segredo. 
d) Ontem, ele me encontrou na praça. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
11)  Sobre a Historia do município de Lucélia - SP leia 
as afirmativas abaixo: 
I-  A partir de 1939, Luiz Ferraz de Mesquita fez de tudo 
por Lucélia e conseguiu oito estradas convergentes, 
sendo três de acesso à Estrada de Ferro Sorocabana 
(Rancharia, Martinópolis, Presidente Prudente), três 
para a estrada de Ferro Noroeste (Valparaíso, 
Gararapes e Araçatuba) e as duas de saída e chegada 
pelo espigão da Companhia Paulista. 
II- Com a elevação de Lucélia –SP a município na 
época da Ditadura, o seu segundo prefeito foi 
nomeado pelo interventor estadual, que na época 
Adhemar Pereira de Barros, concunhado do Dr. 
Mesquita em que recaiu a nomeação de prefeito. 
Assinale alternativa CORRETA. 
a) Apenas II. 
b) Apenas I. 
c) I e II. 



4 

 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Sobre a história do Brasil e o movimento “ Diretas 
Já” assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Diretas Já" foi um movimento político de cunho popular 
que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao 
cargo de presidente da República no Brasil. 
b) O movimento Diretas Já começou em maio de 1983 e 
foi até 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas em 
comícios e passeatas. 
c) Contou com a participação de partidos políticos, 
representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais. 
Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o 
processo de eleições diretas só ocorreu em 1989. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) A Guerra de Canudos foi o maior movimento 
de resistência à opressão dos grandes proprietários 
rurais. Ela ocorreu entre 1893 e 1897, no arraial de 
Canudos. Esse movimento refletia a extrema miséria 
em que viviam as populações marginalizadas do 
Sertão Nordestino. 
Onde ocorreu a Guerra de Canudos? 
a) Bahia. 
b) Sergipe. 
c) Alagoas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
 O Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano 
Collor, foi um plano econômico lançado em 
_______cujo objetivo era controlar a inflação no Brasil. 
a) 1995 
b) 1975 
c) 1990 
d) Nenhuma das alternativas 
 
15) Sobre a historia do município  de Lucélia - SP e 
seu aeroclube assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Na década de 80, o Aeroclube de Lucélia era o 3º do 
país em formação de pilotos. Neste período, o Aeroclube 
recebia jovens de diversas cidades do estado de São 
Paulo e também do Mato Grosso e Paraná, que 
aprendiam a pilotar um avião em Lucélia - SP. 
b) Neste período áureo, o Aeroclube foi destaque nacional, 
sendo fonte de inspiração para uma matéria jornalística na 
extinta Revista Realidade, da Editora Abril, que na época 
ao lado da Manchete eram as principais revistas do Brasil. 
c) A fama de Lucélia possuir o melhor Aeroclube do Brasil 
era pelo preço cobrado, barato para a época. O preço por 
hora aula era três a quatro vezes inferior ao preço cobrado 
nas grandes cidades. O valor cobrado pelas aulas não 
cobria as despesas com gasolina e, a sobrevivência do 
Aeroclube se dava com rifas, quermesses e doações. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

    
16) O Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, 
apresenta as atividades a serem desenvolvidas pelo 
Auxiliar de Enfermagem, EXCETO: 
a) Prestar cuidados á gestante e á parturiente.  
b) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, 
enema e calor ou frio.  
c) Circular em sala de cirurgia, e se necessário 
instrumentar.  

d) Realizar testes e proceder á sua leitura, para subsídio 
de diagnóstico.  
 
17)  A Central de Material e Esterilização (CME) é a 
área responsável pela limpeza e processamento de 
artigos e instrumentais médico-hospitalares. É na CME 
que se realiza o controle, o preparo, a esterilização e a 
distribuição dos materiais hospitalares.  Assinale a 
alternativa correta relacionada á Central de Material e 
Esterilização (CME). 
a) É uma unidade de apoio técnico a todas as unidades 
assistenciais é responsável pelo processamento dos 
artigos, como instrumental, roupas cirúrgicas etc. 
b) O fluxo contínuo e bidirecional do artigo, evita o 
cruzamento de artigos sujos com os limpos e esterilizados, 
como também evita que o trabalhador escalado para área 
contaminada transite pelas áreas limpas e vice-versa. 
Caso seja necessário o trabalhador deverá trocar de 
roupa.  
c) Definido pelo Ministério da Saúde (Brasil, 1998) a 
Central de Material e Esterilização é "o conjunto de 
elementos destinados à recepção, expurgo, preparo, 
esterilização, guarda e distribuição dos materiais para as 
unidades dos estabelecimentos assistenciais à saúde".  
d) Todas as alternativas estão corretas.  
 
18)  A escolha do procedimento de limpeza deve estar 
condicionada ao potencial de contaminação das áreas 
e artigos e dos riscos inerentes de infecções 
hospitalares. Assinale a alternativa CORRETA 
relacionada a limpeza no centro cirúrgico. 
a) A limpeza periódica envolve itens cuja frequência de 
limpeza  necessita ser diária, por  se sujar com facilidade e 
ou por  estarem diretamente relacionados com a infecção 
direta do sítio cirúrgico. 
b)  A limpeza do centro cirúrgico deve ser feita de maneira 
igual, de forma criteriosa em todas as cirurgias, 
acreditando que todas são contaminadas. A limpeza 
preparatória é realizada antes da cirurgia programada, 
com panos limpos e álcool 70% nas superfícies 
horizontais.   
c) A limpeza concorrente é executada no término do dia. 
Envolve procedimentos de retirada dos artigos sujos da 
sala, limpeza das superfícies horizontais dos móveis e 
equipamentos.  
d)  O instrumental cirúrgico deve ser colocado fechado em 
caixas perfuradas (usando luvas) e encaminhado ao 
expurgo da central de materiais e esterilização (CME) o 
mais cedo possível para o reprocessamento.  
 
19) A Lavadora Automática Ultrassônica utilizada na 
Central de Materiais e Esterilização é indicada para 
instrumentais que possuem conformações complexas 
e lumes (usar obrigatoriamente na limpeza de 
materiais endoscópicos com exceção das óticas). Este 
equipamento facilita a limpeza do instrumental 
cirúrgico, pois lavam por processo de cavitação, 
fazendo com que a matéria orgânica se desprenda dos 
instrumentais com maior rapidez que no método 
manual.  Assinale a alternativa CORRETA relacionada 
á Lavadora Automática Ultrassônica. 
a) Utilizar apenas instrumentos com o mesmo tipo de liga 
metálica, pois pode haver transferência de íons e 
produção de pontos de corrosão.  
b) O tempo médio de permanência do material na lavadora 
é de 30 minutos, procedendo à repetição do processo 
caso necessário após avaliação da limpeza.  
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c) Teste Bowie e Dick são realizados diariamente após o 
término da desinfecção dos materiais nas lavadoras 
automáticas ultrassônicas.  
d) Os princípios ativos utilizados nas lavadoras 
automáticas ultrassônicas são os seguintes permitidos 
como desinfetantes pelo Ministério da Saúde: aldeídos, 
compostos fenólicos, ácido paracético.  
 
20) A participação da equipe de enfermagem nos 
programas de saúde pública desenvolvidos na 
Unidade Básica de Saúde se efetiva através as 
atividades de enfermagem, prestadas nos vários 
setores da Unidade e na comunidade, cumprindo as 
normas estabelecidas na programação de 
enfermagem, visando alcançar os objetivos propostos 
pelo Serviço de Enfermagem. Assinale a alternativa 
CORRETA relacionada ás atividades da enfermagem 
na saúde pública. 
a) Avaliação e promoção do acesso qualitativo da 
população aos serviços de saúde necessários.  
b) Monitorar o acesso, utilização e adequação dos 
serviços de saúde para a comunidade, incluindo 
populações alvo e com acesso ilimitado. 
c)  Nos tratamentos e testes de imuno-diagnóstico  a 
enfermagem se responsabiliza pela: pela execução, 
orientação e controle dos tratamentos prescritos pelo 
médico. Citamos como exemplo pela sua importância em 
saúde pública, o tratamento controlado do doente de 
tuberculose na Unidade de Saúde e pela execução e 
leitura de testes de imuno-diagnóstico do Trabalho de 
Desenvolvimento de Comunidade.  
d)   Todas as alternativas estão corretas.  
 
21)  O PNI (Programa Nacional de Imunizações) vem 
contribuindo para a redução da morbimortalidade 
causada pelas doenças imunopreveníveis, buscando a 
qualidade e a segurança dos produtos oferecidos para 
a manutenção e a disponibilidade, em tempo 
oportuno, dos imunobiológicos preconizados nos 
calendários e nas campanhas nacionais de vacinação 
para a população brasileira. Neste sentido, o PNI vem 
desenvolvendo e aperfeiçoando ferramentas para 
possibilitar a melhor instrumentalização e qualificação 
das atividades de vacinação em todo o território 
nacional. Assinale a alternativa CORRETA relacionada 
ao Programa Nacional de Imunizações. 
a) As vacinas inativadas necessitam apenas de uma dose 
para uma adequada proteção, enquanto as vacinas virais 
atenuadas, geralmente, necessitam de mais de uma dose 
para uma adequada proteção (por exemplo: a vacina 
hepatite B, tétano e difteria). 
b) Constitui de competência da esfera municipal a gestão 
do sistema de informação do PNI, incluindo a coleta, o 
processamento, a consolidação e a avaliação da 
qualidade dos dados provenientes das unidades 
notificantes, bem como a transferência dos dados em 
conformidade com os prazos e fluxos estabelecidos nos 
âmbitos nacional e estadual e a retroalimentação das 
informações às unidades notificadoras.  
c) As alternativas A e B estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.  
 
22) A partir do ano 2000, o Ministério da Saúde, por 
meio do Centro Nacional de Epidemiologia, 
transformado na Secretaria de Vigilância à Saúde em 
2003, desencadeou ações no sentido da estruturação 
e operacionalização de um Sistema Nacional de 

Vigilância específico para as doenças não 
transmissíveis. Monitorar de forma contínua a 
morbimortalidade das DCNT (Doenças Crônicas não 
Transmissíveis) é uma atividade fundamental do 
sistema de vigilância. Ela deve ser executada em 
todos os níveis gestores do sistema, do município ao 
nacional. A partir dos indicadores pactuados nos 
Fóruns Regionais de 2004, cada estado deverá 
produzir um relatório anual com a descrição e análise 
das respectivas taxas de mortalidade e de morbidade 
para DCNT. Assinale a alternativa CORRETA referente 
ao controle ao controle de doenças não 
transmissíveis. 
a)  O programa ―Viva Mulher‖ foi concebido no ano de 
1998, como estratégia nacional para controle do câncer de 
colo uterino e de mama e sua implantação teve inicio no 
primeiro semestre de 1999. No que se referem ao controle 
do câncer do colo de útero, as ações envolvem a detecção 
precoce da doença por meio do exame citopatológico 
(papanicolaou); a garantia do tratamento adequado da 
doença e de suas lesões precursoras em 100% dos casos 
e o monitoramento da qualidade do atendimento à mulher, 
nas diferentes etapas do programa.  
b) Entende-se que a promoção de práticas alimentares 
saudáveis, que tem início com o incentivo ao aleitamento 
materno, insere-se no contexto da adoção de estilos de 
vida saudáveis, sendo um componente importante da 
promoção da saúde. Torna-se necessário a socialização 
do conhecimento sobre os alimentos, a prevenção dos 
problemas nutricionais, da desnutrição à obesidade. Neste 
enfoque é dada especial atenção para as ações de 
incentivo ao aleitamento materno.  
c)  A iniciativa CARMEN (Conjunto de Ações para 
Redução Multifatorial das Enfermidades Não 
Transmissíveis) apoiada pela Organização Panamericana 
de Saúde – OPAS, é baseada na implementação de áreas 
de demonstração, onde são desenvolvidos projetos para 
prevenção integrada de fatores de risco para doenças não 
transmissíveis, com ênfase na participação comunitária e 
parcerias intersetoriais. A partir de um diagnóstico inicial 
da prevalência dos fatores de riscos, são desenvolvidos 
projetos de prevenção e controle de DCNT e promoção da 
saúde.  
d) O Ministério da Saúde estabeleceu as diretrizes e 
metas do Plano de Reorganização da Atenção à 
Hipertensão Arterial e a Obesidade no Sistema Único de 
Saúde, definindo prioridades e estabelecendo como 
diretrizes principais a atualização dos profissionais da rede 
básica, a garantia do diagnóstico e a vinculação do 
paciente às unidades de saúde para tratamento e 
acompanhamento, com o objetivo de promover a 
reestruturação e a ampliação do atendimento resolutivo e 
de qualidade para os portadores dessas patologias na 
rede pública de serviços de saúde.  
 
23) A capacitação de profissionais de saúde no 
atendimento ao paciente com dengue é um dos 
principais componentes do Programa Nacional de 
Controle da Dengue (PNCD) do Ministério da Saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA referente ao 
atendimento aos pacientes com dengue.  
a) Se o paciente apresentar metrorragia, deve-se observar 
o volume de diurese e se o paciente for mulher orientá-la a 
não utilizar absorvente interno.   
b) Nos sinais de choque, a enfermagem deve ficar atenta 
e detectar precocemente os sinais: hipotensão, hipotermia, 
taquicardia, taquipnéia, sangramentos, hêmese severa, 
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abdome plano, polidipsia, cianose de extremidades, 
tontura, irritabilidade, choro persistente ou sonolência em 
criança, tempo de enchimento capilar >2 segundos, 
sudorese, pele fria e pegajosa, oligúria/anúria, confusão 
mental, alteração na fala, torpor e coma.  
c) Se o paciente apresentar derrame cavitário, a 
enfermagem deve administrar oxigenioterapia, solicitar 
coleta de exame da hemoglobina em intervalos de tempo 
conforme orientação médica.  
d) Os anti-inflamatórios  hormonais (ibuprofeno, 
diclofenaco, nimesulida) e drogas com potencial 
hemorrágico não devem ser utilizados.  
 
24) O Ministério da Saúde, nos 20 anos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), apresenta uma das prioridades 
desse governo, a Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde do Homem, desenvolvida em parceria entre 
gestores dos SUS, sociedades científicas, sociedade 
civil organizada, pesquisadores, acadêmicos e 
agências de cooperação internacional. Um dos 
principais objetivos desta Política é promover ações 
de saúde que contribuam significativamente para a 
compreensão da realidade singular masculina nos 
seus diversos contextos socioculturais e político-
econômicos; outro é o respeito aos diferentes níveis 
de desenvolvimento e organização dos sistemas 
locais de saúde e tipos de gestão. Este conjunto 
possibilita o aumento da expectativa de vida e a 
redução dos índices de morbimortalidade por causas 
preveníveis e evitáveis nessa população. Assinale a 
alternativa CORRETA relacionada ao Programa de 
Atenção Integral à Saúde do Homem. 
a) A prevenção de Violências e Acidentes visa propor e/ou 
desenvolver ações que chamem atenção para a grave e 
contundente relação entre a população masculina e as 
violências geradas entre as populações masculina e 
femininas, sensibilizando a população em geral e os 
profissionais de saúde sobre o tema.  
b)  O acesso e Acolhimento objetiva reorganizar as ações 
de saúde, através de uma proposta inclusiva, na qual os 
homens considerem os serviços de saúde também como 
espaços masculinos e, por sua vez, os serviços 
reconheçam os homens como sujeitos que necessitam de 
cuidados.  
c) A Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva busca sensibilizar 
gestores(as), profissionais de saúde e a população em 
geral para reconhecer os homens como sujeitos de 
direitos sexuais e reprodutivos, os envolvendo nas ações 
voltadas a esse fim e implementando estratégias para 
conscientizar este grupo sobre as doenças sexualmente 
transmissíveis.  
 d) Todas as alternativas estão corretas.  
 
25) Os curativos são uma forma de tratamento das 
feridas cutâneas e sua escolha depende de fatores 
intrínsecos e extrínsecos. O tratamento das feridas 
cutâneas é dinâmico e depende, a cada momento, da 
evolução das fases de cicatrização. Atualmente são 
inúmeras as opções de curativos existentes no 
mercado. Os recursos financeiros do paciente e/ou da 
unidade de saúde, a necessidade de continuidade da 
utilização do curativo, inclusive com visitas 
domiciliares, e a avaliação de benefícios e custos são 
alguns dos aspectos a serem considerados no 
momento da escolha do tipo de curativo, que devem 
ser adequados à natureza, à localização e ao tamanho 

da ferida. Assinale a alternativa CORRETA referente 
tipos de feridas, agravos e técnicas de curativo. 
a) Curativo Adesivo de Hidropolímero é indicado em  
feridas abertas não infectadas com leve a moderada 
exsudação.  
b) O curativo á vácuo não é indicado em feridas agudas e 
crônicas, extensas e/ou de difícil resolução e  sobre 
enxertos cutâneos.  
c)  Em áreas com fibrina ou necrose superficial 
circunscrita, o desbridamento químico não é suficiente 
para limpar a ferida e possibilitar a reepitelização, sendo 
assim necessário o desbridamento cirúrgico.  
d) Curativo com Pomada Enzimática – Colagenase, a 
periodicidade de troca é a cada 12 horas.  
 
 
 
  
 

 

 

 

 


