
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE 

CONCURSO PÚBLICO 2019 
 

 

 

 

 

 

CADERNO DE PROVA 
 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME: 

 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL: MÉDIO    

CARGO: 25 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PSF    
 

 

 

Leia com atenção: 

 
1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 

2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o 

amasse; 

3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta; 

4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 

5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.); 

6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 

7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo 

início das provas; 

8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal; 

9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

MÉDIO – 25 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PSF  

Página 1 

 
15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

Manchas podem afetar reprodução de animais 

 
As manchas de petróleo que atingem a região costeira de cerca de 

132 praias nordestinas não possuem origem conhecida, entretanto, 

os efeitos já começam a preocupar biólogos e demais pesquisado-

res da área. Entre os estados afetados pelo material estão Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 

do Norte e Sergipe. Pelo menos oito animais já morreram sufoca-

dos. 

Em entrevista ao Portal NE10 Interior, o biólogo e professor de 

biologia Marcelo Bezerra, as manchas de óleo na superfície das 

águas podem afetar a respiração dos animais. "Mamíferos que vão 

para áreas mais costeiras, principalmente no período de acasala-

mento ou no período de desova mesmo, onde esses animais vão 

parir, precisam constantemente da superfície para poder respirar. 

Então, o grande perigo é para a baleia jubarte, que tem hábitos 

migratórios e usa dessas águas do Atlântico aqui do Nordeste para 

poder fazer o seu acasalamento, a sua reprodução. 

 

(https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2019/10/14/golfinho-e-

encontrado-morto-em-praia-com-manchas-de-oleo-177787) 

 

01- A expressão “hábitos migratórios” indica que as baleias: 

 

A. Se reproduzem nas águas do Atlântico.  

B. Só conseguem alimentos para fins de reprodução no Nor-

deste brasileiro. 

C. É o nome científico para o fenômeno de acasalamento das 

baleias jubarte. 

D. É o nome que se dá ao óleo vazado nos oceanos quando 

este causa a morte de animais marinhos. 

E. Se deslocam de uma região para outra para realizar deter-

minadas funções.  

 

02- Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentu-

ação das palavras, assinale a alternativa correta: 

 

A. “petróleo” e “biólogos” são palavras proparoxítonas e 

“Ceará” é uma oxítona. 

B. “área” e “óleo” são acentuadas pela mesma regra, porém 

“superfície”, não.  

C. Apenas “mamíferos” e “Atlântico” são proparoxítonas.  

D. “Paraíba” e “período” são hiatos acentuados. 

E. “Ceará” e “Piauí” são oxítonas, assim como “Pará” e 

“Amapá”. 

 

03- Acerca do vocábulo “acasalamento", assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Foi formado com o acréscimo do sufixo ‘-mento ao radi-

cal ‘acasala' 

B. Foi formado pelo acréscimo do prefixo ‘a' à palavra pri-

mitiva ‘casalamento' 

C. Uma nova palavra poderá ser formada acrescentando ape-

nas o prefixo ‘a' 

D. Foi formado pelo acréscimo simultâneo de prefixo e su-

fixo. 

E. Pode ter seu sufixo suprimido e continuará tendo sentido 

na língua portuguesa.  

Analise o gráfico abaixo que demonstra a relação do Brasil com 

seus maiores parceiros comerciais. E utilize para responder as 

questões de nº 04; 05 e 06. 

 

 

 

 
04- Assinale a alternativa correta sobre o que o gráfico acima mos-

tra: 

 

A. A evolução do comércio do Brasil com seus maiores par-

ceiros entre 1990 e 2012. 

B. A diminuição considerável do comércio interno do Brasil 

em mais de uma década.  

C. Como o Mercosul monopolizou o comércio internacional 

de 1990 até 2012. 

D. Como a China se tornou a maior potência comercial dos 

anos 90 pra cá.  

E. Que a União Europeia vendeu para todos os países latinos 

em detrimento dos países do Mercosul. 

 

05- Pela leitura do gráfico, é verdade que em 1990: 

 

A. Estados Unidos dispararam como único parceiro comer-

cial do Brasil. 

B. A China despontava como destino maior das exportações 

brasileiras. 

C. Estados Unidos e União Europeia eram os maiores parcei-

ros comerciais do Brasil. 

D. O Mercosul teve comércio inexpressivo com o Brasil, me-

nor até do que a China. 

E. Os Estados Unidos tinha participação no comércio brasi-

leiro 8 vezes menor que o Mercosul. 

 

 

 

 

 

https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2019/10/14/golfinho-e-encontrado-morto-em-praia-com-manchas-de-oleo-177787
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06- Segundo o gráfico,  em 2012: 

 

A. As exportações do Brasil aumentaram para todos os des-

tinos. 

B. As vendas do Brasil para a China somam 17% do total 

exportado. 

C. Os Estados Unidos foram o único destino onde as expor-

tações decresceram. 

D. Houve aumento das exportações brasileiras para todos os 

destinos. 

E. O maior crescimento das vendas para o Mercosul foi neste 

ano. 

 

A preocupação dos organizadores com a segurança da 1ª Conven-

ção Nacional da Terra Plana, realizada neste domingo em São 

Paulo, não impediu a presença de "globaloides" no evento. O 

termo é usado pela comunidade terraplanista para se referir pejo-

rativamente aos que não _________ na teoria de que o planeta 

Terra tem a forma de um disco, e não de um globo, como foi com-

provado __________ séculos.  

A estatal americana, NASA,  foi um dos principais alvos dos pa-

lestrantes. A tese de que o planeta habitado pelos humanos é 

plano, compartilhada por uma comunidade que ________ crescer 

no Brasil e no mundo, rechaça o conceito de espaço sideral, órbita 

solar, viagens __________ Lua, gravidade e outras leis da física. 

O que divulgam astrônomos, astrofísicos, agências espaciais e ci-

entistas em geral seria, segundo os terraplanistas, fruto de uma 

conspiração global para enganar ___________ pessoas. 

 

07- Completam corretamente e na ordem exata o texto acima: 

 

A. Crêem – há  - parecem – a – as  

B. Creem – há  - parece – à – as 

C. Crê  - à – parece – à – às  

D. Crê  - há – parecem – a – às  

E. Creem – há  - parecem – à – às 

 

 

Eu às vezes fico a pensar 

Em outra vida ou lugar 

Estou cansado demais 

Eu não tenho tempo de ter 

O tempo livre de ser 

De nada ter que fazer 

É quando eu me encontro perdido 

Nas coisas que eu criei 

E eu não sei 

Eu não vejo além da fumaça 

O amor e as coisas livres, coloridas 

Nada poluídas 

Eu acordo p'rá trabalhar 

Eu durmo p'rá trabalhar 

Eu corro p'rá trabalhar 
 

(Compositores: Marcos Valle / Paulo Sergio Kostenbader Valle Letra de Capitao 

de industria © Warner/Chappell Edicoes Musicais Ltda) 

 

08- A letra da música:  

 

A. Relata o fracasso do trabalho na era moderna. 

B. Reflete sobre o conflito entre o ser o ter e o fazer gerado 

pelo trabalho na vida do homem. 

C. Mostra que a escassez de atividade produtiva leva o ho-

mem a poder refletir sobre questões sociais. 

D. Mostra que criação humana é tão variada que ele se perde 

em seu processo de trabalho. 

E. Retrata um trabalhador satisfeito com os métodos de con-

trole das empresas. 

09- Nos versos, “Eu não tenho tempo de ter/ 

O tempo livre de ser”, o trabalhador: 

 

A. Não consegue integrar-se totalmente às atividades produ-

tivas e sempre está insatisfeito com o que é. 

B. Excede voluntariamente sua carga horária de trabalho. 

C. Está sobrecarregado de trabalho o que o deixa afastado de 

aspectos importantes de sua vida pessoal. 

D. Prefere aumentar a produção no trabalho em detrimento 

de suas escolhas pessoais, embora horário e produção se-

jam limitados pelos órgãos internacionais. 

E. Fica à disposição do patrão em momentos de descanso 

para fugir de outras responsabilidades. 

 

10- “Eu acordo p'rá trabalhar 

Eu durmo p'rá trabalhar 

Eu corro p'rá trabalhar” 

 

Os versos acima revelam que: 

 

A. Os meios móveis de controle deixam o trabalhador à dis-

posição das empresas. 

B. A interferência da vida profissional se impõe sobre a vida 

pessoal. 

C. O homem se realiza com o trabalho. 

D. É pelo trabalho constante que o trabalhador consegue os 

bens de consumo que deseja. 

E. Não há correlação entre o esforço físico e o mental na ro-

tina do trabalhador atual. 

 

11- Nos versos: 

 

“Eu não tenho tempo de ter 

O tempo livre de ser 

De nada ter que fazer” 

 

O eu-lírico expressa sua relação com o tempo. Esse trabalhador 

está: 

 

A. Alavancado pelo tempo. 

B. Conciliado com o tempo. 

C. Premido pelo tempo. 

D. Cansado do tempo. 

E. Satisfeito com o tempo. 

12- “É quando eu me encontro perdido/Nas coisas que eu criei” 

O trecho remete: 

 

A. À flexibilidade do trabalho atual. 

B. À vaidade humana quanto ao produto do seu trabalho. 

C. Às pessoas que optam por um trabalho diversificado e cri-

ativo que envolva todos os aspectos da vida. 

D. À criatividade humana. 

E. Às dúvidas que acometem às pessoas, seu trabalho e sua 

vida. 
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    “Dizem que a paixão arde por uma razão e os protagonistas 

não são os únicos que saem machucados.  Mas, de repente, me dei 

conta, que ter alguém que nos entenda, que nos deseje, que nos 

veja como uma versão melhorada de nós mesmos é o presente 

mais incrível. Mesmo que não estejamos juntos, saber que, para 

você, eu sou este homem é uma fonte de vida para mim.” 

(A Última Carta de Amor. Jojo Moyes, Intrínseca, 2018) 

 

13- Na expressão “Mas, de repente”: 

 

A. O “mas" marca a sequenciação do pensamento do narra-

dor. 

B. “mas" denota impaciência diante das descobertas repenti-

nas do narrador. 

C. “de repente" marca a oposição entre tempo e ação de pen-

samento do narrador. 

D. “de repente" estabelece relação de explicação entre as par-

tes da narrativa. 

E. “mas" e “de repente" são dois marcadores que introduzem 

uma mudança no pensamento do narrador. 

 

14- No trecho “Dizem que a paixão arde por uma razão e os pro-

tagonistas não são os únicos que saem machucados”, a conjun-

ção ‘e' estabelece, entre as orações que liga, uma relação de: 

 

A. Enumeração  

B. Adição  

C. Explicação  

D. Conclusão  

E. Concessão  

 

15- Assinale a alternativa em que a relação entre verbo sublinhado 

e complemento está incorreta: 

 

A. "Carga tributária equivale a mais de 30% do PIB brasi-

leiro” - VTI 

B. “Brasília se conecta a Santiago em nova rota internacio-

nal” - VTD 

C. “Como conectar os joysticks do Xbox One e PS4 no An-

droid.” - VTD 

D. “O fiscal chamou pelo candidato" – VTI 

E. “Lexus chama uma unidade do CT200h com falha no 

bagageiro. – VTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16 – É considerada recém-nascida a criança desde o nascimento 

até completar: 

 

A. 28 dias de vida.  

B. 56 dias de vida.  

C. 90 dias de vida. 

D. 120 dias de vida.  

E. 180 dias de vida.  

 

17 – É uma forma de organizar os serviços e ações para atender às 

diferentes necessidades de saúde da população. 

 

O texto é uma descrição de: 

 

A. Universalidade 

B. Equidade 

C. Hierarquização  

D. Descentralização 

E. Regionalização 

 

18 – Entre as habilidades que todo trabalhador de saúde deve 

buscar desenvolver, estão, EXCETO: 

 

A. Ter boa capacidade de comunicação. 

B. Usar linguagem acessível, simples e precisa. 

C. Ser gentil, favorecendo o vínculo e uma relação de con-

fiança com palavras de carinho como chamar por vozi-

nho, tia, amor. 

D. Acolher o saber e o sentir de todos. 

E. Ter tolerância aos princípios e às distintas crenças e va-

lores que não sejam os seus próprios. 

 

19 – Define-se natimorto por sífilis todo feto morto: 

 

A. Após 18 semanas de gestação ou com peso igual ou 

maior a 500 gramas, cuja mãe portadora de sífilis não foi 

tratada ou foi inadequadamente tratada. 

B. Após 22 semanas de gestação ou com peso igual ou 

maior a 500 gramas, cuja mãe portadora de sífilis não foi 

tratada ou foi inadequadamente tratada. 

C. Após 36 semanas de gestação ou com peso igual ou 

maior a 500 gramas, cuja mãe portadora de sífilis não foi 

tratada ou foi inadequadamente tratada. 

D. Após 18 semanas de gestação ou com peso igual ou 

maior a 1000 gramas, cuja mãe portadora de sífilis não 

foi tratada ou foi inadequadamente tratada. 

E. Após 22 semanas de gestação ou com peso igual ou 

maior a 1000 gramas, cuja mãe portadora de sífilis não 

foi tratada ou foi inadequadamente tratada. 

 

20 – São atribuições comuns a todos os profissionais na Atenção 

Básica, EXCETO: 

 

A. Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prio-

ritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, quando 

necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitá-

rios (escolas, associações, entre outros). 
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B. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadas-

tradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (esco-

las, associações etc.), em todas as fases do desenvolvi-

mento humano: infância, adolescência, idade adulta e ter-

ceira idade. 

C. Participar do acolhimento dos usuários realizando a es-

cuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo 

à primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de 

vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) 

e identificação das necessidades de intervenções de cui-

dado, proporcionando atendimento humanizado, respon-

sabilizando-se pela continuidade da atenção e viabili-

zando o estabelecimento do vínculo. 

D. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessi-

dade de saúde da população local, bem como as previstas 

nas prioridades e protocolos da gestão local. 

E. Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por 

meio da realização de ações de promoção, proteção e re-

cuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia 

de atendimento da demanda espontânea, da realização 

das ações programáticas, coletivas e de vigilância à sa-

úde. 

 

21 – A Leishmaniose visceral americana (LVA), causada pela 

Leishmania chagasi, é transmitida pelo Mosquito flebotomíneo: 

 

A. Aedes aegypti 

B. Aedes albopictus  

C. Lutzomyia longipalpis. 

D. Culex quinquefasciatus  

E. Haemagogus e Sabethes 

 

22 – Ao afirmar que o paciente tem aterosclerose, significa-se: 

  

A. Amolecimento das artérias.  

B. Estreitamento das artérias coronárias.  

C. Hipertensão arterial.  

D. Entupimento arterial 

E. Hipotensão arterial. 

 

23 – É um fator microdeterminante do processo saúde-doença na 

contemporaneidade: 

 

A. Políticas públicas 

B. Acesso a serviços de saúde 

C. Produto Nacional Bruto 

D. Desigualdades de rendas 

E. Iniquidades sociais 

 

24 – A Febre recorrente ou ondulante caracteriza-se por: 

 

A. Aquela que sempre permanece acima do normal, com va-

riações de até 1 grau; exemplo frequente é a febre da 

pneumonia. 

B. Hipertermia diária, sendo que as variações são acima de 

1 grau; são exemplos a febre dos abcessos, septicemias. 

C. Hipertermia interrompida por períodos de temperatura 

normal, que pode ser de alguma medida no mesmo dia, 

ou um ou mais dias com temperatura normal; é caracte-

rística da malária. 

D. Hipertermia por mais de 15 dias, sendo que as variações 

são acima de 0,5 grau; são exemplos a febre das gripas e 

resfriados. 

E. Períodos de temperatura normal que duram dias, seguido 

de elevações variáveis da temperatura; são encontradas, 

por exemplo, nos portadores de neoplasias malignas. 

 

25 – Na Classificação da Úlcera de Pressão, quando há um 

comprometimento até a derme tem-se um estágio: 

 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

E. V 

 

26 – São cuidados em casos de uma deglutição prejudicada, 

EXCETO: 

 

A. Manter decúbito elevado 65º. 

B. Monitorar sinais e sintomas de aspiração. 

C. Orientar o paciente a abrir e fechar a boca, preparando a 

manipulação do alimento. 

D. Providenciar\usar dispositivos auxiliares, conforme 

apropriado. 

E. Checar a boca em busca de armazenamento dos alimen-

tos nas bochechas, após as refeições. 

 

27 – A troca da Placa de Hidrocolóide deve ser realizada: 

 

A. Todo dia 

B. Após 48 horas 

C. Apenas quando houver exsudato 

D. A cada 12 horas 

E. No 7º dia 

 

28 – São cuidados adequados ao curativo dos quais é INCOR-

RETO afirmar: 

 

A. Antes de realizar o curativo observar o estado do paci-

ente, ler as anotações sobre o tipo de curativo e prescri-

ções para verificação de medicamentos. 

B. Curativos úmidos por secreções devem ser trocados.  

C. Quando o paciente necessitar de vários curativos, iniciar 

pela incisão fechada e limpa, seguindo–se os curativos 

com infecção e por último as lesões abertas não infecta-

das.  

D. Em feridas com exsudato, com suspeita de infecção, an-

tes de realizar o curativo pode ser necessário a coleta de 

material para bacterioscopia ( swab ). 

E. Em casos de uso com KmNO4 tomar os seguintes cuida-

dos: protegê-lo da luz e se acastanhado (o que indica oxi-

dação) desprezá-lo e preparar nova solução para uso. 

 

29 – Uma verificação de pulsação pela Poplítea é realizada em que 

local? 

 

A. Pulso  

B. Região interna do braço 

C. Próximo a laringe 

D. Atrás do joelho  

E. Dorso do pé 
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30 – São cuidados gerais corretos com drogas administradas por 

VO, EXCETO: 

 

A. Não misturar medicamentos líquidos.  

B. Medicamentos em pó devem ser diluídos. 

C. Pacientes inconscientes não devem receber o medica-

mento por VO. 

D. Deve-se dissolver medicamentos para pacientes que 

apresentam dificuldade de deglutição.  

E. Ao administrar digitálicos verificar pulsação. Se estiver 

abaixo de 80 bpm, não administrar, comunicar a enfer-

meira ou médico e relatar na anotação de enfermagem.  

 

31 – São finalidades das anotações de enfermagem, EXCETO: 

  

A. Acompanhar evolução do paciente.  

B. Servir de base para elaboração de cuidados.  

C. Constituir documento legal para o paciente ou equipe de 

enfermagem referente à assistência prestada.  

D. Ser a base fundamental e primária para a auditoria de en-

fermagem.  

E. Colaborar para ensino e pesquisa. 

 

32 – Uma Enterorragia refere-se a: 

 

A. Vômito com presença de sangue. 

B. Fezes com presença de sangue vivo. 

C. Fezes com presença de sangue digerido. 

D. Morte do tecido com apresentação de tecido enegrecido. 

E. Acúmulo de pus na cavidade abdominal. 

 

33 – Em casos de dentição prejudicada deve-se, EXCETO: 

 

A. Estabelecer rotinas de cuidados orais. 

B. Monitorar os dentes quanto a cor, brilho e presença de 

resíduos. 

C. Monitorar a mucosa oral. 

D. Desestimular o uso do fio dental devido a sangramentos. 

E. Promover exames dentários regulares. 

 

34 – Uma sonda nasogástrica é inserida, geralmente, para 

descomprimir o estômago, sendo capaz e prevenir vômito após 

uma cirurgia maior. Levando-se em conta o tempo em que o 

peristaltismo normalmente retorna, ela costuma ficar instalada por 

que período após a cirurgia? 

 

A. 2 a 6 horas 

B. 6 a 12 horas 

C. 12 a 24 horas 

D. 48 a 72 horas 

E. 72 a 120 horas 

 

 

35 – A VOP depois de descongelada tem a validade de: 

 

A. 24 horas 

B. 48 horas 

C. 7 dias 

D. 15 dias 

E. 90 dias 

 

 

36 – A vacina Penta previne, EXCETO: 

 

A. Difteria 

B. Tétano  

C. Rubéola 

D. Hepatite B 

E. Infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B 

 

37 – O SUS oferece gratuitamente testes para diagnóstico do HIV 

(o vírus causador da aids), e também para diagnóstico da sífilis e 

das hepatites B e C. Existem, no Brasil, dois tipos de testes: os 

exames laboratoriais e os testes rápidos. Todos os testes possuem 

um período denominado “janela diagnóstica”, que corresponde ao 

tempo entre o contato com o vírus e a detecção do marcador da 

infecção (antígeno ou anticorpo). Dessa forma, nos casos de resul-

tados negativos, e sempre que persistir a suspeita de infecção, o 

teste deve ser repetido após, pelo menos: 

 

A. 7 dias. 

B. 15 dias. 

C. 30 dias. 

D. 60 dias 

E. 90 dias. 

 

38 – São atribuições do auxiliar/técnico de enfermagem na Central 

de Material e Esterilização (CME), EXCETO: 

 

A. Receber e conferir os materiais. 

B. Prever e solicitar os materiais/instrumentais necessários 

para as unidades consumidoras.  

C. Receber e preparar as roupas.  

D. Comunicar o enfermeiro sobre as intercorrências assim 

como registrá-las em impresso próprio. 

E. Zelar pelo funcionamento da autoclave, incubadora e se-

ladora. 

 

39 – Referente a limpeza terminal é INCORRETO afirmar: 

 

A. Entende-se por limpeza terminal a higienização completa 

das áreas do hospital e, às vezes, a desinfecção para a di-

minuição da sujidade e redução da população microbi-

ana. 

B. É realizada de acordo com uma rotina pré-estabelecida 

habitualmente, uma vez por semana ou quando necessá-

rio. 

C. Consiste no método de limpeza ou desinfecção de mobi-

liário e material que compõem a unidade do paciente no 

hospital. 

D. É feita após a alta, transferência, óbitos ou longa perma-

nência do paciente. 

E. Executar a técnica com movimentos firmes, curtos e em 

uma só direção. 

 

40 – A doença conhecida como Beribéri deve-se a deficiência de: 

 

A. Vitamina A 

B. Vitamina B1 

C. Vitamina B3 

D. Vitamina C 

E. Vitamina D 

 

  

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-sao-hepatites-virais


 

  

 


