
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

ENFERMEIRO 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR 

 
Texto 1  

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o 
volume máximo e transbordou, construções que estavam 
submersas começaram a reaparecer e medidas de 
racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, 
o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se 
a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e 
isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel 
da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de 
plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros 
de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", 
lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a 
previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 
400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão 
é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o 
meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac). 
Fonte: http://g1.globo.com/pe/caruaru-
regiao/noticia/2015/02/maior-reservatorio-de-pernambuco-ja-
recorre-ao-volume-morto-de-agua.html 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o 

maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado 
volume morto, para acolher a população.  

b) A partir do texto 1, conclui -se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas.  

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento.  

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água.  

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês.  

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado 
tipo de racionamento.  

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso.  

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 
para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno 
de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios.  

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), 
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai 
contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a 
partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será 
aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades 
nesses locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/01 
/no-recife-hc-abre-ambulatorio-especializado-em-cabelos-e-
unha.html 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas.  
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b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 
expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana.  

c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos.  

d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido 
a enfermidades nesses locais.  

e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta.  

 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 
horas, nas quartas - feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta.  

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los.  

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação.  

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano 
letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de 
Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do 
Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para 
planejar as atividades do ano letivo. “Trabalhamos para que o 
nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do 
nosso aluno é a nossa meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas 
para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e 
pinturas. “As escolas estão bonitas, como o aluno espera que 
elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa 
orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente 

quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador”, 
aponta. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia 
/2015/02/em-pe-estudantes-da-rede-publica-estadual-iniciam-
ano-letivo.html 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos 

e cinquenta mil alunos em todo o estado.  
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os 

segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas 
depois dos alunos que farão o primeiro ano.  

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da 
rede estão prontas para receber os alunos, portanto, 
estão limpas e pintadas.  

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015.  

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 
para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante.  

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06.  

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano.  

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola.  

 
Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi, no Recife. A Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem 
responsabilidade sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o 
curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do 
Bongi com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e 
acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana 
do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído 
que é característico de um curto-circuito, semelhante a um 
estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi 
consequência do incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 
falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 
principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou 
ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014 
/12/apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-
pernambuco.html 
 

QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips.  

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
- feira.  

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 
Pernambuco um curto - circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi.  

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não 
uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente.  

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é:  
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe.  
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões.  
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão.  
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE.  
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões.  
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o 

clarão visto no céu foi consequência desse incidente.  

b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 
completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta - 
feira.  

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna.  

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou 
apenas alguns trechos da Zona norte da cidade.  

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 

 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de 
cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox 
escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se 
que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para 
realizar um serviço é quatro vezes maior do que a 
probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o 
mesmo serviço. 
A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 52% 
d) 66% 
e) 75% 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA 
fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma 
diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados 
Unidos?  
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36 
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? Marque a alternativa 
correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420 
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QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 
e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o 
preço do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante 
pagou metade desse valor, o número de estudantes 
presentes foi: 
a) 80 
b) 100 
c) 120 
d) 140 
e) 160 
 

QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16. 

A respeito da consulta de enfermagem, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. A consulta de enfermagem pode ser definida como uma 
atividade utilizada por profissionais capacitados para 
fornecer parecer, instrução ou examinar determinada 
situação, a fim de decidir sobre um plano de ação sobre 
sua área de conhecimento em relação às necessidades 
apresentadas pelo cliente. 

II. O desbridamento mecânico feito pelo grupo de 
enfermagem é um método aplicado também em 
enfermos que apresentam queimaduras com aparência 
de tecido morto.  

III. O tecido morto ou necrosado não possui circulação 
sanguínea devido ao processo irreversível de lesão 
celular, de modo que este deve ser removido, uma vez 
que é fonte de infecção e prejudica os fenômenos de 
cicatrização. 

IV. A denominação Consulta de Enfermagem foi criada em 
1968 por enfermeiros que participaram de um Curso de 
Planejamento de Saúde. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 17. 

Em nível nacional, a consulta foi legalizada com a Lei do 
exercício Profissional da Enfermagem, Lei Nº 7.498, em 
junho de 1986. A respeito da consulta em enfermagem, 
leia as afirmativas a seguir: 

I. Numa circunstância de emergência, em que há 
recomendação de intubação endotraqueal, o enfermo 
precisará ser colocado na posição Horizontal. 

II. Os cuidados com a pele do paciente durante o banho no 
leito obedecem a regras básicas de higiene, que devem 
ser executadas apenas pelo técnico de enfermagem. 

III. O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, 
em conformidade com o disposto na Lei, participam da 
execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes 
couber, sob a supervisão e orientação do Médico.  

IV. Em todos os níveis de assistência à saúde, seja em 
instituição pública ou privada, a consulta de Enfermagem 
deve ser obrigatoriamente desenvolvida na Assistência 
de Enfermagem. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 18. 

Sobre a assistência pré-natal, analise as afirmativas a seguir: 
I. A assistência ao pré-natal é o primeiro passo para parto 

e nascimento humanizados. O conceito de humanização 
da assistência ao parto compreende o parto como um 
processo natural e fisiológico que, normalmente, quando 
bem conduzido, não precisa de condutas 
intervencionistas. Ainda nesse sentido, inclui o respeito 
aos sentimentos, emoções, necessidades e valores 
culturais, assim como a disposição dos profissionais para 
ajudar a mulher a diminuir a ansiedade e a insegurança, 
o medo do parto, da solidão, da dor, do ambiente 
hospitalar, de o bebê nascer com problemas e outros 
temores. 

II. Gestantes que iniciam o pré-natal dentro do 1º trimestre 
e apresentem peso acima da curva que se inicia no 
percentil 90 do padrão peso/idade gestacional, 
necessitam ganhar mais de 10 kg durante a gestação. 

III. A equipe responsável pela assistência ao recém-nascido 
deverá ser habilitada para promover a aproximação, o 
mais precoce possível, entre a mãe e o bebê para 
fortalecer o vínculo afetivo e garantir o alojamento 
conjunto, assim como o estímulo ao reflexo de sucção ao 
peito, necessário para o aleitamento materno e para 
estimular a contratilidade uterina. Deve também garantir 
o acesso aos cuidados especializados necessários para a 
atenção ao recém-nascido em risco. 

IV. A avaliação da assistência pré-natal deve utilizar 
indicadores como: distribuição das gestantes por 
trimestre de início do pré-natal (1º, 2º e 3º); 
porcentagem de mulheres que realizaram pré-natal em 
relação à população-alvo (número de gestantes na área 
ou previsto); porcentagem de abandono do pré-natal em 
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relação ao total de mulheres inscritas; porcentagem de 
óbitos de mulheres, por causas associadas à gestação, 
parto ou puerpério, em relação ao total de gestantes 
atendidas; porcentagem de óbitos por causas perinatais, 
em relação ao total de recém-nascidos vivos; entre 
outros. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 19. 

Sobre as condutas nas queixas mais frequentes na gestação 
normal, sem considerar doenças clínicas mais complexas, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. Em situações de náuseas, vômitos e tonturas deve-se 

alertar a gestante para os riscos ao feto, evitando-se 
assim a dieta fracionada. É recomendável evitar frituras, 
gorduras e alimentos com cheiros fortes ou 
desagradáveis. Ingerir líquidos durante as refeições pode 
favorecer a melhora da gestante. Ingerir alimentos 
sólidos antes de levantar-se, pela manhã, é também um 
procedimento recomendável. Em caso de vômitos 
frequentes, deve-se agendar consulta médica para 
prescrever medicamentos e referir ao pré-natal de alto 
risco. 

II. Em caso de sialorreia, deve-se explicar que esse é um 
sintoma comum no início da gestação e orientar a 
gestante para deglutir a saliva, evitando assim tomar 
líquidos em abundância (principalmente em épocas de 
calor). 

III. Em situações de hemorroidas, deve-se recomendar à 
gestante fazer dieta, a fim de evitar a obstipação 
intestinal. É necessário prescrever supositórios de 
glicerina e usar papel higiênico colorido ou áspero sem 
molhá-lo. Deve-se fazer higiene perianal apenas com 
água, antes e após a defecação. Deve-se evitar banhos 
de vapor ou compressas mornas, que podem agravar a 
inflamação. Deve-se agendar consulta médica, caso haja 
dor ou sangramento anal persistente. 

IV. Em caso de corrimento vaginal, deve-se explicar que um 
aumento de fluxo vaginal é comum na gestação e, em 
seguida, prescrever cremes vaginais, desde que não haja 
diagnóstico de infecção vaginal. Agendar consulta 
médica, se ocorrer fluxo de cor amarelada, esverdeada 
ou com odor fétido, ou caso haja prurido. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 20. 

Sobre o diabetes mellitus (DM), analise as afirmativas: 
I. Os critérios para o rastreamento do DM em adultos 

assintomáticos incluem excesso de peso (IMC >25 kg/m²) 

e um dos seguintes fatores de risco: história de pai ou 
mãe com diabetes; hipertensão arterial (>140/90 mmHg 
ou uso de anti-hipertensivos em adultos); história de 
diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 
kg; dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dL) ou 
HDL-C baixo (<35 mg/dL); exame prévio de HbA1c ≥5,7%, 
tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum 
alterada; obesidade severa, acanthosis nigricans; 
síndrome de ovários policísticos; história de doença 
cardiovascular; inatividade física. 

II. Existem diversos elementos clínicos que levantam a 
suspeita de DM. Entre os sinais e sintomas clássicos, 
pode-se citar: fadiga, fraqueza e letargia; visão turva (ou 
melhora temporária da visão para perto); prurido vulvar 
ou cutâneo, balanopostite. 

III. O diagnóstico de diabetes baseia-se na detecção da 
hipoglicemia. Existem três tipos de exames que podem 
ser utilizados no diagnóstico do DM: glicemia de jejum, 
teste de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 g em 
duas horas (TDG) e, em alguns casos, hemoglobina 
glicada (HbG1a). 

IV. Pessoas com hipoglicemia intermediária (glicemia de 
jejum entre 100 mg/dl e 105 mg/dl, e duas horas pós-
carga de 100 mg/dl a 150 mg/dl e HbG1a entre 1,7% e 
3,4%), também denominadas de casos de pré-diabetes, 
pelo seu maior risco de desenvolver a doença, deverão 
ser medicadas em até 24 horas, além de receber 
orientações sobre alimentação saudável e hábitos ativos 
de vida, bem como reavaliação anual com glicemia de 
jejum. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 21. 

Sobre o diabetes mellitus (DM), analise as afirmativas: 
I. É de competência do enfermeiro realizar consulta de 

enfermagem para pessoas com maior risco para 
desenvolver DM tipo 2, abordando fatores de risco, 
estratificação do risco cardiovascular e orientação sobre 
mudanças de estilo de vida (MEV). A consulta de 
enfermagem tem o objetivo de conhecer a história 
pregressa do paciente, seu contexto social e econômico, 
grau de escolaridade, avaliar o potencial para o 
autocuidado e avaliar as condições de saúde. 

II. Pontos importantes no planejamento da assistência 
envolvem aspectos como abordar/orientar sobre sinais 
de hipoglicemia e hiperglicemia e orientações sobre 
como agir diante dessas situações; motivação para 
modificar hábitos de vida não saudáveis (fumo, estresse, 
bebida alcoólica e sedentarismo); percepção de 
presença de complicações; orientações sobre a doença e 
o processo de envelhecimento; uso de medicamentos 
prescritos (oral ou insulina), indicação, doses, horários, 
efeitos desejados e colaterais, controle da glicemia, 
estilo de vida, complicações da doença; uso da insulina e 
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o modo correto de como reutilizar agulhas; 
planejamento de rodízio dos locais de aplicação para 
evitar lipodistrofia. 

III. Aspectos relevantes do exame físico da pessoa com DM 
incluem medidas antropométricas, como obtenção de 
peso e altura para cálculo do índice de massa corporal 
(IMC) e aferição da cintura abdominal (CA); exame da 
cavidade oral, com atenção para a presença de 
gengivite, problemas odontológicos e candidíase; 
medida da PA e frequência cardíaca (duas medidas de 
PA, separadas por, pelo menos, um minuto, com 
paciente em posição sentada). 

IV. A cetoacidose é uma emergência endocrinológica 
decorrente da deficiência absoluta ou relativa de 
insulina, potencialmente letal, com mortalidade em 
torno de 5%. A cetoacidose ocorre principalmente em 
pacientes com DM tipo 1, sendo, diversas vezes, a 
primeira manifestação da doença. A pessoa com DM tipo 
2, que mantém uma reserva pancreática de insulina, 
raramente desenvolve essa complicação. Os principais 
fatores precipitantes são infecção, má aderência ao 
tratamento (omissão da aplicação de insulina, abuso 
alimentar), uso de medicações hiperglicemiantes e 
outras intercorrências graves (AVC, IAM ou trauma). 
Indivíduos em mau controle glicêmico são 
particularmente vulneráveis a essa complicação. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 22. 

Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
analise as afirmativas: 
I. É direito do profissional de enfermagem abster-se de 

revelar informações confidenciais de que tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional a 
pessoas ou entidades que estejam obrigadas ao sigilo. 

II. É direito do profissional de enfermagem obter desagravo 
público por ofensa que atinja a profissão, por meio do 
Conselho Regional de Enfermagem. 

III. É direito do profissional de enfermagem recusar-se a 
executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde 
não conste a assinatura e o número de registro do 
profissional, exceto em situações de urgência e 
emergência. 

IV. É direito do profissional de enfermagem desenvolver 
suas atividades profissionais em condições de trabalho 
que promovam a própria segurança e a da pessoa, 
família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de 
material e equipamentos de proteção individual e 
coletiva, segundo as normas vigentes. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 
 

QUESTÃO 23. 

Analise as afirmativas a seguir sobre as atribuições e 
competências do profissional de enfermagem na equipe de 
Saúde da Família durante o atendimento à hipertensão 
arterial e ao diabetes mellitus: 
I. São atribuições do enfermeiro: solicitar exames 

complementares, quando necessário; prescrever 
tratamento não-medicamentoso; tomar a decisão 
terapêutica, definindo o início do tratamento 
medicamentoso; programar, junto à equipe, estratégias 
para a educação do paciente. 

II. As atribuições do enfermeiro incluem capacitar os 
auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários e 
supervisionar, de forma permanente, suas atividades. 
Pode-se incluir também, entre as suas atribuições, 
realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de 
risco, tratamento não-medicamentoso, adesão e 
possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando 
o indivíduo ao médico, quando necessário. 

III. São atribuições do enfermeiro: solicitar, durante a 
consulta de enfermagem, os exames mínimos 
estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis 
e necessários pelo médico da equipe; repetir a 
medicação de indivíduos controlados e sem 
intercorrências; encaminhar para consultas mensais, 
com o médico da equipe, os indivíduos não-aderentes, 
de difícil controle e portadores de lesões em órgãos-alvo 
(cérebro, coração, rins, olhos, vasos, pé diabético, etc.) 
ou com comorbidades. 

IV. As atribuições do enfermeiro incluem: encaminhar às 
unidades de referência secundária e terciária as pessoas 
que apresentam hipertensão arterial grave e refratária 
ao tratamento, com lesões importantes em órgãos-alvo, 
com suspeita de causas secundárias e aqueles que se 
encontram em estado de urgência e emergência 
hipertensiva. Suas atribuições incluem também 
perseguir, obstinadamente, os objetivos e metas do 
tratamento (níveis pressóricos, glicemia pós-prandial, 
hemoglobina glicada, controle dos lipídeos e do peso). 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 24. 

Sobre o câncer na infância, analise as afirmativas: 
I. O câncer infantil, muitas vezes, apresenta sinais e 

sintomas que podem ser confundidos com diversas 
patologias pediátricas e isso pode, em muitos casos, 
retardar o diagnóstico precoce, o que é de importância 
vital para a cura. 

II. Clinicamente, os tumores pediátricos possuem um 
período de latência maior, apresentando um 
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crescimento lento, porém com melhor resposta ao 
tratamento do que os tumores de indivíduos adultos. 

III. Os sintomas cardinais de hipertensão intracraniana na 
infância são cefaleia, vômito e distúrbio da marcha. Em 
crianças em que as suturas cranianas já não se 
encontram abertas, o aparecimento dos sinais e 
sintomas pode levar semanas ou meses para se 
manifestar e só irão aparecer depois que os mecanismos 
fisiológicos cerebrais compensatórios de aumento da 
pressão intracraniana tiverem sido utilizados. 

IV. O diagnóstico dos tumores intracranianos é realizado 
quando surgem sintomas de compressão em 
determinada área do cérebro. O quadro clínico se 
manifesta por sintomas decorrentes de sofrimento 
difuso (hipertensão intracraniana ou de hérnias 
cerebrais internas) ou de sofrimento focal, que depende 
da localização topográfica do processo expansivo. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 25. 

Há mais de 40 anos, o Programa Nacional de Imunização 
(PNI) vem acumulando êxitos em estratégias de imunização. 
Sobre a vacinação da gestante, foi introduzida em novembro 
do ano passado uma nova vacina ao calendário. Sobre esse 
assunto, afirma-se: 
I. A vacina introduzida foi a dT (difteria e tétano), tomada 

em três doses, em gestantes não vacinadas. 
II. A vacina introduzida foi a dTpa (difteria, tétano e 

coqueluche), indicada para todas as gestantes, mesmo 
que apresentem esquema vacinal completo com a dT 
(difteria e tétano). Deve ser tomada até no máximo 30 
dias antes da data provável do parto. 

III. A vacina introduzida foi a dTpa (difteria, tétano e 
coqueluche), recomendada para todas as gestantes 
entre a 27º e 36º semanas de gestação, mesmo que 
apresentem esquema vacinal completo. Mulheres 
grávidas podem tomar a dTpa (difteria, tétano e 
coqueluche) a cada gestação. 

IV. A vacina introduzida foi a dTpa (difteria, tétano e 
coqueluche). Em gestantes sem vacinação anterior com 
dT (difteria e tétano), deve-se aplicar duas doses de dT 
(difteria e tétano) mais uma dose de dTpa (difteria, 
tétano e coqueluche).  

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 26. 

Sobre as ações em Saúde do Trabalhador a serem 
desenvolvidas no nível local de saúde, analise as afirmativas: 
I. Para o território, a equipe de saúde deve identificar e 

registrar os integrantes das famílias que são 
trabalhadores (ativos do mercado formal ou informal, no 
domicílio, rural ou urbano e desempregados), por sexo e 
faixa etária, além de detectar e anotar também a 
existência de trabalho precoce (crianças e adolescentes 
menores de 16 anos, que realizam qualquer atividade de 
trabalho, independentemente de remuneração, que 
frequentem ou não as escolas). 

II. Para o território, a equipe de saúde deve identificar e 
registrar a ocorrência de acidentes e/ou doenças 
relacionadas ao trabalho, que acometam trabalhadores 
inseridos tanto no mercado formal como informal de 
trabalho. 

III. É papel do profissional de enfermagem: programar e 
realizar ações de assistência básica e de vigilância à 
Saúde do Trabalhador; realizar investigações em 
ambientes de trabalho e junto ao trabalhador em seu 
domicílio; realizar entrevista com ênfase em Saúde do 
Trabalhador. 

IV. O papel do profissional de enfermagem inclui notificar 
acidentes e doenças do trabalho, por meio de 
instrumentos de notificação utilizados pelo setor saúde, 
e planejar e participar de atividades educativas no 
campo da Saúde do Trabalhador. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 27. 

Sobre os temas anatomia e fisiologia, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Os ossos longos, como por exemplo o fêmur, localizado 

na coxa, têm sua estrutura composta externamente por 
uma camada densa e rígida, e internamente por outra 
camada, esponjosa, onde se localiza a medula óssea - a 
qual possui um tecido de coloração avermelhada e 
forma a maior parte das células sanguíneas. No corpo do 
osso, chamado de diáfise, há uma membrana fibrosa, o 
periósteo, que o reveste externamente. As 
extremidades, onde se processa o crescimento do tecido 
ósseo por acréscimo de camadas superficiais, são 
chamadas de epífises e recobertas de cartilagem para 
facilitar o movimento. 

II. Os principais movimentos articulares são: extensão - 
diminui o ângulo entre as partes do corpo; flexão - 
corrige ou aumenta o ângulo entre as partes do corpo; 
rotação - afasta parte do corpo do plano sagital mediano 
no plano coronal; adução - aproxima parte do corpo do 
plano sagital mediano, no plano coronal, cujos principais 
exemplos são aos dedos das mãos e pés; abdução - 
mover uma parte do corpo ao redor do seu eixo 
longitudinal. 
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III. Os ossos irregulares, que possuem diversas formas como 
aqueles da face, e os ossos sesamóides, que se 
desenvolvem em certos tendões (por exemplo, a patela) 
e são encontrados no cruzamento dos tendões com as 
extremidades dos ossos longos nos membros, protegem 
os tendões do desgaste excessivo e geralmente mudam 
o ângulo dos mesmos quando passam por suas 
inserções. 

IV. De acordo com o tipo de material que une os ossos 
articulados, as articulações podem ser divididas em: 
fibrosas - aquelas unidas por tecido fibroso; cartilagíneas 
- unidas por cartilagem ou por uma combinação de 
cartilagem e tecido fibroso; e sinoviais - unidas por 
cartilagem com uma membrana sinovial que circunda a 
cavidade articular. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 28. 

Sobre o tema doenças transmissíveis, analise as afirmativas 
a seguir: 
I. A detecção laboratorial do HIV é realizada por meio de 

técnicas que pesquisam anticorpos, antígenos, material 
genético (biologia molecular) ou que isolem o vírus 
(cultura). Os testes que pesquisam anticorpos 
(sorológicos) são os mais utilizados, para indivíduos com 
mais de 18 meses. O aparecimento de anticorpos 
detectáveis por testes sorológicos ocorre em torno de 30 
dias após a infecção em indivíduos imunologicamente 
competentes. 

II. Em crianças de qualquer idade, cuja exposição ao HIV 
tenha sido por outra forma de transmissão que não a 
vertical, o diagnóstico laboratorial de infecção pelo HIV 
será confirmado quando uma amostra de soro for 
reativa em dois (2) imunoensaios e um (1) confirmatório 
para pesquisa de anticorpos anti-HIV. 

III. A amebíase possui entre as principais fontes de infecção 
a ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes 
contendo cistos amebianos maduros. Ocorre mais 
raramente na transmissão sexual devido a contato oral-
anal. A falta de higiene domiciliar pode facilitar a 
disseminação de cistos dentro da família. Os portadores 
assintomáticos, que manipulam alimentos, são 
importantes disseminadores desta protozoose. 

IV. O diagnóstico da amebíase ocorre pela presença de 
trofozoítos ou cistos do parasito encontrados nas fezes; 
em aspirados ou raspados, obtidos através de 
endoscopia ou proctoscopia; ou em aspirados de 
abcessos ou cortes de tecido. Os anticorpos séricos 
podem ser dosados e são de grande auxílio no 
diagnóstico de abcesso hepático amebiano. A 
ultrassonografia e tomografia axial computadorizada são 
úteis no diagnóstico de abcessos amebianos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 29. 

Sobre o tema doenças transmissíveis, analise as afirmativas 
a seguir: 
I. A ascaridíase é uma doença parasitária do homem, 

causada por um helminto. Habitualmente, causa 
sintomatologia e pode manifestar-se por dor abdominal, 
diarreia, náuseas e anorexia. Quadros de obstrução 
intestinal são frequentes, sendo um dos primeiros 
sintomas. Em virtude do ciclo pulmonar da larva, alguns 
pacientes apresentam manifestações pulmonares com 
broncoespasmo, hemoptise e pneumonite, 
caracterizando a síndrome de Löefler, que cursa com 
eosinofilia importante. 

II. A brucelose é uma doença sistêmica bacteriana, com 
quadro clínico bem definido. Seu início costuma ser 
agudo, caracterizado por febre contínua. Um sintoma 
quase constante é astenia e qualquer exercício físico 
produz pronunciada fadiga. Acompanhada de mal-estar, 
cefaleia, debilidade, suor profuso, calafrios, artralgia, 
estado depressivo e perda de peso. Frequentemente, o 
paciente desenvolve supurações de órgãos, como 
pulmão, rins, intestino, fígado e baço. Quadros sub-
clínicos são frequentes, bem como quadros crônicos de 
duração de meses e até anos, mesmo com o tratamento 
adequado. 

III. A ancilostomíase, que pode apresentar-se assintomática, 
em caso de infecções leves, é uma infecção intestinal 
causada por nematódeos. Em crianças com parasitismo 
intenso, pode ocorrer hipoproteinemia e atraso no 
desenvolvimento físico e mental. Com frequência, 
dependendo da intensidade da infecção, acarreta 
anemia ferropriva. 

IV. O cancro mole possui período de incubação de 3 a 5 
semanas, podendo atingir 14 semanas. O período de 
transmissibilidade estende-se por semanas ou meses 
sem tratamento, enquanto durarem as lesões. Com 
antibioticoterapia, de 3 a 5 semanas. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 

 

QUESTÃO 30. 

Sobre o tema doenças transmissíveis, analise as afirmativas 
a seguir: 
I. A candidíase possui modo de transmissão através de 

contato com mucosas, secreções em pele de portadores 
ou doentes. A transmissão vertical pode ocorrer durante 
o parto normal. Pode ocorrer disseminação endógena. O 
período de transmissibilidade estende-se enquanto 
houver lesões. As complicações incluem esofagite, 
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endocardite, ou infecção sistêmica, mais comum em 
imunodeprimidos. 

II. O modo de transmissão da cólera envolve a ingestão de 
água ou alimentos contaminados por fezes ou vômitos 
de doente ou portador. A contaminação pessoa a pessoa 
é menos importante na cadeia epidemiológica. A 
variedade El Tor persiste na água por muito tempo, o 
que aumenta a probabilidade de manter a sua 
transmissão e circulação. O período de incubação pode 
estender-se de algumas horas a 5 dias. Na maioria dos 
casos, de 2 a 3 dias. O período de transmissibilidade 
pode durar enquanto houver eliminação do vibrião nas 
fezes, que ocorre geralmente até poucos dias após a 
cura. Alguns indivíduos podem permanecer portadores 
sadios por meses ou até anos. São de particular 
importância porque podem ser responsáveis pela 
introdução da doença em área indene. 

III. O modo de transmissão da coqueluche envolve o 
contato direto da pessoa doente com pessoa suscetível 
(gotículas de secreção eliminadas por tosse, espirro ou 
ao falar). A transmissão por objetos recém-
contaminados com secreções do doente é pouco 
frequente, tendo em vista a dificuldade de o agente 
sobreviver fora do hospedeiro. O período de incubação, 
em média, é de 5 a 10 dias, podendo variar de uma a 
três semanas e, raramente até 42 dias. O período de 
transmissibilidade, para efeito de controle, estende-se 
de 5 dias após o contato com um doente (final do 
período de incubação) até 3 semanas após o início dos 
acessos de tosse típicos da doença (fase paroxística). A 
maior transmissibilidade da doença ocorre na fase 
catarral. 

IV. A transmissão da Dengue se faz pela picada da fêmea do 
mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem - Aedes aegypti 
- homem. Após um repasto de sangue infectado, o 
mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 
dias de incubação extrínseca. A transmissão mecânica 
também é possível, quando o repasto é interrompido e o 
mosquito, imediatamente, alimenta-se num hospedeiro 
suscetível próximo. Não há transmissão por contato 
direto de um doente ou de suas secreções com uma 
pessoa sadia, nem por fontes de água ou alimento. O 
período de incubação estende-se de 3 a 15 dias, em 
média 5 a 6 dias. No período de transmissibilidade, o 
homem infecta o mosquito durante o período de 
viremia, que começa um dia antes da febre e perdura 
até o sexto dia de doença. As complicações incluem 
choque decorrente do aumento da permeabilidade 
capilar, seguido de hemoconcentração e falência 
circulatória. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 


