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ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções
(A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de
defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do
caderno de questões para conferir com o gabarito oficial.

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso
Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta,
implicará na eliminação do candidato do Concurso.

BOA SORTE!

Português
Leia o poema de Gregório de Matos e responda as questões 01 a 03:

MORALIZA O POETA NOS OCIDENTES DO SOL A INCONSTÂNCIA DOS
BENS DO MUNDO
Nasce o sol, e não dura mais que um dia,
Depois da luz se segue a noite escura,
Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas a alegria.
Porém se acaba o Sol, por que nascia?
Se formosa a luz é, por que não dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?
Mas no sol e na luz, falta a firmeza,
Na formosura não se crê constância,
E na alegria sinta-se tristeza.
Começa o mundo enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.
Disponível em www.recantodasletras.com.br Acesso em 19 nov.2109

01-Use V- verdadeiro e F-falso para as afirmações sobre o texto:
( )O que angustia o eu poético é ver tudo se alterar a sua volta e tudo voltar
à ignorância.
( )O eu poético enfrenta um paradoxo da dura realidade humana: o nascer e
o morrer.
( )A sequência de versos interrogativos focaliza a beleza e o alcance da luz
da vida.
( )O poeta retoma a temática lírica reflexiva em que versa sobre a vaidade e
as frustrações humanas diante da brevidade da vida.
Respectivamente temos:
a) V- V- V- F
b) F- V- F- V

c) F- V- V- F
d) V- V- F- V
e) V- F- F- V
02) “...morre a formosura...” O antônimo do termo em negrito é:
a) fealdade
b) beldade
c) ignomínia
d) celeuma
e) invídia
03)Sobre a estruturação do texto:
I- Ocorrem antíteses.
II- Há presença de elipse.
III- Se constitui em um soneto.
a) Somente I é correta.
b) Somente II é correta.
c) Somente I e II são corretas.
d) I, II e III são corretas.
e) Somente III é correta.

Para as questões 04 e 05 use a figura abaixo:

Fonte: Internet.

04) A respeito da imagem e texto acima é possível afirmar que, exceto:
a) Segundo a norma culta não há desvio da gramática normativa.
b) Há uma informação implícita na primeira sentença o que gera erro de
concordância.

c)Há um sujeito oculto além de locução adverbial, objeto direto e adjunto
adverbial na primeira informação da imagem.
d)Comer gente indica algo moralmente e criminalmente condenável, e portanto
causa estranhamento a informação.
e)A ausência do sinal de pontuação torna a frase ambígua.
05)CANIBAL- Diz-se da pessoa que como carne humana, também chamada
de:
a) misógina
b) homófona
c) morfóloga
d) enóloga
e) antropófaga
06) “Já tomei duas taças de vinho.” A figura de linguagem presente na frase
anterior denomina-se:
a) hipérbole
b) onomatopeia
c) sinestesia
d) metonímia
e) pleonasmo
07) Marque a alternativa que apresenta erro em relação ao emprego dos
PORQUÊS:
a) O porquê da mudança foi mencionado no contrato.
b) Desistimos de jogar porque não tínhamos atletas suficiente.
c) Após a aula, a diretora explicou por que ficamos na sala.
d) Não sei porque você está rindo.
e) Ele não voltou para casa, sabe por quê?
08) A frase em que os termos em itálico exprimem ideia de concessão está na
alternativa:
a) Como a casa ficava perto, decidiu ir mais tarde.
b) À noite choveu tanto que a operária não conseguiu voltar para casa.
c) Quanto mais os ciclistas passeiam na cidade, mais problemas teremos no
trânsito.
d) No sábado, mesmo que chova, iremos para o baile.
e) As mudanças foram feitas conforme determinou o arquiteto pediu.
09) Dadas as sentenças:
1-O trem amarelo partia todos os dias ao meio-dia e meio.
2-Depois que caiu do balanço, a menina ficou meia tonta.
3-Naquele clube, não é permitido a hospedagem de animais.
Em relação à concordância nominal:
a) Todas as frases estão incorretas.
b) Todas as frases estão corretas.
c) Somente 1 e 2 estão corretas.
d) Somente 2 e 3 estão corretas.
e)Somente 1 e 3 estão corretas.

10) Na frase “Naquela oportunidade, não se desconfiou das intenções do
rapaz.” A partícula SE é:
a) pronome possessivo
b) índice de indeterminação do sujeito
c) pronome apassivador
d) complemento nominal
e) complemento verbal

Matemática
11) Se um terreno tem um perímetro de 180m e o comprimento mede o dobro
da largura do terreno. Qual a área que apresenta esse terreno?
(a) 1800m².
(b) 360m².
(c) 1200m².
(d) 980m².
(e) 560m².
12) O preço a ser pago por uma corrida de taxi depende de dois fatores, um
dos fatores chama-se bandeirada que é um valor fixo, já o segundo fator e um
valor variável que depende da distância percorrida pelo taxi. Se um taxi tem
bandeirada igual a R$ 5,60 e que o valor do quilometro rodado custa R$ 0,85.
Que distância um passageiro pode percorrer com R$ 26,00
(a) 18 km.
(b) 28 km.
(c) 22 km.
(d) 24 km.
(e) 3,2 km.
13) Gustavo aplicou R$ 1250,00 em um fundo que rende 1,2% ao mês na
modalidade de juro simples. Qual o montante que Gustavo vai receber após 8
meses de aplicação?
(a) R$ 1370,00.
(b) R$ 1265,00.
(c) R$ 1285,00.
(d) R$ 1500,00.
(e) R$ 1325,00.
14) Para fazer um muro de pedra de 1,2m de altura e 20m de comprimento, um
grupo de 3 homens levam 8 dias para conclui-lo. Se esse muro tivesse 1,5m de
altura e 24m de comprimento quantos homens serão necessários para para
fazer em 12 dias?
(a) 2 homens.
(b) 3 homens.
(c) 4 homens.
(d) 5 homens.
(e) 6 homens.

15) Leonardo aplicou R$ 12.500 a uma taxa de juro de 1,4% ao mês na
modalidade de juros composto por um período de 2 meses. Ao regatar o valor
total Leonardo aplicou o montante a um juro de 2% ao mês por um período de
4 meses, mas desta vez na categoria de juros simples. No final deste segundo
período qual o montante total aproximado que Leonardo resgatou?
(a) R$ 12.840,12
(b) R$ 12.940,25
(c) R$ 13.111,55
(d) R$ 13.880,65
(e) R$ 14.111,12

Conhecimentos Gerais
16) Quais os quatro Países que tem a maior população carcerária do mundo?
a) Brasil, Estados Unidos, China e India
b) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil;
c) Rússia, Japão, Canadá e China
d) China, Estados Unidos, India e México
e) Brasil, Estados Unidos, México e India
17) Nos noticiários recentes houve grande publicação escrita e televisionada sobre
BREXIT. O que significa?
a) Saída do Reino Unido da Zona do Euro;
b) Saída do Reino Unido da União Européia;
c) Saída da Inglaterra do Reino Unido;
d) Mudança do sistema de Governo no Reino Unido;
e) Fim da Monarquia no Reino Unido.
18) A atividade econômica de Santa Catarina é caracterizada pela divisão regional de
complexos. Com base nisso é correto afirmar que no Sul Catarinense destaca-se o
complexo:
a) Textil
b) Eletro-metal mecânico
c) Agroindustrial;
d) Mineral;
e) Tecnológico

19) Zelar pela qualidade de nossas águas é cuidar também do Meio Ambiente saudável..
Sendo assim, de acordo com o Ministério da Saúde, a concentração mínima de cloro
residual livre na água para consumo humano, deve ser de:
a) 0,5mg/L;
b) 2,0 mg/L
c) 0,2 mg/L;
d) 1,2 mh/L
e) 2,2 mg/L
20) O municipio de Saltinho localiza-se na região Oeste do Estado de Santa Catarina,
com uma área territorial de 158 Km quadrados. Pergunta-se: ao Norte de seu território,
faz divisa com qual(ais) município(os):
a) Campo Erê
b) Irati, São Lourenço do Oeste e Campo Erê
c) Sul Brasil e Serra Alta
d) Santa Terezinha so Progresso, Campo Erê e Irati
e) Nenhuma alternativa correta.

Conhecimentos Específicos
21)A prevenção da exposição ao sangue ou a outros materiais biológicos é a principal
medida para que não ocorra contaminação por patógenos de transmissão sanguínea
nos serviços de saúde. Precauções básicas ou precauções padrão são normatizações
que visam reduzir a exposição aos materiais biológicos. Essas medidas devem ser
utilizadas na manipulação de artigos médico-hospitalares e na assistência a todos os
pacientes, independente do diagnóstico definido ou presumido de doença infecciosa
(HIV/AIDS, hepatites B e C). Entre as recomendações específicas que devem ser
seguidas, durante a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de
material perfuro cortante, não está correto dizer que:
A) Não utilizar agulhas para fixar papéis.
B) As agulhas não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da
seringa com as mãos.
C) Deve-se utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos
que envolvam materiais perfurocortantes.
D) Os coletores específicos para descarte de material perfurocortante não devem ser
preenchidos acima do limite de 2/3 de sua capacidade total e devem ser colocados
sempre próximos do local onde é realizado o procedimento.

E) Todo material perfurocortante (agulhas, scalp, lâminas de bisturi, vidrarias, entre
outros), mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipientes resistentes à
perfuração e com tampa.
22)Transmissão por aerossóis ocorre por partículas eliminadas durante a respiração,
fala, tosse ou espirro que quando ressecados permanecem suspensos no ar, podendo
permanecer por horas, atingindo outros ambientes, inclusive áreas adjacentes, pois
podem ser carreadas por correntes de ar. É exemplo de doença que requer precaução
aérea ou de aerossois:
A) Hepatite Viral – Vírus A.
B) Caxumba.
C) Sarampo.
D) Meningite Haemophilus influenzae.
E) Leptospirose.
23)À enorme variedade de artigos e áreas hospitalares destinados a diferentes
finalidades, está associada um potencial específico de transmissão de infecção. Podese inferir que o risco potencial de transmissão de infecção está ligado principalmente à
utilização, ao grau de contato ou de exposição do paciente a estes artigos e áreas,
bem como ao seu grau de contaminação. Sobre a classificação dos artigos e áreas
hospitalares podemos afirmar que:
A) Roupas utilizadas nos atos cirúrgicos são artigos não críticos.
B) A Central de Material Esterilizado (CME) é uma área crítica.
C) Catéteres venosos, drenos são exemplos de artigos críticos.
D) As áreas não críticas limpeza e desinfecção.
E) Incubadoras sem umidificação são artigos críticos.

24)À palpação abdominal, observa-se contração voluntária da parede abdominal como
um todo, com dor principalmente a descompressão brusca da fossa ilíaca direita (FID),
caracterizando:
A) Giordano positivo.
B) Sinal de Murphy positivo.
C) Sinal do piparote positivo.
D) Blumberg positivo.
E) Sinal de Cullen.
25)A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome clínica atribuída à ascensão
de microrganismos do trato genital inferior, comprometendo endométrio, trompas,
anexos uterinos e/ou estruturas contíguas, não estando relacionada à prenhez,
puerpério ou procedimentos cirúrgicos. As DST’s prévias ou atuais mais frequentes
nas pacientes com quadro de DIP são:
A) Sífilis e HIV.
B) Clamídia e Gonorreia.
C) Herpes e Cancro mole.
D) Tricomoníase e Linfogranuloma.
E) Cancro mole e Tricomoníase.
26)A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia
depende da presença de fatores de risco. NÃO é critério para o rastreamento do DM:
A) Hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos).
B) Glicemia de jejum alterada.

C) HDL-C alto (> 60 mg/dl).
D) História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg.
E) Exame prévio de HbA1c ≥5,7%, tolerância diminuída à glicose.
27)Os clientes gravemente doentes frequentemente permanecem no leito por um
longo tempo. Como um leito é uma parte do mobiliário muito utilizado pelo cliente
hospitalizado, ele é idealizado para o conforto, segurança e adaptação a várias
posições. O leito na Posição de Trendelenburg é:
A) Indicado para promover a expansão pulmonar, principalmente com os clientes
assistidos por ventilador. Usada quando os clientes recebem alimentações gástricas
para reduzir a regurgitação e o risco de aspiração.
B) Usada para a drenagem postural. Facilita o retorno venoso nos clientes com
perfusão periférica ruim.
C) Usado enquanto o cliente está se alimentando. Durante a inserção de sonda
nasogástrica e aspiração nasotraqueal. Promove a expansão pulmonar.
D) Usada para clientes com lesões vertebrais e em tração cervical e para clientes
hipotensos.
E) Usada para clientes hipotensos Comumente, os clientes preferem para dormir.
28)O politraumatizado é um indivíduo que sofreu um trauma que compromete um ou
mais sistemas necessitando tratamento e acompanhamento hospitalar. A assistência a
esse paciente deve ser rápida, atendendo a todos os ferimentos, em ordem de
importância. A assistência de enfermagem imediata a esse paciente requer, exceto:
A) Fazer avaliação rápida da vítima.
B) Identificar e priorizar o atendimento.
C) Garantir acesso venoso calibroso.
D) Estabelecer via área permeável a fim de evitar hipóxia.
E) Realizar limpeza e curativo de ferimentos de pequeno porte prioritariamente.
29)A Manobra de Chin-Lift, realizada para o controle de vias aéreas, consiste em:
A) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é
suavemente tracionado para baixo, enquanto o polegar da mesma mão comprime o
lábio inferior, para abrir a boca; a outra mão do examinador é posicionada na região
frontal para fixar a cabeça da vítima.
B) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é
suavemente tracionado para cima e para frente, enquanto o polegar da mesma mão
deprime o lábio inferior, para abrir a boca; a outra mão do examinador é posicionada
na região frontal para fixar a cabeça da vítima.
C) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é
suavemente tracionado para frente, enquanto o polegar da mesma mão comprime o
lábio superior, para abrir a boca; a outra mão do examinador é posicionada na região
occipital para fixar a cabeça da vítima.
D) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é
suavemente tracionado para baixo, enquanto o polegar da mesma mão abre a boca; a
outra mão do examinador é posicionada na região parietal para fixar a cabeça da
vítima.
E) Posicionar os dedos de uma das mãos do examinador sob o mento, que é
suavemente tracionado para cima e para tras, enquanto o polegar da mesma mão
comprime o lábio superior, para abrir a boca; a outra mão do examinador é
posicionada na região parietal para fixar a cabeça da vítima.

30)A catapora é uma doença infecciosa altamente contagiosa, causada pelo vírus
Varicela-Zóster. Os primeiros sintomas são febre entre 37,5° e 39,5° C, mal-estar,
inapetência, dor de cabeça, cansaço. Entre 24 e 48 horas mais tarde, surgem lesões
de pele caracterizadas por manchas avermelhadas, que dão lugar a pequenas bolhas
ou vesículas cheias de líquido, sobre as quais, posteriormente, se formarão crostas
que provocam muita coceira. Marque a alternativa incorreta com relação às
orientações que o enfermeiro deve dar a mãe no cuidado da criança com catapora:

A) Ofereça-lhe alimentos leves e muito líquido.
B) Não deixe a criança coçar as lesões para evitar infecções por bactérias.
C) Não arranque as crostas que se formam quando as vesículas regridem.
D) Mantenha a criança em repouso enquanto tiver febre.
E) A criança poderá frequentar creches e lugares com multidões normalmente.

31)A administração de medicamentos é uma das atividades mais realizadas pelos
profissionais de enfermagem. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo:
I- Na utilização da via intradérmica a solução é introduzida na camada superficial da
pele, chamada derme.
II- A via intradérmica é uma via de absorção muito rápida.
III- Os locais selecionados para administração de medicamentos pela via intramuscular
devem estar distantes dos grandes nervos e vasos sanguíneos.
Está correto o que se afirma em:
A) I e II apenas.
B) I, II e III.
C) II e III apenas.
D) III apenas.
E) II apenas.
32)O gotejamento aproximado a ser planejado para a administração de 500 ml de soro
fisiológico (0,9%), no período de 6 h de tratamento, será de:
A) 16 gotas por minuto.
B) 23 gotas por minuto.
C) 28 gotas por minuto.
D) 34 gotas por minuto.
E) 41 gotas por minuto.
33) A posição na qual o paciente é colocado na mesa cirúrgica depende do
procedimento operatório a ser realizado como também da condição física do paciente.
O paciente permanece semi-sentado na mesa de operação quando se utiliza a
seguinte posição:
A) Fowler.
B) Litotômica.
C) Decúbito ventral.
D) Sims.
E) Trendelemburg.

34) Analise as afirmativas abaixo sobre as Hemorragias:

I- Quanto mais rápida as hemorragias, menos eficientes são os mecanismos
compensatórios do organismo.
II- A hemorragia venosa é menos frequente, mas é mais grave e precisa de
atendimento imediato para sua contenção e controle. A hemorragia arterial é a que
ocorre com maior frequência, mas é de controle mais fácil, pois o sangue sai com
menor pressão e mais lentamente.
III - Muitas hemorragias pequenas podem ser contidas e controladas por compressão
direta na própria ferida, e curativo compressivo.
Está correto o que se afirma em:
A) I, II e III.
B) I e II apenas.
C) II e III apenas.
D) I e III apenas.
E) III apenas.
35) O diagnóstico e tratamento das pessoas com Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST) e de suas parcerias sexuais interrompe a cadeia de transmissão,
prevenindo outras infecções e possíveis complicações. (Ministério da Saúde, 2015)
Sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, é incorreto afirmar que:
A) A ulceração na Donovanose evolui rápida e agressivamente, podendo tornar-se
vegetante ou úlcero-vegetante. A lesão costuma ser única, sendo frequente a
configuração em “espelho”, em bordas cutâneas e/ou mucosas.
B) Uma cervicite prolongada, sem o tratamento adequado, pode-se estender ao
endométrio e às trompas, causando Doença Inflamatória Pélvica (DIP), sendo a
esterilidade, a gravidez ectópica e a dor pélvica crônica, as principais seqüelas.
C) O eritema multiforme e a cefaléia podem acompanhar o linfogranuloma venéreo.
D) A maioria das infecções por HPV são assintomáticas ou não aparentes. Outras
podem apresentar-se sob a forma de lesões exofíticas, os chamados condilomas
acuminados, verrugas genitais ou cristas de galo.
E) Conjuntivite severa que se desenvolva na primeira semana de vida é, mais
provavelmente, de origem gonocócica.
36) Ao registrar no prontuário o estado de um paciente internado, o profissional de
enfermagem utilizou os seguintes termos técnicos: Otorragia, Mioplegia e Hemoptise.
Conforme os termos técnicos utilizados, é possível afirmar que o paciente se encontra
com:
A) Vômito de sangue procedente das vias digestivas, paralisia muscular e
expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho respiratório.
B) Paralisia muscular, expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho
respiratório e hemorragia do ouvido.
C) Paralisia muscular, vômito e hemorragia do ouvido.
D) Hemorragia do ouvido, expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho
digestivo e paralisia.
E) Expulsão pela boca de sangue procedente do aparelho respiratório,
hemorragia do nariz e vômito.

37) A tuberculose continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e
da sociedade como um todo pois obedece a todos os critérios de priorização de um
agravo em saúde pública, ou seja, grande magnitude, transcendência e
vulnerabilidade. (Ministério da Saúde, 2010)
Sobre a Tuberculose, analise as afirmativas abaixo:
I- Os doentes bacilíferos, isto é, aqueles cuja baciloscopia de escarro é positiva, são a
principal fonte de infecção. Doentes de tuberculose pulmonar com baciloscopia
negativa, mesmo que tenham resultado positivo à cultura, são muito menos eficientes
como fontes de transmissão, embora isto possa ocorrer.
II- Todo caso de tuberculose (novos e retratamentos) deve realizar o tratamento
diretamente observado, pois não é possível predizer os casos que irão aderir ao
tratamento. O tratamento diretamente observado é mais que ver a deglutição dos
medicamentos. É necessário construir um vínculo entre o doente e o profissional de
saúde, bem como entre o doente e o serviço de saúde.
III- Para o tratamento da doença, são exemplos de medicamentos utilizados:
Rifampicina, Etambutol, Isoniazida, Vancomicina, Etionamida, Ceftriaxona e
Ceftazidima.
Está correto o que se afirma em:
A) I, II e III.
B) I e II apenas.
C) II e III apenas.
D) I e III apenas.
E) III apenas.
38) Aspectos especiais na medição da Pressão Arterial (PA) na população idosa
decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a maior frequência do hiato
auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do
manguito, resultando em valores:
A) Falsamente altos para a Pressão arterial sistólica (PAS) ou falsamente baixos para
a Pressão arterial diastólica (PAD).
B) Altos para a Pressão arterial sistólica (PAS) e para a Pressão arterial diastólica
(PAD).
C) Baixos para a Pressão arterial sistólica (PAS) e para a Pressão arterial diastólica
(PAD).
D) Falsamente baixos para a Pressão arterial sistólica (PAS) ou falsamente altos para
a Pressão arterial diastólica (PAD).
E) Falsamente altos para a Pressão arterial sistólica (PAS) ou baixos para a Pressão
arterial diastólica (PAD).
39) As complicações agudas e crônicas do Diabetes causam alta morbimortalidade,
acarretando altos custos para os sistemas de saúde. Representa exemplos de
complicação crônica do Diabetes Mellitus:
A) Cetoacidose, hipoglicemia e nefropatia.
B) Nefropatia, retinopatia e neuropatia diabética.
C) Cetoacidose, hipoglicemia e coma hiperosmolar.
D) Retinopatia, hipoglicemia e coma hiperosmolar.
E) Neuropatia diabética, cetoacidose, e coma hiperosmolar.

40) Em uma ferida infectada, com alta esxudação e odor, deve ser utilizada a seguinte
cobertura na realização do curativo:
A) Placa de hidrocoloide.
B) Espuma de poliuretano com prata.
C) Filme transparente.
D) Bota de Unna.
E) Hidrofibra sem prata.

