ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2016

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(NÍVEL TÉCNICO)
PROVAS: PORTUGUÊS – MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LOGÍCO – CONHECIMENTOS
GERAIS – CONHECIMENTO ESPECÍFICOS
CANDIDATO:
RG. Nº:

CONTEÚDO DO CADERNO DE PROVAS
PORTUGUÊS

10 questões

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LOGÍCO

05 questões

CONHECIMENTOS GERAIS

05 questões

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

10 questões

INSTRUÇÕES
I.

Este Caderno contém 30 questões. Caso apresente defeito de impressão ou falta de
questão, solicite ao fiscal outro caderno.

II.

As questões das Provas possuem 04 (quatro) itens (elencados de A a D), de múltipla
escolha. O candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.

III.

Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao
Caderno do Cargo pleiteado.

IV.

O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, o candidato deverá
pintar completamente o círculo correspondente à alternativa analisada como resposta.

V.

O tempo de duração das provas é de 04 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao
preenchimento do Cartão de Respostas.

VI.

O candidato só poderá deixar a sala após uma hora do início das provas.

VII.

Ao término da prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas e este Caderno.

VIII.

O candidato só poderá levar este Caderno depois de transcorridas 03 (três) horas do
início das provas.

IX.

Durante a realização da prova não será permitido o uso de materiais de consulta,
telefone celular, relógios digitais, óculos escuros, chapéu, boné, pager, protetor
auricular, máquinas calculadoras, ou qualquer tipo de equipamento eletrônico.

PORTUGUÊS
(7º§) Agora estou aqui, lado a lado com a
Rainha da Inglaterra, num dos pontos mais altos
da minha carreira, e também quero mais. Por
isso minha perna se moveu e meu joelho
encostou no seu.
(8º§) De certa forma, o movimento da minha
perna foi o passo final da caminhada que
começou em Pernambuco, tantos anos atrás. Já
que, ao contrário de você, Beth, não posso ficar
no poder para sempre.

LADO A LADO
(1º§) Encosto ou não encosto? Só o joelho. O
que pode acontecer? Ela dizer “Mr. Lula,
please!” Ai eu recolho o joelho, peço desculpas,
“aimsórri, aimsórri” e pronto. Se eu soubesse
falar inglês, explicaria. Sabe o que é, Elizabeth?
Eu estava aqui pensando: quando é que, lá em
Pernambuco, eu ia imaginar que um dia estaria
sentado ao lado da rainha da Inglaterra? Não
sei quem é que me botou aqui para tirar esta
fotografia dos G-20. Não acho que tenha sido
um pedido seu, “Quero o bonitinho de barba à
minha esquerda”.
(2º§) Claro que não. Mas o fato é que estou
aqui e o Barack está aí atrás em algum lugar, de
pé e se perguntado o que eu tenho que ele não
tem. O Sarkozy não deve nem estar
aparecendo. Ficou atrás da Merkel e não vai
sair na foto. E eu aqui ao seu lado, na primeira
fila. Isto significa muito, viu Elizabeth? Lá na
minha terra vai ter gente se mordendo de raiva.
(3º§) Onde já se viu, aquele retirante nordestino
que nem fala direito sentado à esquerda da
Rainha da Inglaterra? Quando eu me elegi
muita gente ficou horrorizada: “como é que vai
ser quando ele, um torneiro mecânico, tiver que
nos representar num jantar oferecido, por
exemplo, pela coroa inglesa? Vai ser servido na
cozinha, para não dar vexame na escolha dos
talheres”.
(4º§) E aqui estou eu, sentado ao lado - com
todo o respeito - da coroa inglesa em pessoa.
Se foi o protocolo que me botou aqui, ele
acertou, viu, Beth? Você, queira ou não, não é
só a rainha dos ingleses, é, simbolicamente, a
rainha de todos os loiros de olhos azuis do
mundo, incluindo o Barack. De todos os
bandidos que causaram esta crise e hoje nos
infernizam a vida. E, de certo modo, eu sou o
seu oposto.
(5º§) Sou uma espécie de rei republicano dos
não-loiros do mundo - ou pelo menos deve ter
sido essa a ideia do protocolo ao nos botar lado
a lado. Todos os outros chefes de estado desta
fotografia seriam dispensáveis. A foto poderia
ser só de nós dois e estariam todos
representados.
(6º§) E isto significa outra coisa também, viu,
Beth? Eu não me contentei em ter nascido na
miséria, no Nordeste, e quis mais. Não me
contentei em ser um torneiro mecânico em São
Paulo e quis mais. Não me contentei em ser um
líder sindical e quis mais. Não me contentei em
perder eleição atrás de eleição, insisti e acabei
presidente.

(Luís Fernando Veríssimo)

1.

Sobre o título do
alternativa incorreta.
(A) A frase é nominal.

texto,

marque

a

(B) A preposição separa substantivos do
mesmo gênero e do mesmo número.
(C) A

omissão

da

crase

evidencia

um

equívoco do enunciador da mensagem,
uma vez que esta notação gráfica é
obrigatória.
(D) A frase faz referência à posição do
personagem brasileiro junto à Rainha da
Inglaterra.
2.

O texto apresenta estrutura de:
(A) crônica.
(B) dissertação objetiva.
(C) narração com narrador onisciente.
(D) dissertação subjetiva.

As questões 03 até 05 referem-se à análise
estrutural do (1º§).
3.
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Marque a alternativa incorreta.
(A) O primeiro período do (1º§) apresenta
oração coordenada alternativa.
(B) Em: “Só o joelho” – temos período simples
– oração absoluta.
(C) A oração: “O que pode acontecer?”
permite reescrita sem alterar o sentido
semântico, da seguinte forma: “O que
acontecerá?”
(D) As frases: “Ela dizer “Mr. Lula, please!” Ai
eu recolho o joelho, peço desculpas,
“aimsórri, aimsórri” e pronto”. – sugerem
um monólogo interior em âmbito de
suposição do personagem que se mantém
em evidência no texto.

4.

Marque a alternativa correta.
(A) Na expressão: “aimsórri, aimsórri” – temos
reprodução fidedigna da forma gráfica do
termo inglês com a correspondência
gráfica e fonética do português do Brasil.
(B) Os termos: “que” e “aqui” pertencem à
mesma classe gramatical.
(C) Em: “Se eu soubesse falar inglês,
explicaria”. – temos exemplo de elemento
coesivo conjuntivo subordinativo com ideia
condicional.
(D) As palavras: “fotografia” e “Inglaterra”
exemplificam formação por parassíntese.

5.

Marque o período com exemplo de oração
construída com os termos essenciais
explícitos e dispostos em ordem direta.
(A) Ai eu recolho o joelho, peço desculpas,
“aimsórri, aimsórri” e pronto.
(B) Não sei quem é que me botou aqui para
tirar esta fotografia dos G-20.
(C) “Quero o bonitinho de barba à minha
esquerda”.
(D) Eu estava aqui pensando: quando é que,
lá em Pernambuco, eu ia imaginar que um
dia estaria sentado ao lado da rainha da
Inglaterra?

7.

Marque o período construído com
elementos linguísticos verbais que
enunciam ideia inconclusa no passado.
(A) “Não me contentei em ser um torneiro
mecânico em São Paulo e quis mais.”
(B) “De todos os bandidos que causaram esta
crise e hoje nos infernizam a vida”.
(C) “Eu estava aqui pensando: quando é que,
lá em Pernambuco, eu ia imaginar que um
dia estaria sentado ao lado da rainha da
Inglaterra?”
(D) “Lá na minha terra vai ter gente se
mordendo de raiva”.
8. Marque o(s) parágrafo(s) que inicia (m)
com sujeito elíptico ou desinencial.
(A) Segundo.
(B) Terceiro e quarto.
(C) Sexto.
(D) Primeiro e quinto.
9.

As questões 06 e 07 referem-se à análise
estrutural do (2º§).
6.

Marque o parágrafo que inicia com
hipérbato identificado pela posposição do
sujeito ao predicado.
(A) Quarto.
(B) Quinto.
(C) Sexto.
(D) Oitavo.

10. Sobre a estrutura do (5º§), marque a
alternativa incorreta.
(A) Inicia com organização que sugere ideia
de comparação.
(B) Há muitos termos que pertencem à classe
dos substantivos.
(C) O termo “menos” é uma antítese de
mínimo.
(D) O período: “Todos os outros chefes de
estado
desta
fotografia
seriam
dispensáveis”. – apresenta exemplo de
predicativo do sujeito.

Marque a alternativa correta.
(A) Em: “Claro que não”. – temos um termo
adverbial.
(B) O período: “Mas o fato é que estou aqui e
o Barack está aí atrás em algum lugar, de
pé e se perguntado o que eu tenho que
ele não tem”. – inicia com elemento
coesivo coordenativo adversativo; os
termos “aqui” e “aí” estabelecem espaços
diferentes.
(C) No segmento: “na primeira fila”. – temos,
respectivamente: contração prepositiva,
numeral ordinal e substantivo.
(D) Todas estão corretas.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Calcule o vencimento médio de três
títulos de R$ 5.000,00, sendo a primeira a
45 dias, a segunda a 30 dias e a terceira a
60 dias.

12. Sendo A = {x; y; z}, B = {x; w; v} e C = {y;
u; t} marque o conjunto incorreto.
(A) A – B = {y; z}
(B) C – A = {x; w; v}

Marque a alternativa correta.
(A) 33 dias.
(B) 35 dias.
(C) 45 dias.
(D) 42 dias.

(C) B – A = {w; v}
(D) C – B = {y; u; t}
-3-

13. Calcule o valor de
alternativa correta.
(A) 11.430.
(B) 11.550.
(C) 11.880.
(D) 11.930.

12!.
8!

Marque

a

15. Marque a afirmação incorreta.
(A) Dados
dois
conjuntos
A
e
B,
denominamos função toda relação f: A 
B na qual, para todo elemento de A, existe
um único correspondente em B.
(B) Se analisarmos a definição de função,
podemos constatar que ela nada mais é
que um tipo específico de relação.
(C) Toda função é uma relação e vice-versa,
logo, toda relação é uma função.
(D) A lei de formação de uma função é o
critério utilizado para a obtenção dos
pares ordenados (x, y).

14. Marque a alternativa incorreta.
(A) Todo triângulo tem um retângulo inscrito.
(B) O triângulo tem três medianas.
(C) A bissetriz de um triângulo está contida na
bissetriz de um de seus ângulos.
(D) A bissetriz de um triângulo é um segmento
de reta.

CONHECIMENTOS GERAIS

(B) Cachoeira pode destacar sua marcante

18. Pré-sal do Brasil contém 176 bilhões de
barris de petróleo e gás, diz estudo que
foi feito no Instituto Nacional de Óleo e
Gás da UERJ. - Polígono pode ter óleo
não descoberto suficiente para 5 anos no
mundo. (REUTERS – 10.08.2015.)
O polígono do pré-sal do Brasil, uma área
marítima que já resultou em algumas das
maiores
descobertas
recentes
de
petróleo, pode conter ainda óleo e gás
não descobertos suficientes para suprir
as atuais necessidades do mundo por
mais
de
cinco
anos,
disseram
pesquisadores. O polígono, que cobre a
maior parte das bacias marítimas
sedimentares __________, contém ao
menos 176 bilhões de barris de recursos
não descobertos e recuperáveis de
petróleo e gás natural (barris de óleo
equivalente), de acordo com um estudo
publicado semana passada por Cleveland
Jones e Hernane Chaves, do Instituto
Nacional de Óleo e Gás da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

imponência em razão do seu casario

(http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/08/pre-sal-do-brasilcontem-176-bilhoes-de-barris-de-petroleo-e-gas-diz-estudo.html)

16. Cachoeira é um município do Recôncavo
do Estado da Bahia. Situa-se às margens
do Rio Paraguaçu. Cachoeira está distante
de Salvador em média:
(A) 120 km.
(B) 130 km.
(C) 140 km.
(D) 170 km.
17. Sobre Cachoeira, marque a alternativa
incorreta.
(A) Cachoeira tem primado no cenário baiano
por ser uma das cidades baianas que
mais

preservaram

a

sua

identidade

cultural e histórica no curso dos anos, o
que a faz um dos principais roteiros
turísticos históricos do estado.

barroco.

Marque
os
dados
que
corretamente a lacuna do texto.

(C) As Igrejas e os Museus de Cachoeira
contribuíram para a cidade a alcançar o

(A) do Araguaia – Tocantins.

status de "Cidade Monumento Nacional" e

(B) do Rio Paraíba e Santos.

"Cidade Heroica".

(C) de Campos e Santos.

(D) Cachoeira é um município que não admite

(D) do Araguaia e do Paraíba.

o sincretismo religioso.
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completam

19. A Bahia é o berço de personalidades
nacionais e internacionais as quais
contribuíram para a história baiana e
brasileira, podendo-se citar escritores,
poetas, educadores, artistas plásticos,
dentre muitos outros consagrados no
cenário cultural da Bahia.

20. A Bahia registra recentemente uma
significativa alteração na estrutura de sua
economia. Historicamente, na economia
baiana, houve um predomínio da
produção agropecuária, mas nos últimos
anos, principalmente entre as décadas de
1970 e 1980, com o crescimento do Centro
Industrial de Aratu (CIA) e do Polo
Petroquímico de Camaçari, aconteceu a
superioridade do setor secundário sobre
o primário.

(DIAS, Marcos (15 de setembro de 2013). «Ruy Barbosa é o maior
baiano de todos os tempos». Portal A TARDE. Acesso: 30 de julho
de 2016.)

Marque o nome do poeta baiano autor de “O
Navio Negreiro”.
(A) Jorge Amado.
(B) Castro Alves.
(C) Gregório de Matos.
(D) João Ubaldo Ribeiro.

Marque o que não faz parte da “Agricultura
Permanente da Bahia”
(http://www.ebah.com.br/content/ABAAAeq1UAB/07-atividadeseconomicas-bahia)

(A) Café.
(B) Pêssego.
(C) Cacau.
(D) Laranja.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Em qualquer nível de cuidado, o
enfermeiro e sua equipe, incluindo os
técnicos de enfermagem, e outros
provedores de cuidado de saúde devem
oferecer uma variedade de níveis de
prevenção. Os programas de prevenção
de saúde bem sucedidos, como os
encontrados nos centros de enfermagem,
escolas e clínicas da comunidade, são
destinados a ajudar os pacientes a
adquirirem estilos de vida mais saudáveis
e um padrão de vida decente.

22. As feridas comuns incluem as abrasões,
as lacerações e as feridas puntiformes.
Uma abrasão resulta quando a pele é
esfregada contra uma superfície rígida. O
atrito raspa a camada epitelial, expondo a
camada epidérmica ou dérmica. As
quedas sobre as mãos, cotovelos ou
joelhos causam muitas abrasões. A
laceração é uma ferida aberta ou corte.
Muitas lacerações afetam apenas as
camadas superiores da pele e do tecido
subcutâneo abaixo dele. (...)

(POTTER.PERRY. Fundamentos de Enfermagem. Vol. I. Unidade
IV. Elsevier. Cap. 2 P.48/9.)

(CRAVEN, Ruth S. & HIRNLE, Constance J. Fundamentos de
Enfermagem – Saúde e Funções Humanas.4ed. Guanabara
Koogan. Rio de Janeiro. P.980.)

Marque a alternativa com afirmação correta.
(A) A Enfermagem de saúde da comunidade
é um tipo de enfermagem que tem um
ambiente não – tradicional, no qual os
cuidados preventivo e primário podem ser
encontrados.
(B) As organizações de revisão dos padrões
profissionais (PSROs) de enfermagem
funcionam para identificar apenas a
superutilização
dos
serviços
de
diagnóstico e tratamento.
(C) Em uma organização de enfermagem, o
enfermeiro limita-se a orientar sua equipe
para a prevenção da doença.
(D) Uma instituição, que cuida apenas da
reabilitação do paciente, propicia cuidado
de saúde primário, secundário e terciário.

Sobre o tema enunciado, marque a
alternativa incorreta.
(A) Qualquer trauma para a pele, como uma
ferida, cria um risco para a função cutânea
alterada.
(B) As feridas acidentais constituem a única
categoria dentre todas as feridas.
(C) Uma ferida aberta é uma ruptura presente
na pele; o comprometimento tissular está
presente.
(D) Qualquer tipo de ferida requer medicações
e cuidados adequados e direcionados
para o tipo que está sendo tratado.
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25. “Nebulização é o método utilizado para
inalação de medicamento não volátil. O
medicamento
é
transformado
em
pequenas partículas que formam uma
névoa que a criança deverá inspirar. (...)
Alguns
medicamentos
administrados
dessa forma têm o objetivo de promover a
broncodilatação”.

23. A terminologia profissional é de extrema
importância para o profissional mostrar
sua competência cognitiva e ajudar a
qualquer profissional no seu bom
desempenho.
(CRAVEN, Ruth S. & HIRNLE, Constance J. Fundamentos de
Enfermagem – Saúde e Funções Humanas.4ed. Guanabara
Koogan. Rio de Janeiro. P.1.455 / 1463.)

(Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Coordenação de
Idelmina Lopes de Lima. 6ª Ed. ver. E ampliada Goiânia AB,
2000.p.424.)

Analise as terminologias seguintes:
1 – Assepsia – presença de micro-organismos
produtores de doença.
2 – Ausculta – técnica de audição dos sons
corporais com um estetoscópio.
3 – Bradipneia – frequência cardíaca
anormalmente baixa (geralmente inferior a 10
respirações por minuto em adulto.).
4 – Contenção – equipamento que evita que o
cliente / paciente se movimente ou tenha
acesso normal a uma parte de corpo.
5 – Delírio – transtorno irreversível da cognição,
confusão.
6 – Prescrição – orientação escrita por um
médico ou por outro profissional om permissão
legal para fazê-lo (por exemplo: enfermeira
clínica).

Marque a alternativa que apresenta todos os
materiais usados para a Nebulização –
aerossolterapia.
(A) Conjunto nebulizador (recipiente para o
medicamento ou solução fisiológica,
máscara e conexão).
(B) Solução fisiológica e medicamento.
(C) Fonte de oxigênio ou de ar comprimido.
(D) Todas as informações estão corretas.

26. Clister ou Enema é a introdução de
pequena quantidade de líquido no
intestino.
(LIMA, Idelmina Lopes de. Organizadora do Manual do Técnico e
Auxiliar de Enfermagem. Editora AB. Goiás. p.105.)

Estão corretas APENAS.
(A) 1 – 2 e 3.
(B) 2 – 4 e 6.
(C) 1 – 2 e 4.
(D) 2 – 4 – 5 e 6.

o técnico de enfermagem deve usar
corretamente:
(A) Soro fisiológico, preparado para enema.
(B) Solução salina própria para enema.

24. Analise as informações das colunas A e B
seguintes:

(C) Solução com vaselina adaptada para
enema.

COLUNA A
1 – Isolamento Protetor
2 – Isolamento Respiratório
3 – Isolamento Radioativo
4 – Isolamento Entérico
5 – Isolamento Cutâneo

(D) Todas estão corretas.
As questão 27 e 28 referem-se
“Administração de Medicamentos”.

à

A equipe de enfermagem não é a única que tem
responsabilidade
na
administração
dos
medicamentos. A pessoa que faz a prescrição
(o médico) e o farmacêutico também ajudam a
assegurar que o medicamento está sendo
administrado no paciente correto (o paciente
que necessita daquele tipo de medicamento).
Entretanto, o enfermeiro que administra os
medicamentos
é
o
responsável
pelo
conhecimento de quais medicamentos são
prescritos, seus efeitos terapêuticos e não
terapêuticos, e as implicações associadas aos
medicamentos relevantes para o enfermeiro.
(...)

COLUNA B
Para pacientes com problemas intestinais.___
Para pacientes com feridas infectadas.___
Para pacientes leucêmico.___
Para pacientes com problemas respiratórios.___
Para pacientes que receberam contraste
radioativo para exames.___
Marque a alternativa que registra correta
relação entre as duas colunas.
(A) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
(B) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.
(C) 5 - 3 – 2 – 1 – 4.
(D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

(POTTER.PERRY. Fundamentos de Enfermagem. Vol. II. Unidade
IV. Elsevier. Cap. 34. P.884/922/934.)
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27. Considerando
que
o
técnico
de
enfermagem deve ajudar o paciente a
assumir uma posição confortável, para se
administrar medicamentos injetáveis,
marque a alternativa incorreta.
(A) SC: Dependendo do local escolhido para
a injeção, deixar o braço, a perna ou o
abdome do paciente relaxado.
(B) IM: Dependendo do local escolhido, pedir
ao paciente para deitar na horizontal, em
decúbito lateral ou inclinado.
(C) ID: Manter o cotovelo estendido e
sustenta-lo junto com o antebraço do
paciente.
(D) Evitar falar qualquer que seja o assunto
com o paciente.

isquemia temporária ou reversível do miocárdio.
Em geral essa diminuição do fluxo resulta do
desenvolvimento progressivo de aterosclerose
no interior das artérias. É provocada por
suprimento inadequado de oxigênio ao
miocárdio, devido a diminuição de fluxo
sanguíneo pelas artérias coronárias. Temos
como sintomas: uma dor de intensidade
variável, sentida profundamente no tórax,
normalmente esta dor se irradia para o pescoço,
ombros, ou extremidades superiores, mais
frequentemente no lado esquerdo. Uma
sensação de fraqueza nos braços, punhos e
mãos mesmo de morte iminente.
2 – A bronquite crônica é definida como uma
inflamação dos brônquios. Geralmente, surge
depois de 20 a 30 anos de exposição dos
brônquios a fatores irritantes, como o tabaco,
poluição do ar, entre outras fontes. Sua
ocorrência é mais comum em mulheres do que
em homens. Esta afecção pode preceder ou
acompanhar o enfisema pulmonar.
3 – Quando a disfunção da tireoide é causada
por falência da hipófise e ou do hipotálamo, ela
é conhecida como hipotireoidismo central.
Vários sintomas -função dos hormônios
tireoidianos;
diminuição
(anormal)
dos
hormônios T3 e T4; processos no corpo tornamse mais lentos. Cansaço excessivo; desânimo
ou até depressão; raciocínio lento; fala
arrastada; sensação de frio excessivo. Ganho
de peso; pele seca; cabelos finos e
quebradiços; edema nas pernas e ao redor da
área dos olhos; pouca sudorese; constipação.

28. Sobre “Prevenção de Infecção durante
uma Injeção”, analise as informações
seguintes com V(Verdadeiro) ou F(Falso).
Após análise, marque a série correta.
1 – Para evitar a contaminação de uma
solução, retire o medicamento da ampola
rapidamente. Não deixe que ela permaneça
aberta.
2 – Para impedir a contaminação da agulha,
evite deixar que ela entre em contato com
superfícies
contaminadas
(por
exemplo,
extremidades externas de ampola ou de
frascos, superfície externa da capa da agulha,
as mãos do enfermeiro, do técnico de
enfermagem, balcão, superfície da mesa).
3 – Para impedir a contaminação da seringa,
evite tocar a extensão do êmbolo ou a parte
interna do corpo da seringa. Mantenha o bico da
seringa coberto com a capa ou com a agulha.
4 – Para preparar a pele, lave a pele suja, com
secreção ou fezes com água e sabão e seque.
Friccione e use movimentos circulares enquanto
estiver lavando com um swab antisséptico.
Limpe para fora do local com movimentos para
fora por um raio de 5 cm.

Estão corretas:
(A) 1 e 2 apenas.
(B) 2 e 3 apenas.
(C) 1 – 2 e 3.
(D) 1 e 3 apenas.
30. Sobre “Vacinação de rotina da gestante”,
marque a alternativa correta.
(A) A única vacinação de rotina das gestantes
é contra o tétano, geralmente combinada
com a vacinação contra difteria.
(B) Outras
vacinações
poderão
ser
consideradas,
dependendo
de
circunstâncias
especiais,
como
a
vacinação contra raiva e febre amarela.
(C) Se a gestante já foi vacinada com três
doses ou mais de vacina contra tétano
(DTP, DT, dT ou TT), fazer mais uma
dose, se já decorreram mais de cinco
anos da última dose. Se fez menos de três
doses, completar três doses
(D) Todas estão corretas.

(A) V; V; V; V.
(B) V; F; V; V.
(C) F; V; F; V.
(D) V; V; V; F.
29. Afecção é toda modificação, ou alteração,
capaz de expressar uma doença;
quaisquer sinais de patologias no corpo.
(http://www.dicio.com.br/afeccao/) e (Bruna Raquel. Enfermeira);
(Profa. Michele Borsoi Profa. Michele Borsoi. Faculdade de
Enfermagem Unicamp.)

Sobre afecção, analise as proposições
seguintes:
1 – Angina Pectoris refere-se a dor torácica
subesternal ou retroesternal associada a uma
-7-

