CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
CONCURSO PÚBLICO
Edital CMBH no 01/2004

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém os testes de Língua Por tuguesa e Conheci
mentos Específicos.
(O teste de Redação compõe um caderno à parte.)
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste
caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou pr eta.
. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reser
vada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procu
rando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais alter
nativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasu
rada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização do conjunto de testes da
prova para o cargo, está incluído o tempo necessário para a transcri
ção das respostas para a Folha de Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS
FUNDEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Sr.(a.) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém,
ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma
constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 10 (dez)
questões de Língua Por tuguesa e 30 (trinta) questões de Conhe
cimentos Específicos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá

qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Ø LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionamse com o texto abaixo. Leia atenta
mente todo o texto antes de responder a elas.

UM VIRA- LATA NUMA TARDE TRISTE
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Naquela tarde, eu estava triste e andava sem rumo pela praça. Tudo parecia tris
te para mim. As vitrines estavam sem brilho e nenhum dos apelos da publicidade me
afetava. Havia na praça alguns bancos. Senteime em um deles e fiquei olhando o
tumulto do fim de tarde. Algumas pessoas iam apressadas, outras andavam devagar,
outras ainda pareciam tão tristes quanto eu e estavam também sentadas nos bancos.
Todos estavam prestando atenção em si mesmos. Um casal passou por mim, em si
lêncio. Um homem falava baixinho, consigo mesmo.
Algumas luzes começavam a ser acesas. Era o início da noite. Todos iam para
algum lugar. Só eu estava ali, sem rumo e sem vontade de voltar.
Então, um desses cães vadios, da rua, veio se aproximando do banco em que eu
estava. Não estava apressado. Andava apenas. Logo que me viu, parece que tomou a
decisão de vir ao meu encontro. Ele mudou de direção. Não abanou o rabo nem se
mostrou feliz em se aproximar de mim. Veio se aproximando devagar, como que
pedindo licença. Quando estava bem perto, olhoume sem censura e sem compaixão.
Olhou ao redor, voltou a olhar para mim e, em seguida, deitouse perto dos meus
pés. Pousou a cabeça entre as patas dianteiras e ficou ali, olhando para mim. Eu pen
sei: Não tenho nada para lhe dar. Ele permanecia, ali, olhando para mim. Mudei a
posição dos pés. Ele levantou a cabeça e se preparou para sair dali. Porém, como só
mudei a posição dos pés, ele se ajeitou melhor e continuou deitado me olhando. De
vez em quando, ele levantava a cabeça e olhava alguma coisa ao longe. Sempre que
fazia isso, levantava as orelhas, procurando escutar melhor. Depois me olhava e se
deitava.
Fiquei reparando aquela figura na minha frente. Tratavase de um viralata, com
certeza, embora não entenda nada de cães. Não era de todo magro, embora seu porte
indicasse uma vida difícil. Não era um belo exemplar da espécie, mas não era feio.
Tinha o pêlo sujo, mas não despertava nojo. Olhando aquele cão, fiquei imaginando
as dificuldades que ele deveria encontrar para sobreviver. Era da rua e, portanto, não
tinha dono. Era um cão livre, mas isso tinha um preço. Não tinha almoço ou jantar
certos, nem banhos, nem escovação de pêlos, vacinas, ou seja, tudo que parece fazer
um cãozinho com dono feliz.
Ele parecia entender o que eu estava pensando. De repente, ele se levantou, es
preguiçouse, abriu a boca, chegou mais perto de mim e cheirou meu sapato, depois
a bainha de minha calça. Resolveu deitarse bem perto de mim.
Notei que agora fechara os olhos e parecia dormir. Fiquei ali velando seu sono e
me sentido responsável por sua tranqüilidade. Voltei a olhar para a praça e agora
tudo parecia mais calmo. Poucas pessoas andavam por ali. As luzes estavam mais
brilhantes. Era noite completa.
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Os ruídos, à noite, são diferentes dos ruídos do dia. A noite amplifica qualquer
barulho. E foi assim que fiquei vigiando os ruídos da praça, para que nada incomo
dasse o sono daquele cão que eu não conhecia e que dormia aos meus pés. Ele pare
cia dormir placidamente. Fiquei imaginando que sonhos ele teria... Um homem se
aproximou de mim e me perguntou as horas. Respondi e ele me perguntou se aquele
cãozinho era meu. Disse que não. O homem olhou para o cão e depois para mim. Ia
dizer mais alguma coisa, mas desistiu e foi embora.
Voltei a olhar para aquele cãozinho deitado aos meus pés. Ele viera, não sei de
onde, me fazer companhia. Ele me acolheu e me aceitou, com minha tristeza. Não
disse nada, nada pediu. Apenas me aceitou. Fiquei um longo tempo olhando para
ele.
Mais tarde, ele se levantou. Olhoume também longamente. Depois se foi, de
vagar, mas sem olhar para trás. Fiquei novamente sozinho e triste.
Nunca mais voltei a ver esse cão, embora tenha voltado muitas vezes à praça.
Naquela noite, pensei em leválo comigo, darlhe abrigo e comida. Porém sua de
terminação, na hora de partir, deixoume desconcertado. Ele nada queria de mim.
Ele não veio a mim para negociar afeto ou carinho ou comida. Ele apenas me fez
companhia, numa hora triste.
Sentado naquele banco, posso sentir sua respiração e ver aquele olhar terno, que
nada pede. Apenas olha.
A praça agora não é mais triste, pois nela há um banco onde um certo cãozinho
me ensinou que a amizade não é comércio de coisas ou de afeto. A amizade é apenas
um encontro, sem nada pedir, é apenas um certo jeito de olhar.
CAROZZI, Geraldo. O TEMPO. Belo Horizonte, 24 jun. 2003. Magazine, p. 8.

Questão 01
Assinale a alternativa em que se expressa, de forma mais abrangente, o tema central do
texto.
A) Encontro significativo entre um homem e um animal.
B) Maneira serena de um homem tratar um animal.
C) Momentos de paz numa praça, ao cair da noite.
D) Olhares insistentes de um cão em direção a um homem.
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Questão 02
Em todas as alternativas, a frase, transcrita do texto, define o estado de espírito do ho
mem ao sentarse no banco da praça, EXCETO em
A) Fiquei imaginando que sonhos ele teria...
B) Fiquei novamente sozinho e triste.
C) Só eu estava ali, sem rumo e sem vontade de voltar.
D) Tudo parecia triste para mim.

Questão 03
Assinale, entre as seguintes frases, transcritas do texto, a única que NÃO denota explici
tamente a ligação afetiva que se estabelece entre o homem e o cachorro.
A) Ele me acolheu e me aceitou, com minha tristeza.
B) Fiquei ali velando seu sono e me sentindo responsável por sua tranqüilidade.
C) Logo que me viu, parece que tomou a decisão de vir ao meu encontro.
D) Notei que agora fechara os olhos e parecia dormir.

Questão 04
“Depois se foi, devagar, mas sem olhar para trás.” (linhas 4950)
A partir da leitura dessa frase, é CORRETO afirmar que o gesto do cão pode ser interpre
tado como
A) desprendimento.
B) desprezo.
C) servidão.
D) temor.
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Questão 05
“Ele não veio a mim para negociar afeto ou carinho ou comida.” (linha 54)
A partir da leitura dessa frase, é CORRETO afirmar que a atitude do cão pode ser defini
da como de pura
A) beleza.
B) gratuidade.
C) indiferença.
D) quietude.

Questão 06
“A amizade é apenas um encontro, sem nada pedir, é apenas um certo jeito de olhar.”
(linhas 5960)
Assinale a alternativa em que a frase, transcrita do texto, ilustra o sentido desse trecho.
A) ... chegou mais perto de mim e cheirou meu sapato...
B) Ele apenas me fez companhia, numa hora triste.
C) Fiquei reparando aquela figura na minha frente.
D) Sentado naquele banco, posso sentir sua respiração...

Questão 07
“Era da rua e, portanto, não tinha dono.” (linhas 2728)
É CORRETO afirmar que palavra destacada nesse período veicula um idéia de
A) alternância.
B) conclusão.
C) explicação.
D) finalidade.
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Questão 08
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, NÃO expressa uma
idéia de quantidade indefinida.
A) Ele apenas me fez companhia, numa hora triste.
B) Ele nada queria de mim.
C) Havia na praça alguns bancos.
D) Todos estavam prestando atenção em si mesmos.

Questão 09
“Sempre que fazia isso, levantava as orelhas, procurando escutar melhor .” (linhas 2021)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase veicula uma idéia de
A) adição.
B) comparação.
C) condição.
D) exclusão.

Questão 10
“A amizade é apenas um encontro, sem nada pedir, é apenas um certo jeito de olhar.”
(linhas 5960)
É CORRETO afirmar que as duas palavras destacadas nessa frase exercem a função de
elementos
A) demonstrativos.
B) indeterminantes.
C) qualificativos.
D) quantificadores.
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Ø CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
Entre as funções da Vigilância Epidemiológica, NÃO se inclui a
A) análise e interpretação dos dados processados.
B) coleta de dados e informações.
C) recomendação das medidas de controle apropriadas.
D) vigilância das atividades exercidas pelos profissionais de saúde.

Questão 12
Considerandose o grupo maternoinfantil, é CORRETO afirmar que os segmentos da
população que nele se incluem são
A) as crianças e as mulheres que tiveram filhos.
B) as crianças menores de 10 anos e as mulheres de 15 a 64 anos.
C) as crianças menores de 15 anos e as mulheres de 15 a 49 anos.
D) as crianças, os adolescentes e as mulheres em idade fértil.
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Questão 13
Analise estas afirmativas referentes à prevenção da transmissão sangüínea do vírus da
imunodeficiência humana (HIV) ocasionada por acidente ocupacional e assinale com V
as verdadeiras e com F as falsas:
(

) As agulhas utilizadas na aplicação de injeções não devem ser reencapadas, entorta
das, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos.

(

) O material perfurocortante, estéril ou não, deve ser desprezado em recipientes com
tampa e resistentes à perfuração.

(

) Os recipientes específicos para descarte de material podem ser preenchidos até o
limite máximo de 4/5 de sua capacidade total.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (V)
B) (V) (F) (V)
C) (V) (V) (F)
D) (V) (V) (V)

Questão 14
É CORRETO afirmar que a proporção das ventilações/compressões a serem realizadas
por dois socorristas, durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de um adulto, é a de
A) uma ventilação a cada cinco compressões.
B) uma ventilação a cada 15 compressões.
C) duas ventilações a cada cinco compressões.
D) duas ventilações a cada 15 compressões.

Questão 15
Considerandose o atendimento de emergência, é CORRETO afirmar que o primeiro
passo para controlar o sangramento consiste em
A) aplicar um torniquete acima do local de sangramento.
B) efetivar compressão direta sobre o local do sangramento.
C) efetivar compressão indireta próximo ao local do sangramento.
D) fazer um curativo no local do sangramento.
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Questão 16
Considerandose um atendimento de emergência, é CORRETO afirmar que o quadro em
que o paciente se apresenta em choque e com dificuldade de respirar, bem como com
pulso fraco, rosto edemaciado e coceira na pele, é indicativo de choque
A) anafilático.
B) cardiogênico.
C) hemorrágico.
D) neurogênico.

Questão 17
É CORRETO afirmar que, no atendimento de emergência a um adulto, a circulação san
güínea é rapidamente encontrada verificandose o pulso
A) apical.
B) carotídeo.
C) pedial.
D) radial.

Questão 18
É CORRETO afirmar que, após uma parada cardiorrespiratória, podem ocorrer lesões
irreversíveis no cérebro a partir de
A) 30 a 60 segundos.
B) 4 a 6 minutos.
C) 15 a 20 minutos.
D) 30 a 60 minutos.
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Questão 19
Considerandose a lei previdenciária em vigor ¾ ou seja, a Lei Federal no 8.213/91 e o
Decreto n o 3.048/99 ¾, é INCORRETO afirmar que
A) a aposentadoria por invalidez na ocorrência de doenças comuns e o auxíliodoença
exigem a carência de 12 contribuições mensais.
B) as doenças relacionadas ao trabalho, mesmo quando enquadradas nos requisitos dos
artigos 19 e 20 da Lei Federal no 8.213/91, são equiparadas a acidentes do trabalho.
C) o auxíliodoença é um benefício em espécie, pago a partir do 16o dia de incapacidade
laborativa temporária reconhecida por perícia médica do Sistema Único de Saúde
(SUS).
D) o segurado, se caracterizado o acidente do trabalho para fins da Previdência Social,
tem direito a benefício e serviços peculiares a essa modalidade de agravo à saúde, in
dependentemente do tempo de contribuição previdenciária.

Questão 20
Para um paciente adulto, foi prescrito Noripurum, via intramuscular, para anemia ferro
priva.
Para administrar essa injeção, a conduta CORRETA consiste em
A) aplicar o medicamento na região deltóide, profundamente.
B) aplicar o medicamento na região dorsoglútea, profundamente, usando a técnica em Z.
C) diluir o medicamento antes de aplicálo.
D) massagear o local, vigorosamente, após a aplicação do medicamento.

Questão 21
Um adulto com diabetes mellitus tipo I chegou ao ambulatório de assistência à saúde do
trabalhador apresentando irritabilidade, confusão, pele fria e úmida e freqüência cardíaca
de 114 bat/min.
Nesse caso, a ação imediata do Técnico de Enfermagem consiste em
A) aplicar a dose usual de insulina prescrita.
B) colher sangue para verificar o nível de glicose.
C) colher urina para verificar o nível de glicose.
D) dar ao paciente meio copo de suco de fruta ou refrigerante, como fonte de glicose.
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Questão 22
Considerandose a conservação de imunobiológicos, é INCORRETO afirmar que
A) a Rede de Frio inclui o armazenamento, o transporte e a manipulação de imunobioló
gicos em condições adequadas de refrigeração, em todos os seus níveis operacionais.
B) as vacinas DPT, dT, DT, TT, antihepatite B e triviral devem ser conservadas entre
–15ºC e –25ºC, desde a sua produção, e descongeladas em nível municipal.
C) as vacinas triviral e dupla viral podem ser utilizadas até oito horas após diluição, des
de que sejam mantidas em condições adequadas de conservação.
D) todas as vacinas, na instância local, são conservadas em refrigeradores domésticos ou
em caixas térmicas, à temperatura de 2ºC a 8ºC.

Questão 23
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada
termo técnico concernente a distúrbios gastrointestinais à sua definição:
COLUNA I

COLUNA II

1. Disfagia

(

) Presença de sangue “em borra de café” nas fezes

2. Dispepsia

(

) Eliminação de sangue sob a forma de vômito

3. Hematêmese

(

) Dificuldade de digestão

4. Melena

(

) Dificuldade de deglutição

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (3) (4) (1) (2)
B) (3) (4) (2) (1)
C) (4) (3) (1) (2)
D) (4) (3) (2) (1)
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Questão 24
Entre os agravos que, segundo o Ministério da Saúde, configuram risco de morte para
crianças menores de 5 anos, NÃO se inclui(em)
A) a cianose.
B) a convulsão ou estado “pósconvulsivo.
C) a desnutrição de primeiro grau.
D) as crises de apnéia.

Questão 25
Entre as medidas imediatas a serem tomadas diante de um paciente com queixa de “dor
torácica”, NÃO se inclui
A) avaliar os aspectos gerais do paciente ¾ palidez acentuada, sudorese, dispnéia e agi
tação psíquica.
B) avaliar os sinais vitais do paciente.
C) obter uma história concisa da queixa por parte do paciente.
D) providenciar os exames cardiológicos comprobatórios.

Questão 26
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada
conceito ao sinal ou sintoma pulmonar que o caracteriza:
COLUNA I
1. Dispnéia

(

COLUNA II
) Ocorrência de teor anormal de hemoglobina
insaturada no sangue

2. Cianose

(

) Dificuldade constante de respirar

3. Hemoptise

(

) Dificuldade de respirar apenas ao deitar

(

) Sangramento das vias aéreas

(

) Ocorrência, tanto na inspiração quanto na
expiração, de diminuição do calibre das vias
aéreas

4. Ortopnéia
5. Sibilos

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (5) (4) (2) (3)
B) (2) (1) (4) (3) (5)
C) (4) (1) (2) (3) (5)
D) (4) (1) (2) (5) (3)
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Questão 27
Considerandose o Programa de Profilaxia da Raiva Humana, é INCORRETO afirmar
que
A) a captura de cães errantes é uma das medidas de controle estabelecidas por esse Pro
grama.
B) esse Programa objetiva, principalmente, a quebra do elo de transmissão da raiva ao
homem e o controle da raiva animal.
C) o cão é o principal transmissor da raiva urbana no Brasil.
D) o potencial de transmissão da raiva por outras espécies de animais domésticos, exclu
ído o cão, não deve ser considerado pela Vigilância Epidemiológica.

Questão 28
Considerandose as atividades de vigilância epidemiológica da dengue e da febre amare
la, é INCORRETO afirmar que
A) a incursão do vírus da dengue na cidade possibilita a urbanização da febre amarela.
B) a vacina antiamarílica a partir de 6 meses de idade está, hoje, exclusivamente indica
da para pessoas que vivem em zonas endêmicas ou sujeitas a epizootias ou que a elas
se dirigem.
C) o controle vetorial das sedes urbanas de localidades vulneráveis à infestação pelo Ae
des aegypti é uma das ações da vigilância epidemiológica da dengue.
D) o monitoramento vetorial está incorporado às rotinas dos serviços municipais de saú
de no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Questão 29
É CORRETO afirmar que o “sinal positivo” de gravidez é (são)
A) a congestão mamária.
B) a fadiga.
C) a náusea e o vômito.
D) a presença de batimento cardiofetal.

14

Questão 30
É CORRETO afirmar que a medida mais eficaz para se reduzir o número de crianças
com baixo peso ao nascer consiste em
A) atenção prénatal mais cuidadosa e regular.
B) estimulação da prática do aleitamento materno.
C) melhoria das condições econômicas da população.
D) melhoria das condições sanitárias da população.

Questão 31
É CORRETO afirmar que as manifestações clínicas da eclâmpsia são
A) convulsões, hipertensão, proteinúria e edema.
B) hemorragia, desnutrição, perda de peso e hipertensão leve.
C) hipertensão leve, enjôos, agitação e irritabilidade.
D) hipocalcemia, fadiga, tensão muscular e polaciúria.

Questão 32
Uma Técnica de Enfermagem, com 30 anos de idade, é trazida ao serviço de saúde por
terse ferido com a agulha da seringa após a aplicação de medicação intramuscular em
um paciente portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV).
Considerandose os procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde para esse
tipo de acidente, é INCORRETO afirmar que se deve
A) estabelecer, imediatamente, a quimioprofilaxia para a acidentada.
B) lavar, imediatamente, o ferimento com água e sabão.
C) realizar o preenchimento da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).
D) realizar o teste rápido para o HIV, se a acidentada autorizar.
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Questão 33
É CORRETO afirmar que, para a prevenção e o controle do câncer mamário, o Ministé
rio da Saúde recomenda que as mulheres de 40 a 49 anos de idade realizem o exame clí
nico das mamas com periodicidade
A) anual.
B) bianual.
C) semestral.
D) trimestral.

Questão 34
É CORRETO afirmar que o parasita mais freqüentemente associado à manifestação da
anemia em préescolares é
A) a Entamoeba histolytica .
B) o Ancylostoma duodenale.
C) o Ascaris lumbricoides.
D) o Enterobius vermicularis.

Questão 35
Considerandose a diarréia infantil, é INCORRETO afirmar que
A) a principal conduta, nesse caso, consiste na utilização da terapia de reidratação oral
(TRO) na prevenção e no tratamento da desidratação.
B) a solução reidratante oral (SRO) e outros líquidos caseiros são indicados no tratamen
to dessa doença.
C) as causas dessa doença estão todas relacionadas às condições de saneamento básico.
D) o combate a essa doença se baseia no tratamento adequado dos casos e na promoção
da prevenção primária.
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Questão 36
Entre as orientações a serem prestadas ao paciente pelo profissional de Enfermagem ao
trabalhar no controle e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, NÃO se in
clui a de
A) concluir o tratamento mesmo que os sintomas ou sinais tenham desaparecido.
B) fornecer informações sobre as técnicas de uso de preservativos.
C) poder manter as relações sexuais no período de tratamento.
D) retornar ao serviço de saúde caso apareçam problemas genitais após o tratamento
concluído.

Questão 37
Considerandose o “pé diabético”, é INCORRETO afirmar que
A) a estimativa é a de que 10% a 25% dos diabéticos desenvolverão lesões nos membros
inferiores, em algum momento de suas vidas.
B) as lesões do pé podem evoluir para ulcerações, no entanto não levam à amputação de
membro inferior.
C) essa complicação crônica do diabetes mellitus é multiplicante, recorrente e onerosa
para o indivíduo e o sistema de saúde.
D) o acompanhamento do paciente pela Enfermagem na observação do surgimento das
ulcerações e na evolução do tratamento é importante.

Questão 38
É CORRETO afirmar que um dos principais cuidados com o sistema de drenagem torá
cica consiste em evitar
A) a entrada de ar no sistema.
B) a oscilação da coluna líquida.
C) o borbulhamento no frasco.
D) o pinçamento do dreno.
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Questão 39
Considerandose as medidas utilizadas em vigilância epidemiológica, é INCORRETO
afirmar que
A) a busca ativa de casos deve ser realizada no espaço geográfico em que se suspeite a
existência da fonte de contágio.
B) as doenças de notificação compulsória devem ser comunicadas formalmente ao órgão
competente somente após a confirmação do caso.
C) o envio dos instrumentos de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos, o
que se denomina notificação negativa, um indicador de eficiência do sistema de in
formações.
D) o sistema sentinela é voltado para o estudo de problemas de saúde ou de doenças es
pecíficas, visandose a um alerta precoce para o sistema de vigilância epidemiológica.

Questão 40
Considerandose a lei que dispõe sobre o exercício de Enfermagem, é INCORRETO a
firmar que
A) a consulta de Enfermagem é atividade privativa do Enfermeiro.
B) a parteira é a titular do certificado previsto no Decretolei no 8.778, observado o dis
posto na Lei n o 3.640/59, ou a titular do diploma de parteira conferido por escola.
C) a prescrição de medicamentos compete ao Técnico de Enfermagem, como integrante
da equipe de saúde.
D) a supervisão direta das atividades desenvolvidas pelo Técnico e pelo Auxiliar de En
fermagem é competência do Enfermeiro.
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FOLHA DE RESPOSTAS
RASCUNHO

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO
INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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