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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA – MINAS GERAIS 

 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

2 
CARGO: 
 
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 SAÚDE PÚBLICA 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portu-

guesa, 10 de Saúde Pública e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de suas 

respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois 

dias depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
 
 
  

http://www.fumarc.org.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=prefeitura+de+santa+barbara+mg&source=images&cd=&cad=rja&docid=PMwBze_2S--YGM&tbnid=tL1z-kZIv-s_5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://jcconcursos.uol.com.br/Concursos/Noticiario/edital-Prefeitura-Santa-Barbara-Fumarc-19438&ei=3JwWUab6F5H08ATbwoD4Cg&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNEgZzALa6jKRRJmyKxIgP7p6uS8Zw&ust=1360522745214365
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cargos 2 a 6 

 
Leia, atentamente, o seguinte texto. 

 
DEGRAUS DA ILUSÃO 

 
Lya Luft 

 
Fala-se muito na ascensão das classes menos favorecidas, formando uma “nova classe média”, realizada 

por degraus que levam a outro patamar social e econômico (cultural, não ouço falar). Em teoria, seria um grande 
passo para reduzir a catastrófica desigualdade que aqui reina. 

Porém, receio que, do modo como está se realizando, seja uma ilusão que pode acabar em sérios pro-
blemas para quem mereceria coisa melhor. Todos desejam uma vida digna para os despossuídos, boa escolari-
dade para os iletrados, serviços públicos ótimos para a população inteira, isto é, educação, saúde, transporte, 
energia elétrica, segurança, água, e tudo de que precisam cidadãos decentes. 

Porém, o que vejo são multidões consumindo, estimuladas a consumir como se isso constituísse um bem 
em si e promovesse real crescimento do país. Compramos com os juros mais altos do mundo, pagamos os impos-
tos mais altos do mundo e temos os serviços (saúde, comunicação, energia, transportes e outros) entre os piores 
do mundo. Mas palavras de ordem nos impelem a comprar, autoridades nos pedem para consumir, somos convo-
cados a adquirir o supérfluo, até o danoso, como botar mais carros em nossas ruas atravancadas ou em nossas 
péssimas estradas. 

Além disso, a inadimplência cresce de maneira preocupante, levando famílias que compraram seu carri-
nho a não ter como pagar a gasolina para tirar seu novo tesouro do pátio no fim de semana. Tesouro esse que 
logo vão perder, pois há meses não conseguem pagar as prestações, que ainda se estendem por anos. 

Estamos enforcados em dívidas impagáveis, mas nos convidam a gastar ainda mais, de maneira impiedo-
sa, até cruel. Em lugar de instruírem, esclarecerem, formarem uma opinião sensata e positiva, tomam novas me-
didas para que esse consumo insensato continue crescendo – e, como somos alienados e pouco informados, 
tocamos a comprar. 

Sou de uma classe média em que a gente crescia com quatro ensinamentos básicos: ter seu diploma, ter 
sua casinha, ter sua poupança e trabalhar firme para manter e, quem sabe, expandir isso. Para garantir uma velhi-
ce independente de ajuda de filhos ou de estranhos; para deixar aos filhos algo com que pudessem começar a 
própria vida com dignidade. 

Tais ensinamentos parecem abolidos, ultrapassadas a prudência e a cautela, pouco estimulados o desejo 
de crescimento firme e a construção de uma vida mais segura. Pois tudo é uma construção: a vida pessoal, a pro-
fissão, os ganhos, as relações de amor e amizade, a família, a velhice (naturalmente tudo isso sujeito a fatalidades 
como doença e outras, que ninguém controla). Mas, mesmo em tempos de fatalidade, ter um pouco de economia, 
ter uma casinha, ter um diploma, ter objetivos certamente ajuda a enfrentar seja o que for. Podemos ser derrota-
dos, mas não estaremos jogados na cova dos leões do destino, totalmente desarmados. 

Somos uma sociedade alçada na maré do consumo compulsivo, interessada em “aproveitar a vida”, seja o 
que isso for, e em adquirir mais e mais coisas, mesmo que inúteis, quando deveríamos estar cuidando, com muito 
afinco e seriedade, de melhores escolas e universidades, tecnologia mais avançada, transportes muito mais efici-
entes, saúde excelente, e verdadeiro crescimento do país. Mas corremos atrás de tanta conversa vã, não protegi-
dos, mas embaixo de peneiras com grandes furos, que só um cego ou um grande tolo não vê. 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/lya-luft-vejo-multidoes-consumindo-estimuladas-a-consumir-como-se-isso-constituisse-um-bem-em-si-e-promovesse-real-crescimento-do-pais-isso-nao-e-subir-de-classe-social/
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A mais forte raiz de tantos dos nossos males é a falta de informação e orientação, isto é, de educação. E o 
melhor remédio é investir fortemente, abundantemente, decididamente, em educação: impossível repetir isso em 
demasia. Mas não vejo isso como nossa prioridade. 

Fosse o contrário, estaríamos atentos aos nossos gastos e aquisições, mais interessados num crescimen-
to real e sensato do que em itens desnecessários em tempos de crise. Isso não é subir de classe social: é saraco-
tear diante de uma perigosa ladeira. Não tenho ilusão de que algo mude, mas deixo aqui meu quase solitário (e 
antiquado) protesto. 

Revista Veja, 05 jun. 2012. 
 

QUESTÃO 01  

 
O objetivo do texto é 
 
(A) apresentar os problemas vivenciados pelas classes menos favorecidas. 
(B) comparar o estilo de vida da sociedade atual com o de antigamente. 
(C) demonstrar que o excesso de consumo não promove a ascensão das classes sociais. 
(D) explicar o que representa para a sociedade a “nova classe média”.  
 
 

QUESTÃO 02  

 
Segundo o texto, a ascensão das classes menos favorecidas pode ser uma grande ilusão. 
Para comprovar sua teoria, a autora apresenta os seguintes argumentos, EXCETO: 
 
(A) “Estamos enforcados em dívidas impagáveis, mas nos convidam a gastar ainda mais, de maneira impiedosa, 

até cruel.” 
(B) “Todos desejam uma vida digna para os despossuídos, boa escolaridade para os iletrados, serviços públicos 

ótimos para a população inteira [...].” 
(C) “Porém, o que vejo são multidões consumindo, estimuladas a consumir como se isso constituísse um bem em 

si e promovesse real crescimento do país.” 
(D) “Mas palavras de ordem nos impelem a comprar, autoridades nos pedem para consumir, somos convocados a 

adquirir o supérfluo, até o danoso, como botar mais carros em nossas ruas atravancadas ou em nossas pés-
simas estradas.” 

 
 

QUESTÃO 03  

 
Com base numa leitura global do texto, é possível fazer as seguintes afirmações, EXCETO: 
 
(A) Ao constatar que estamos embaixo de peneiras com grandes furos, que só um cego ou um grande tolo não 

vê, a autora reafirma a ideia de inadimplência, gerada pelas compras excessivas. 
(B) Ao se referir às mazelas de nosso país, a autora pretende demonstrar que há diversos setores que necessi-

tam ser beneficiados, para que a população tenha uma melhor qualidade de vida. 
(C) Ao afirmar que consumir não é subir de classe social: é saracotear diante de uma perigosa ladeira, a autora 

reforça a ideia, apresentada no título, de que a ascensão social seria apenas uma ilusão. 
(D) Ao apresentar os ensinamentos que foram abolidos em nossa sociedade, a autora deseja reforçar a importân-

cia de se cuidar de aspectos essenciais para uma vida digna, como educação, saúde e transporte. 
 
 

QUESTÃO 04  

 
A autora faz uso da linguagem conotativa, EXCETO em 
 
(A) “Isso não é subir de classe social: é saracotear diante de uma perigosa ladeira.” 
(B) “Mas corremos atrás de tanta conversa vã, não protegidos, mas embaixo de peneiras com grandes furos, que 

só um cego ou um grande tolo não vê.” 
(C) “Podemos ser derrotados, mas não estaremos jogados na cova dos leões do destino, totalmente desarma-

dos.” 
(D) “Sou de uma classe média em que a gente crescia com quatro ensinamentos básicos: ter seu diploma, ter sua 

casinha, ter sua poupança e trabalhar firme para manter e, quem sabe, expandir isso.” 
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QUESTÃO 05  

 
Há traços de linguagem oral em: 
 
(A) “Somos uma sociedade alçada na maré do consumo compulsivo [...].” 
(B) “[...] e, como somos alienados e pouco informados, tocamos a comprar.” 
(C) “Em teoria, seria um grande passo para reduzir a catastrófica desigualdade que aqui reina.” 
(D) “Não tenho ilusão de que algo mude, mas deixo aqui meu quase solitário (e antiquado) protesto.” 
 
 
 

QUESTÃO 06  

 
Em “Tais ensinamentos parecem abolidos, ultrapassadas a prudência e a cautela, pouco estimulados o desejo de 
crescimento firme e a construção de uma vida mais segura.”, tais é um pronome 
 
(A) demonstrativo. 
(B) indefinido. 
(C) interrogativo. 
(D) relativo. 
 
 
 

QUESTÃO 07  

 
Em “Porém, o que vejo são multidões consumindo, estimuladas a consumir como se isso constituísse um bem em 
si e promovesse real crescimento do país.”, isso se refere a 
 
(A) consumir. 
(B) crescimento. 
(C) estimuladas a consumir. 
(D) multidões consumindo. 
 
 
 

QUESTÃO 08  

 
A ideia expressa pelos termos destacados está corretamente interpretada entre parênteses, EXCETO em 
 
(A) “Tesouro esse que logo vão perder, pois há meses não conseguem pagar as prestações.” (explicação) 
(B) "Não tenho ilusão de que algo mude, mas deixo aqui meu quase solitário (e antiquado) protesto.” (oposição) 
(C) “Em lugar de instruírem, esclarecerem, formarem uma opinião sensata e positiva, tomam novas medidas para 

que esse consumo insensato continue crescendo.” (conformidade) 
(D) “Somos uma sociedade alçada na maré do consumo compulsivo, interessada em “aproveitar a vida”, seja o 

que isso for, e em adquirir mais e mais coisas, mesmo que inúteis [...].” (concessão) 
 
 
 

QUESTÃO 09  

 
Há oração subordinada adjetiva restritiva, EXCETO em 
 
(A) “Tesouro esse que logo vão perder, pois há meses não conseguem pagar as prestações, que ainda se es-

tendem por anos.” 
(B) “Porém, receio que, do modo como está se realizando, seja uma ilusão que pode acabar em sérios proble-

mas para quem mereceria coisa melhor.” 
(C) “Além disso, a inadimplência cresce de maneira preocupante, levando famílias que compraram seu carrinho 

a não ter como pagar a gasolina para tirar seu novo tesouro do pátio no fim de semana.” 
(D) “Fala-se muito na ascensão das classes menos favorecidas, formando uma “nova classe média”, realizada por 

degraus que levam a outro patamar social e econômico (cultural, não ouço falar).” 
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QUESTÃO 10  

 
Em “Fosse o contrário, estaríamos atentos aos nossos gastos e aquisições, mais interessados num crescimento 
real e sensato do que em itens desnecessários em tempos de crise.”, o verbo destacado está flexionado no 
 
(A) presente do indicativo. 
(B) presente do subjuntivo. 
(C) pretérito imperfeito do indicativo. 
(D) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
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PROVA DE SAÚDE PÚBLICA – Cargos 2 e 6 

 

QUESTÃO 11  

 
O Programa de Saúde da Família – PSF – foi concebido pelo Ministério da Saúde com o propósito de superação 
do modelo assistencial vigente.  
Podemos afirmar que, para que isto ocorra na prática, são necessárias as seguintes ações: 

 
(   )  Reconhecer o trabalho em saúde como um trabalho vivo em ato, motivo pelo qual o gestor deve se responsa-

bilizar apenas pelas questões estruturais da produção dos serviços. 
(   )  O reconhecimento dos serviços de saúde como espaço público e como tal ser presidido por valores humanitá-

rios de reconhecimento de direitos de cidadania. 
(   )  A possibilidade de universalizar o acesso, a escuta qualificada do usuário e o compromisso com a resolução 

de seu problema de saúde, entendidos como acolhimento. 
(    )   Reconhecer os microespaços de trabalho e poder como ponto de partida de inauguração de novas práticas. 
 
Identifique com V ou F as afirmativas, conforme sejam verdadeiras ou falsas.  
 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) F, V, V, V 
(B) V, F, V, V 
(C) F, V, F, F 
(D) V, F, F, F 

 
 

QUESTÃO 12  

 
De acordo com o Manual Técnico para Controle da Tuberculose, do Ministério da Saúde, 2002, são verdadeiras as 
afirmativas, EXCETO: 
 
(A) Pode haver resistência bacteriana às drogas. 
(B) O agente etiológico da tuberculose é uma micobactéria. 
(C) A cultura do M. tuberculosis está indicada para suspeita de tuberculose pulmonar confirmada ao exame direto 

do escarro. 
(D) A tuberculose pode se manifestar nas formas extrapulmonares como meningoencefálica, renal, pleural, óssea 

ou ganglionar. 
 
 

QUESTÃO 13  

 
Na perspectiva de atender às principais necessidades em saúde da população, o Ministério da Saúde preconiza 
que as equipes de Programa de Saúde da Família abordem situações de saúde mais frequentes, comuns às clíni-
cas básicas, EXCETO: 

 
(A) Pediatria. 
(B) Oncologia. 
(C) Clínica médica. 
(D) Ginecologia e obstetrícia. 

 
 

QUESTÃO 14  

 
De acordo com o Manual de Bolso das Doenças Infecciosas e Parasitárias, um dos modos de transmissão da 
Hepatite C é: 
 
(A) fecal-oral. 
(B) por prática sexual. 
(C) por veiculação hídrica. 
(D) por alimentos contaminados e objetos inanimados. 
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QUESTÃO 15  

 
O Art. 198 da Constituição Federal de 1988, na Seção II da Saúde, define que: “As ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 
com as seguintes diretrizes”, EXCETO: 

 
(A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
(B) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
(C) Participação da comunidade. 
(D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

 
 

QUESTÃO 16  

 
São medidas de controle definidas pelo Manual de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Ministério da Saúde em 
relação à AIDS, EXCETO: 

 
(A) Prevenção do contato pessoa-pessoa e com objetos inanimados. 
(B) Prevenção da transmissão sexual. 
(C) Prevenção da transmissão sanguínea (sangue e hemoderivados). 
(D) Injeções e instrumentos pérfuro-cortantes. 

 
 

QUESTÃO 17  

 
De acordo com o Art. 6º dos Objetivos e Atribuições da Lei Orgânica nº 8.080, está incluída no campo de atuação 
do SUS a execução de ações de: 

 
(A) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
(B) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
(C) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação pro-

gramática. 
(D) vigilância sanitária. 
 
 

QUESTÃO 18  

 
O Relatório Final da X Conferência Nacional de Saúde define que o Ministério da Saúde deve implementar, efeti-
vamente, o Sistema Nacional de Auditoria do SUS, obedecendo às seguintes diretrizes, EXCETO: 

 
(A) Fiscalizar a aplicação dos recursos do SUS. 
(B) Aprimorar permanentemente o credenciamento do setor público. 
(C) Exigir o acompanhamento das auditorias pelos Conselhos de Saúde. 
(D) Avaliar a observância de parâmetros de qualidade nas ações prestadas pelos trabalhadores e serviços de 

saúde. 
 
 

QUESTÃO 19  

 
De acordo com o Manual de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Ministério da Saúde, entende-se por Sistema 
de Informações: “um conjunto de unidades de produção, análise e divulgação de dados, que atuam com a final i-
dade de atender às necessidades de informações de instituições, programas, serviços”.  
São sistemas de informação utilizados no Brasil, EXCETO: 
 
(A) Sistema de Nascidos Vivos - SINASC 
(B) Sistema de Informação de Mortalidade – SIM 
(C) Sistema de Informação de Internação Hospitalar - SIAIH 
(D) Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN 
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QUESTÃO 20  

 
A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, determina que os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como: 

 
I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da admi-

nistração direta e indireta; 
II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e aprovados 

pelo Congresso Nacional; 
III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 
IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, pelos Es-

tados e pelo Distrito Federal. 
 

Estão CORRETOS os itens 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) I e IV, apenas 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cargo 2 

 

QUESTÃO 21  

 
Oxigenoterapia é a administração de oxigênio medicinal com finalidade terapêutica. São cuidados de enfermagem 
com o umidificador, EXCETO: 

 
(A) O oxigênio precisa sempre ser umidificado. 
(B) A água utilizada no umidificador deve ser estéril e trocada diariamente. 
(C) Manter o umidificador sempre com água até a marca ou, no mínimo, 2/3 de sua capacidade. 
(D) Ao verificar que o nível de água está baixo, completar a água respeitando o nível mínimo e máximo indicados. 
 
 
 

QUESTÃO 22  

 
O paciente cirúrgico está sujeito a diversos riscos na fase intraoperatória. As principais complicações potenciais 
nessa fase compreendem, EXCETO: 

 
(A) Trombose Venosa Profunda. 
(B) Náusea e vômito. 
(C) Hipotermia. 
(D) Anafilaxia. 
 
 
 

QUESTÃO 23  

 
A heparina é um anticoagulante que inibe a função plaquetária.  
São reações adversas ao uso da heparina, EXCETO: 

 
(A) Alopécia. 
(B) Sonolência. 
(C) Hemorragia. 
(D) Hematomas. 
 
 
 

QUESTÃO 24  

 
São fatores que afetam a cicatrização das feridas, EXCETO: 

 
(A) Atividade excessiva do paciente. 
(B) Idade. 
(C) Tempo transoperatório. 
(D) Déficit nutricional. 

 
 
 

QUESTÃO 25  

 
São cuidados de enfermagem na alimentação por sonda nasogástrica, EXCETO: 

 
(A) Antes de administrar a dieta, fazer aspiração para verificar o conteúdo gástrico. 
(B) Hidratar o paciente no intervalo das refeições se não houver restrição. 
(C) Para evitar regurgitamento e possível pneumonia aspirativa, manter o paciente em decúbito dorsal durante 1 

hora após a alimentação. 
(D) A dieta, quando administrada muito lentamente, esfria e deteriora e, quando muito rapidamente, provoca mal 

estar pela distenção gástrica, podendo refluir e provocar vômitos. 
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QUESTÃO 26  

 
A administração de sangue e componentes sanguíneos requer o conhecimento de técnicas de administração cor-
retas e das possíveis complicações.  
Dentre os cuidados de enfermagem relativos à hemotransfusão, podemos relacionar: 

 
I. Verificar temperatura, pulso, respiração e pressão arterial do paciente antes e após o pro-

cedimento. 
II. Observar que o horário de administração não exceda 6 horas, por causa do risco aumen-

tado de proliferação bacteriana. 
III. Monitorar rigorosamente o paciente durante 15-30 minutos para detectar sinais de reação 

e, em caso de reação adversa, reduzir o gotejamento e comunicar ao enfermeiro/médico. 
IV. Usar uma agulha calibre nº 20 ou de maior calibre (menor gauge - G) para inserção em 

uma veia calibrosa. 
V. Ficar alerta quanto aos sinais de reações adversas: sobrecarga circulatória, sepse, reação 

febril e alérgica. 
 
Estão CORRETOS apenas os itens: 
 
(A) II e V. 
(B) I, IV e V. 
(C) III, IV e V. 
(D) I, II, III e IV. 
 
 

QUESTÃO 27  

 
No que se refere às relações com a pessoa, a família e a coletividade, constituem-se como responsabilidades e 
deveres dos profissionais de enfermagem, EXCETO: 

 
(A) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 
(B) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, da família, da 

coletividade e do desenvolvimento da profissão. 
(C) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações 

de morte e pós-morte. 
(D) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, exceto em 

casos de suspensão das atividades profissionais decorrente de movimentos reivindicatórios da categoria. 
 
 

QUESTÃO 28  

 
Choque pode ser definido como evidência clínica de hipoperfusão tecidual e seu tratamento depende da rápida 
identificação e instituição de intervenções críticas.  
É sinal tardio de choque e não deve ser aguardado para iniciar o tratamento desta situação: 

 
(A) Cianose. 
(B) Oligúria. 
(C) Palidez. 
(D) Taquicardia. 

 
 

QUESTÃO 29  

 
Foi prescrito o seguinte esquema de soro: SF 0,9% 500 ml + SGH 50% 10 ml + KCl 10% 10 ml + NaCl 20% 20 ml 
em equipo de gotas a 40 gts/minuto.  
Este esquema correrá em: 

 
(A) 4 h 03 min. 
(B) 4 h 05 min. 
(C) 4 h 30 min. 
(D) 4 h 50 min. 
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QUESTÃO 30  

 
As infecções hospitalares são particularmente importantes do ponto de vista clínico e epidemiológico e precisam 
do comprometimento de todos os profissionais de saúde, a fim de que sejam prevenidas.  
Fazem parte das precauções para prevenção de infecção nosocomial os seguintes procedimentos, EXCETO: 

 
(A) Manipulação cuidadosa de antimicrobianos, evitando a dispersão da droga no ar e em superfícies, bem como 

a contaminação dos frascos. 
(B) Uso de luvas de procedimento para toque em pele íntegra de paciente fora de isolamento ou precaução de 

contato. 
(C) Uso de luvas estéreis para procedimentos assépticos. 
(D) Lavagem das mãos antes e após contato com pacientes. 
 

  



 13 

  



 14 

 
  



 15 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
 

EDITAL 01/2009 
 
 
 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO 
 
 

 

01   11   21  

02   12   22  

03   13   23  

04   14   24  

05   15   25  

06   16   26  

07   17   27  

08   18   28  

09   19   29  

10   20   30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 16 

 


