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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

A Moreninha 

 

– [...] mas venha cá sr. Augusto, então como é isto? … estás 

realmente apaixonado? 

– Quem te disse semelhante asneira? … 

– Há três dias que não falas senão da irmã de Filipe e… 

– Ora, viva! Quero divertir-me… digo-te que a acho feia, não é 

lá essas coisas; parece ter mau gênio. Realmente notei-lhe 

muitos defeitos… sim… mas, às vezes… Olha, Leopoldo, 

quando ela fala ou mesmo quando está calada, ainda melhor; 

quando ela dança ou mesmo quando está sentada… há! ela 

rindo-se… e até mesmo séria… quando ela canta ou toca ou 

brinca ou corre, com os cabelos à négligé, ou divididos em 

belas tranças; quando… Para de dizer mais? Sempre, 

Leopoldo, sempre ela é bela, formosa, encantadora, angélica! 

– Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma 

pessoa que, principiando, chamas-te feia?… 

– Pois eu disse que ela era Feia? É verdade que eu… no 

princípio… Mas depois… Ora! estou com dores de cabeça, este 

maldito Velpeau!… Que lição temos amanhã? 

– Tratar-se-á das representações de… 

– Temos maçada! Quem te perguntou por isso agora? Falemos 

de d. Carolina, do baile, do… 

– Eis aí outra! Não acabaste de perguntar-me qual era a lição 

de amanhã? 

– Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu coração. 

(Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha. 34. Ed. São Paulo: 

Ática, 2006) 

 

01- No texto acima: 

 

A. Predomina o diálogo e o narrador, por tratar-se de um 

texto escrito, procurou refinar a linguagem. 

B. O diálogo é predominante já que num texto narrativo o 

único discurso possível é o direto. 

C. Há a reprodução de um diálogo em que se dispensam 

alguns sinais de pontuação obsoletos na linguagem. 

D. As falas são introduzidas pelo narrador por meio de 

verbos de elocução. 

E. Predomina o diálogo e o narrador descreve as falas das 

personagens da maneira como elas acontecem. 

02- ―– Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma 

pessoa que, principiando, chamas-te feia?” 

O que Leopoldo identifica na fala de Augusto ao expressar-se 

como no trecho acima? 

 

A. Contradições 

B. Apelação 

C. Estranhamento 

D. Desespero 

E. Esperança 

 

 

 

 

03- “Olha, Leopoldo, quando ela fala ou mesmo” 

“quando ela dança ou mesmo quando está sentada” 

A conjunção ‗ou‘ estabelece entre as orações a relação de: 

 

A. Dúvida 

B. Comparação 

C. Alternância 

D. Oposição 

E. Concessão  

04- Ao concluir ―– Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu 

coração.”, a personagem revela que concepção do amor: 

 

A. Sentimento que não envolve a razão 

B. Sentimento tranquilo 

C. Sentimento contraditório 

D. Sentimento carente de arroubos 

E. Sentimento dispensável 

05- Assinale a alternativa INCORRETA acerca do texto: 

 

A. No texto houve o emprego de expressões coloquiais. 

B. O tratamento de ‗senhor‘ que aparece no texto 

comprova que a norma culta foi empregada na 

totalidade do texto. 

C. No diálogo há traços que denotam intimidade entre as 

personagens. 

D. O emprego frequente de reticências e exclamações foi 

um recurso empregado para transmitir o estado 

emocional dos personagens. 

E. As declarações de Augusto no parágrafo 4, refletem 

que admira a moça em todos os aspectos. 

06- Em qual dos trechos NÃO houve crase, embora o acento 

grave tenha sido empregado? 

 

A. ―O último jogador a se apresentar à seleção olímpica 

será o meia Renato Augusto.‖ 

B. ―Moradores filmam roubo de carro à luz do dia em 

Samambaia.‖ 

C. ―Começam à valer hoje as mudanças no trânsito da 

cidade por conta dos Jogos Olímpicos.‖ 

D. ―Tenho 32 anos e há 4 vou à academia, três vezes por 

semana.‖ 

E. ―Sábado à noite, tinha uma fila enorme na parte 

internacional do Galeão.‖ 

 

Como ter barriga negativa? Ou seja: como ter anorexia 

nervosa. 

 

Há algum tempo, li uma matéria no site da VOGUE falando 

sobre conseguir alcançar a inalcançável barriga negativa da 

famosa modelo, Candice Swanepoel. Para uma ex-aluna de 

moda, é quase ofensivo declarar o que vem em seguida: 

desculpa, VOGUE, mas aqui você errou. E muito. 

É engraçado como padrões de beleza geram rebuliço assim que 

são trazidos para a discussão e como eles se mantêm 

indiscutíveis -- e nós, conscientes ou não, continuamos vítimas. 
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Hoje, grande parte dessa opressão se dá através do número 

indicado pela balança.  

Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas porque 

quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma dificuldade 

imensa, pois caso tenhamos o esclarecimento e a coragem 

suficiente de quebrar essa prisão, a represália é, muitas vezes, 

mais forte do que poderíamos aguentar. 

Se a revolução pela independência dessa dominação deve 

começar de dentro, também precisa ser apoiada pelos meios em 

que nossas mulheres encontram expressão, mas as próprias 

atrizes de Hollywood e modelos, inclusive da Victoria's Secret, 

competem com um fantasma que as assombra: sua própria 

versão retocada pelo Photoshop.  

Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a mulher 

ideal só existe via edição de imagem no computador, e não é 

feita de carne e osso, mas sim de pixels.  

(Adaptado de: http://www.brasilpost.com.br/clarissa-

wolff/como-ter-barriga-negativa_b_4746745.html) 
 

07- Podemos perceber pela leitura do texto que: 

  

A. A mulher é a maior vítima do ideal inalcançável de 

beleza. 

B. A revista VOGUE vem na contramão do pensamento 

da maioria das mulheres vítimas do padrão exigido de 

beleza. 

C. A cultura do padrão de beleza surgiu nos tempos atuais. 

D. Há décadas o avanço da tecnologia criou o padrão de 

beleza que buscamos desde então. 

E. Existem mecanismos de quebra do padrão de beleza, 

mas a maioria das mulheres prefere manter-se com ele. 

08- No trecho: ―Não é difícil perceber o erro em um mundo em 

que a mulher ideal só existe via edição de imagem no 

computador, e não é feita de carne e osso, mas sim de pixels.‖  

 

A. A autora  organizou sua argumentação textual em torno 

do sentido da restrição em ‗Não é difícil perceber o 

erro‘. 

B. A argumentação se sustentou no emprego de termos de 

mesmo sentido sintático como ‗difícil‘ e ‗erro‘. 

C. O contraste usado como estratégia argumentativa fica 

evidente em ‗e não é feita de carne e osso, mas sim de 

pixels‘. 

D. Os operadores argumentativos ‗só‘ e ‗via‘ permitem 

que a autora introduza termos excludentes entre si. 

E. A vírgula empregada após o termo ‗computador‘ tem a 

função de introduzir um argumento relevante na 

conclusão do texto. 

09- Assinale a alternativa em que o pronome e seu referente 

estão corretamente destacados. 

 

A. ―mas aqui você errou‖ – ex-aluna 

B. ―como eles se mantêm indiscutíveis‖- rebuliço 

C. ―porque quebrá-los‖- padrões de beleza. 

D. ―que as assombra‖- fantasma 

E. ―dessa dominação‖- revolução 

10- Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos 

vocábulos: 

 

A. ‗matéria‘ foi acentuada por ser proparoxítona terminada 

em ditongo. 

B. ‗mantêm‘ é acentuada para diferenciar-se da forma 

singular do verbo ‗manter‘. 

C. ‗vítimas‘ foi acentuada por ser paroxítona terminada 

em ‗s‘. 

D. ‗só‘ é acentuada por ser monossílabo átono. 

E. ‗através‘ é acentuada devido a ser oxítona terminada 

em ‗s‘. 

11- Acerca das regras vigentes de concordância nominal da 

língua portuguesa, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―famosa modelo, Candice Swanepoel.‖ ‗famosa‘ 

concordou no singular por estar anteposta ao nome 

próprio. 

B. ―É engraçado como padrões de beleza geram rebuliço‖, 

‗engraçado‘ concordou no singular com ‗beleza‘. 

C. ―e nós, conscientes ou não‖, ‗conscientes‘ concordou 

no plural com ‗padrões‘ por estar numa frase nominal. 

D. ―caso tenhamos o esclarecimento e a coragem 

suficiente‖, ‗suficiente‘ concordou com ‗coragem‘ por 

estar mais próximo. 

E. ―Para uma ex aluna de moda, é quase ofensivo 

declarar‖, ‗ofensivo‘ poderia ter concordado no 

feminino com ‗ex aluna‘. 

12- Assinale a alternativa em que a substituição do termo 

sublinhado causou prejuízo aos quesitos de coerência e coesão 

na construção textual: 

 

A. ―desculpa, VOGUE, mas aqui você errou.‖ 

―desculpa, VOGUE, pois aqui você errou.‖ 

B. ―Hoje, grande parte dessa opressão se dá através do 

número indicado pela balança.‖  

                     ―Hoje, grande parte dessa opressão se dá   por     meio 

do número indicado pela balança.‖ 

C. ―Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas 

porque quebrá-los, começando por nós mesmos, é de 

uma dificuldade imensa‖ 

―Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas já 

que quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma 

dificuldade imensa‖ 

D. ―nossas mulheres encontram expressão, mas as próprias 

atrizes de Hollywood e modelos‖ 

―nossas mulheres encontram expressão, porém as 

próprias atrizes de Hollywood e modelos‖ 

E. ―Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a 

mulher ideal só existe via edição de imagem.‖ 

―Não é difícil perceber o erro em um mundo aonde a 

mulher ideal só existe via edição de imagem.‖ 
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13- Sobre os processos de formação de palavras, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. ‗inalcançável‘ é formada pelo acréscimo simultâneo de 

um prefixo e um sufixo. 

B. ‗ex-aluna‘ é formada pela junção de duas palavras 

primitivas que não perdem seus elementos. 

C. ‗independência‘ é formada pelo acréscimo de um 

sufixo no início da palavra. 

D. ‗erro‘ é uma derivação imprópria pela mudança de 

classe gramatical: verbo para substantivo. 

E. ‗pixels‘ sofreu uma redução de sua forma plena 

‗megapixels‘. 

14- Em qual das alternativas NÃO houve erro: 

 

A. ―O óvio é a verdade mais difícil de se enxergar.‖ 

Clarice Lispector 

B. ―Não me desfaço do que me chega à porta para 

fecundar-me, ainda que eu lhe ceda a casa e a 

organização dos móveis.‖ 

C. ―— Não esqueci de nada..., recomeçou a mãe, quando 

uma freiada súbita do carro lançou-as uma contra a 

outra.‖ (Clarice Lispector) 

D. ―Eu estava na copa tomando um café e ouvi a 

cozinheira na ária de serviço cantando uma melodia 

sem palavras.‖(Clarice Lispector) 

E. ―Não posso escrever enquanto estou anciosa ou espero 

soluções porque em tais períodos faço tudo para que as 

horas passem; escrever é prolongar.‖ (Clarice 

Lispector) 

 
(http://kdimagens.com/imagem/para-assistir-o-horario-politico-

menos-indignado-1381) 

 

15- Sobre a regência do verbo ‗assistir‘ na charge podemos 

considerar que está: 

A. Correta, não pede preposição quando significa ‗estar 

presente‘. 

B. Correta, não pede preposição quando empregado no 

sentido de ‗ajudar‘. 

C. Correta, pois o verbo é intransitivo. 

D. Incorreta, pois o verbo pede preposição quando 

empregado no sentido de ‗presenciar‘. 

E. Incorreta, pois pede preposição quando seu emprego é 

feito no sentido de ‗acompanhar‘ 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – De acordo com a Lei Nº 8080/90, Entende-se por saúde do 

trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que 

se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 

advindos das condições de trabalho, abrangendo, EXCETO: 

 

A. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de 

trabalho ou portador de doença profissional e do 

trabalho. 

B. O controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo. 

C. Participação na normatização, fiscalização e controle 

dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 

empresas públicas e privadas. 

D. Revisão periódica da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, tendo na sua 

elaboração a colaboração das entidades sindicais. 

E. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer 

ao órgão competente a interdição de máquina, de setor 

de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando 

houver exposição a risco iminente para a vida ou 

saúde dos trabalhadores. 

 

17 – Referente à Lei nº 8.142, Art. 2° 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 administração 

direta e indireta; 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de 

iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional; 

III. Investimentos previstos no Plano anual do Ministério 

da Saúde; 

IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 

 

Está INCORRETA: 

 

A. I Apenas 

B. II Apenas 

C. III Apenas 

D. IV Apenas 

E. Não há alternativa incorreta. 
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18 – Para escovação dos dentes em pacientes com pouca 

limitação, o ideal é que o paciente esteja em que posição? 

 

A. De Sims 

B. De Jakkniff 

C. De Fowler 

D. Trendelemburg 

E. Decúbito Dorsal  

 

19 – Eliminação traqueobrônquica ineficaz é o estado no qual o 

indivíduo é incapaz de eliminar secreções ou obstruções do 

trato respiratório, para mantê-lo livre. São suas características 

definidoras, EXCETO: 

 

A. Ruídos adventícios (estertores, roncos). 

B. Apnéia. 

C. Tosse produtiva insuficiente para desobstruir as 

vias aéreas. 

D. Cianose. 

E. Dispnéia. 

 

20 – As estratégias ineficazes de resolução familiar: 

comprometedoras é o estado no qual uma primária (membro da 

família ou amigo íntimo), usualmente de apoio, está provendo 

apoio, conforto, assistência ou encorajamento insuficientes, 

inefetivos ou comprometedores, os quais podem ser necessários 

para o cliente resolver ou superar tarefas adaptativas 

relacionadas ao seu problema de saúde. São suas características 

definidoras subjetivas: 

 

I. Preocupação ou queixa do cliente sobre a resposta de 

pessoas significativas ao seu problema de saúde. 

II. Preocupação de pessoa significativa com a sua reação 

pessoal (por ex.: temor, pesar antecipado, culpa, 

ansiedade pela doença ou deficiência do cliente, ou 

por outra crise situacional ou de desenvolvimento). 

III. Pessoa significativa tenta comportamentos de 

assistência e apoio com resultados não satisfatórios. 

IV. Descrição ou confirmação de entendimento, ou 

descrição ou confirmação de base inadequada de 

conhecimento, os quais interferem nos 

comportamentos de apoio ou na assistência efetiva. 

V. Pessoa significativa se isola, ou assume comunicação 

limitada ou temporária com o cliente, em  momento 

de necessidade. 

VI. Pessoas significativas demonstram comportamento 

protetor desproporcional (muito pouco ou  demais) à 

habilidade ou à necessidade de autonomia do cliente.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, III e V. 

B. I, II e IV. 

C. III, V e VI. 

D. II, III e VI. 

E. I, II, III, IV, V e VI 

 

 

 

 

 

21 – São contraindicações da via subcutânea, EXCETO: 

 

A. Distúrbios de coagulação. 

B. Desequilíbrio hidroeletrolítico severo. 

C. Edema acentuado e anasarca. 

D. Desidratação moderada ou grave. 

E. Acesso venoso difícil. 

 

22 – Normalmente são utilizados 03 pontos de referência para 

se medir pressões intravasculares.  

 

A. 05 cm acima do ângulo esternal; o próprio ângulo 

esternal; a linha axilar posterior. 

B. 03 cm abaixo do ângulo esternal; o próprio ângulo 

esternal; a linha axilar posterior. 

C. 05 cm abaixo do ângulo esternal; o próprio ângulo 

esternal; a linha axilar média. 

D. 03 cm acima do ângulo esternal; o próprio ângulo 

esternal; a linha axilar anterior. 

E. 02 cm abaixo do ângulo esternal; o próprio ângulo 

esternal; a linha axilar anterior. 

 

23 – Para realizar uma coleta de gasometria arterial, utiliza-se 

para artéria braquial, a agulha no ângulo de: 

 

A. 15º 

B. 30º 

C. 45º 

D. 60º 

E. 90º 

 

24 – Para utilizar a via inalação, são necessários os seguintes 

materiais, EXCETO: 

 

A. Medicamento. 

B. Nebulizador, atomizador ou ampola para inalação. 

C. Compressa de gaze. 

D. Seringa 20ml. 

E. Carrinho ou bandeja de medicamentos. 

 

25 – De acordo com a Lei 8080/90, financiar o Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena com seus recursos próprios, cabe: 

 

A. À União. 

B. Aos Estados. 

C. Aos Municípios. 

D. Aos Estados, Municípios, outras instituições 

governamentais e não-governamentais. 

E. À União, Estados e Municípios. 

 

26 – São procedimentos a serem realizados em casos de 

hemorragia nasal, EXCETO: 

 

A. Sentar a pessoa com o tronco inclinado para trás. 

B. Comprimir com o dedo a narina que sangra. 

C. Aplicar gelo ou compressas frias exteriormente. 

D. Não permitir assoar. 

E. Se a hemorragia não para, introduzir na narina que 

sangra um tampão coagulante ou compressa, fazendo 

pressão para que a cavidade nasal fique bem 

preenchida. 
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27 – São bacilos gram-negativos responsáveis por infecção 

hospitalar, EXCETO: 

 

A. Pseudômonas 

B. Acinetobacter 

C. Neisserias 

D. Serratia 

E. Proteus 

 

28 – Quanto ao curativo contaminado é INCORRETO afirmar: 

 

A. O curativo deve ser oclusivo e mantido limpo e seco. 

B. O número de trocas do curativo está diretamente 

relacionado à quantidade de drenagem, devendo ser 

trocado sempre que úmido para evitar colonização. 

C. O curativo deve ser protegido durante o banho. 

D. A limpeza da ferida deve ser mecânica com solução 

fisiológica estéril. 

E. As soluções anti-sépticas degermantes são indicadas 

em feridas abertas. 

 

29 – São pontos essenciais na difusão do Sistema Nightingale:  

 

I. Direção da escola por uma enfermeira. 

II. Ensino ocasional e com prática. 

III. Seleção das candidatas sob o ponto de vista físico, 

moral, intelectual e aptidão profissional.  

 

Estão CORRETA: 

 

A. I, II, III 

B. Apenas a II 

C. Apenas a I e II 

D. Apenas a I e III 

E. Apenas a III 

 

30 – Cruz Vermelha Brasileira: iniciou em 1916 a formação de 

profissionais de enfermagem para trabalho hospitalar em 

Petrópolis, em função da: 

 

A. Gripe espanhola. 

B. Malária. 

C. Peste bubônica. 

D. Ebola. 

E. Cólera. 

 

31 – A Gestão Plena da Atenção Básica – GPAB teve início na: 

 

A. NOB/91 

B. NOB/93 

C. NOB/96 

D. NOAS/2001 

E. NOAS/2002 

 

32 – Referente à administração de medicamentos é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Todo medicamento deve ser checado após sua 

administração e, se não foi dado, deve-se circular o 

horário e anotar o motivo no espaço reservado para 

anotação de enfermagem. 

B. Deve-se observar e anotar qualquer tipo de reação por 

um paciente após receber determinado medicamento. 

C. Caso o paciente se mostre confuso ou desorientado, é 

necessário verificar o interior de sua boca para se 

certificar de que ele engoliu a medicação. 

D. Se o paciente recusar alguma medicação, apenas 

registre a recusa. 

E. Caso não haja possibilidade do paciente deglutir 

cápsulas, não se deve abri-las e administrar seu 

conteúdo diluído. 

 

33 – São finalidades da lavagem gástrica, EXCETO: 

 

A. A retirada urgente de substância ingerida a fim de 

reduzir a absorção sistêmica. 

B. Administrar medicamentos, como carvão ativado, em 

alguns casos de intoxicação exógena, e a solução 

salina gelada, como método de resfriamento em 

situações de hipertermia maligna. 

C. Tratar uma obstrução ou um local de sangramento. 

D. Reduzir os danos da ingestão de substância corrosiva. 

E. Obter conteúdos gástricos para análise laboratorial. 

 

34 – O soro antirrábico deve ser infiltrado: 

 

A. No dorso da mão. 

B. Antebraço. 

C. Qualquer local de fácil acesso. 

D. Na(s) porta(s) de entrada do acidente. 

E. Veia braquial. 

 

35 – Quanto à avaliação do crescimento e desenvolvimento 

infantil é INCORRETO afirmar: 

 

A. O crescimento e o desenvolvimento (CD) são eixos de 

referência para todas as atividades de atenção a criança 

e ao adolescente idealizadas e desenvolvidas pelo 

serviço de saúde pública, sob os aspectos biológico, 

afetivo, psíquico e social. 

B. As medidas de promoção, proteção e recuperação da 

saúde nos primeiros anos de vida são condições 

cruciais para que o crescimento e o desenvolvimento 

infantis se processem de forma adequada. 

C. Um dos instrumentos de registro do CD da criança é a 

Caderneta de Saúde da Criança, na qual o profissional 

de saúde deverá anotar todas as informações mais 

importantes sobre a história da saúde e 

desenvolvimento da criança. 

D. A Caderneta de Saúde do Adolescente deve ser 

utilizada a partir dos 12 anos de idade. 

E. O crescimento da criança pode ser acompanhado pelos 

gráficos de peso, altura e índice de massa corporal 

(IMC) e o desenvolvimento pela ficha de marcos do 

desenvolvimento infantil da Caderneta de Saúde da 

Criança. 
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36 – São várias as causas da incontinência urinária e elas 

variam de acordo com o gênero, as mais frequentes são, 

EXCETO: 

 

A. Instabilidade do músculo detrusor (camada muscular 

da bexiga) 

B. Fraqueza do músculo sóleo e assoalho pélvico.  

C. Hiperplasia prostática benigna 

D. Impactação fecal 

E. Cistocele 

 

37 – As agulhas indicadas para a via intradérmica são: 

 

A. 18x6 e 18x4 

B. 15x5 e 12x4 

C. 15x5 e 18x6 

D. 10x5 e 15x5 

E. 20x10 e 20x5 

 

38 – A ordem de colocação das vacinas na geladeira é a 

seguinte:  

 

A. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas 

contra vírus, na segunda vacinas contra bactérias e 

toxinas e na terceira prateleira os soros.  

B. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas 

contra vírus, na segunda os soros e na terceira 

prateleira vacinas contra bactérias e toxinas.  

C. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas 

contra bactérias, na segunda vacinas contra vírus e 

toxinas e na terceira prateleira os soros.  

D. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas 

contra bactérias e toxinas, na segunda vacinas contra 

vírus e na terceira prateleira os soros.  

E. Na primeira prateleira devem ser colocados os soros, 

na segunda vacinas contra bactérias e toxinas e na 

terceira prateleira as vacinas contra vírus.  

 

39 – Uma das penalidades a serem impostas pelos Conselhos 

Federal e Regional de Enfermagem é a multa. Esta consiste na 

obrigatoriedade de pagamento de: 

 

A. 01 a 3 vezes o valor da anuidade da categoria 

profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato 

do pagamento. 

B. 01 a 5 vezes o valor da anuidade da categoria 

profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato 

do pagamento. 

C. 01 a 8 vezes o valor da anuidade da categoria 

profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato 

do pagamento. 

D. 01 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria 

profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato 

do pagamento. 

E. 01 a 15 vezes o valor da anuidade da categoria 

profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato 

do pagamento. 

 

 

 

40 – É uma das causas mais comuns de disenteria em todo o 

mundo: 

 

A. Bordetella pertussis 

B. Campylobacter jejuni 

C. Corynebacterium diphtheriae 

D. Clostridium perfringens 

E. Enterococcus faecium. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Disenteria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bordetella_pertussis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enterococcus_faecium

