
  
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA 
VAGAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

 

INSTRUÇÕES 

 
1. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os 

que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, 
com caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser 
feita cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de 
forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços. 

4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
O CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, 
já estiver danificado. 

5. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

6. SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões NÃO SERÃO 

CONSIDERADOS. 
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Leia o texto a seguir para responder às  

questões de 1 a 10. 

 

Conheci Marcos Rey, há mais de vinte anos, quando 

sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei esse 

desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no 

teatro paulista. Tempos depois, ela me convidou para 

tentar adaptar um livro para teatro. Era O Rapto do 

Garoto de Ouro, de Marcos. Passei noites me torturando 

sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e 

ele, pois a montagem dependia da aprovação do autor. 

Quando adolescente, eu ficara fascinado com Memórias 

de um Gigolô, seu livro mais conhecido. Nunca tinha 

visto um escritor de perto. Imaginava uma figura 

pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração quase 

saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui recebido 

por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e 

simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma 

doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos 

pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão nervoso que 

nem consegui dizer “boa-tarde”. Gaguejei. Mas ele me 

tratou com o respeito que se dedica a um colega. Propôs 

mudanças no texto. Orientou-me. Principalmente, 

acreditou em mim. A peça permaneceu em cartaz dois 

anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que 

me recebeu naquele dia. 

 

Continuei a vê-lo esporadicamente. Era alegre, 

divertido. Todo sábado, de manhã, ia tomar cerveja e 

uísque com outros escritores na Livraria Cultura, no 

Conjunto Nacional. Às vezes nos telefonávamos para 

falar da vida. Escritores costumam ser competitivos e 

ciumentos. Buscam defeitos nas obras alheias, como 

mulheres vaidosas, comparando vestidos umas das 

outras. Marcos, não. Conheci muitos autores 

beneficiados por suas opiniões. Era generoso. Quando 

deu uma entrevista no programa de Jô Soares, a 

escritora Fanny Abramovich lhe telefonou. Elogiou seu 

suéter, de uma bonita cor cinza. Marcos mandou-o de 

presente para ela. 

Sempre me senti orgulhoso por ser seu companheiro 

aqui na última página de Veja São Paulo. Quando 

começamos as crônicas, fui visitá-lo. Ele acabara de 

comprar um apartamento em Perdizes. Seus livros 

ficarão na história da literatura. Mas, até poucos anos 

atrás, lutava com o aluguel. Não costumávamos nos 

telefonar em aniversários ou datas especiais. Mas, em 

janeiro último, ligou para desejar feliz Ano-Novo. 

Chamou-me de colega. Emocionei-me: 

— Tomara que você também tenha um ano 

maravilhoso. 

Como é a vida, não? 

Palma me contou que tudo aconteceu muito depressa. 

Hospitalização, operação. Os médicos foram francos. 

Ela o visitou na UTI. 

— Marcos, não fique sofrendo. Pode partir em paz, meu 

amor. 

Estava adormecido, mas ela tem uma certeza íntima de 

que ele entendeu. Depois de 39 anos juntos, Palma tem 

o direito de ter certezas. Quando alguém nos deixa, até 

as pessoas mais céticas sentem o desejo de acreditar no 

desconhecido. 

Pessoalmente, nunca tive dúvida de que existe algo 

mais, em algum lugar. Ainda bem. 

Marcos, algum dia a gente se encontra por aí. 

Walcyr Carrasco - https://vejasp.abril.com.br 
01) Assinale a opção que apresenta o título mais 

adequado para o texto.  

a) Em busca da imortalidade literária. 

b) Meu amigo Marcos. 

c) Memórias de um Gigolô. 

d) Perspectivas literárias. 

e) A versatilidade de Marcos. 

 

 

02) Podemos afirmar que o texto é predominantemente 

uma: 

a) dissertação argumentativa. 

b) dissertação expositiva. 

c) narração. 

d) injunção. 

e) descrição 

 

 

03) Assinale a alternativa que apresenta o principal 

objetivo do autor ao escrever a crônica lida. 

a) Comentar o comportamento dos escritores. 

b) Fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida. 

c) Destacar o êxito de sua peça teatral. 

d) Demonstrar sua gratidão ao colega escritor. 

e) Mostrar a importância do companheiro na história da 

literatura. 

 

 

04) Pode-se afirmar que o sentimento do autor do texto 

é marcado por: 

a) ironia. 

b) consternação. 

c) irresignação. 

d) indiferença 

e) empatia. 

____________________________________________ 

 

05)“Quando alguém nos deixa, até as pessoas mais 

céticas sentem o desejo [...].” 8º§ 

O sentido oposto da palavra destacada é: 

a) teístas. 

b) descrentes. 

c) ateístas. 

d) hereges. 

e) ímpios. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 



06) “[...] eu ficara fascinado com Memórias de um 

Gigolô [...].” 1º§ 

O mesmo sentido da palavra destacada é: 

a) homem hilariante. 

b) aproveitador ilegítimo. 

c) pessoa matuta. 

d) indivíduo virtuoso. 

e) homem jocoso. 

____________________________________________ 

 

07) “Marcos, algum dia a gente se encontra por aí.” 

10º§ 

A expressão sublinhada nessa frase é característica da 

linguagem: 

a) coloquial. 

b) formal. 

c) acadêmica.   

d) científica. 

e) técnica. 

 

 

08) “Imaginava uma figura pomposa, em cima de um 

pedestal.” 1º§ 

A palavra sublinhada é formada pelo seguinte processo 

de formação de palavras: 

a) derivação prefixal. 

b) derivação sufixal. 

c) derivação parassintética. 

d) composição por justaposição. 

e) composição por aglutinação. 

____________________________________________ 

 

09) “Ele acabara de comprar um apartamento em 

Perdizes.” 3º§ 

A forma verbal sublinhada nessa frase está conjugada 

no: 

a) pretérito perfeito do indicativo. 

b) pretérito imperfeito do indicativo. 

c) pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

d) pretérito imperfeito do subjuntivo. 

e) imperativo afirmativo. 

____________________________________________ 

 

10) “— Marcos, não fique sofrendo.” 7º§ 

A vírgula foi empregada nessa frase para separar: 

a) termo deslocado na oração. 

b) expressão de retificação. 

c) palavras com a mesma função sintática. 

d) aposto. 

e) vocativo. 

____________________________________________ 

 

11) Marque a alternativa em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente. 

a) enchergar – enxurrada. 

b) larangeira – trajetória. 

c) ageitar – jesto. 

d) paralisar – capitalizar. 

e) ascenção – adolescente. 

____________________________________________ 

12) Assinale a alternativa em que está correto o uso do 

acento indicativo de crase. 

 

a) Refiro-me àquele escritor.  

b) Estamos dispostos à colaborar.  

c) Você está se referindo à obras de Walcyr Carrasco?  

d) À qual pessoa você solicitou o favor?  

e) Assisto à filmes de comédia. 

____________________________________________ 

 

13) A regência verbal está de acordo com a norma culta 

em: 

a) Cheguei no teatro quinze minutos atrasado.  

b) Ontem assisti um filme de comédia.  

c) O funcionário só visava a uma posição de destaque.  

d) Prefiro um cargo honesto do que abrir mão de meus 

princípios.  

e) Os jornais informaram ao público sobre o roubo. 

 

Leia a charge a seguir e responda às questões 14 e 15. 

 
https://www.google.com 

 

 

14) Na frase “Eu sei como você se sente.”, é correto 

afirmar sobre a colocação do pronome destacado: 

 

a) a ênclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.  

b) a mesóclise tende a ocorrer após o pronome pessoal.  

c) a próclise tende a ocorrer após o pronome pessoal. 

d) a próclise ocorre após pronomes indefinidos. 

e) a próclise ocorre nas orações optativas. 

____________________________________________ 

 

15) “Também tá cheio de adulto que não acredita em 

mim.” 

 

O vocábulo sublinhado mantém com seu termo 

antecedente uma relação sintática de: 

 

a) explicação. 

b) substituição. 

c) exemplificação. 

d) adição. 

e) complementação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16) Assinale a alternativa que permite que o usuário 

refaça a última ação desfeita por meio do CTRL+Z no 

MS-Word 2016. 

 

a) CTRL+Y. 

b) CTRL+X. 

c) CTRL+ESC. 

d) CTRL+V. 

e) CRTL+L 

 

 

17) Em qual guia é possível encontrar a opção de 

“Cabeçalho e Rodapé”, no MS-Word 2016? 

 

a) Inserir. 

b) Layout. 

c) Design. 

d) Página Inicial. 

e) Ajuda. 

____________________________________________ 

 

18) Certos aparelhos podem ser conectados ao 

computador ou notebook para facilitar o uso, como 

mouses, teclados, pen drives, celulares, entre outros. 

Normalmente, em qual entrada esses aparelhos são 

conectados? 

 

a) LAN 

b) USB 

c) HDMI 

d) VGA 

e) SSD 

____________________________________________ 

 

19) Assinale a alternativa que contêm os softwares 

utilitários exatamente na ordem abaixo: 

 

Cliente de e-mail - Visualizador de Imagem - Antivírus 

– Chat - Compactador de arquivo - Reprodutor de vídeo. 

 

a) Winzip, MKV, Uol, Kaspersky, Jpeg, QuickTime 

b) Thunderbird, MPEG, Avast, Uol, 7-zip, FastStone 

c) Gmail, JPG, Panda, Uol, .zip e AVG 

d) Outlook, NoMacs, Norton, Uol, WinRAR, Winamp 

e) Norton, DOC, Avast, .cdr, FastStone e AVG. 

 

 

20) Marque a alternativa que apresenta apenas 

dispositivos de entrada ou saída: 

 

a) Mouse, Teclado e Monitor. 

b) Memória RAM e HD. 

c) CD, DVD e Gabinete. 

d) HD, Mouse e CD. 

e) Impressora, Gabinete e HD. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

21) Com base no Código de Ética de Enfermagem, é 

INCORRETO afirmar que:  

a) É direito do profissional de enfermagem conhecer as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam 

pessoas e/ou local de trabalho sob sua responsabilidade 

profissional. 

b) A penalidade de censura consiste em repreensão que 

será divulgada nas publicações oficiais do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em 

jornais de grande circulação. 

c) É direito do profissional de enfermagem somente 

aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, 

científica e legalmente apto para o desempenho seguro 

para si e para outrem. 

d) As penalidades previstas no Código de Ética de 

Enfermagem somente poderão ser aplicadas, 

cumulativamente, quando houver infração a mais de um 

artigo. 

e) É proibido ao profissional de enfermagem permitir 

que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer 

instituição ou estabelecimento congênere, quando, 

nestas, não exercer funções de enfermagem 

estabelecidas na legislação. 

____________________________________________ 

 

22) Avalie as condutas abaixo para um paciente com 

suspeita de Hemorragia Digestiva Alta. 

I- Avaliar nível de consciência. 

II- Instalar acesso venoso periférico. 

III- Considerar intubação orotraqueal, quando houver 

rebaixamento do nível de consciência. 

IV- Proteger via aérea. 

São condutas que devem ser realizadas na avaliação 

primária deste paciente:  

a) Apenas I e II. 

b) Apenas I, III e IV. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 
____________________________________________ 

 

23) São condutas corretas no atendimento de um 

paciente que sofreu um acidente com um animal 

peçonhento, EXCETO:  

a) Lavar a ferida com soro fisiológico e cobrir com 

curativo estéril umedecido com álcool 70%. 

b) Obter descrição, imagem ou o próprio animal (se 

morto e acondicionado em dispositivo fechado e 

protegido). 

c) Manter paciente em repouso absoluto. 

d) Utilizar torniquete. 

e) Considerar transmissão da imagem do animal e da 

lesão para o centro de controle de intoxicação da sua 

região ou para a Central de Regulação. 

____________________________________________ 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMÁTICA 



24) De acordo com o Código de Ética dos profissionais 

de Enfermagem atualmente em vigor, é CORRETO 

afirmar que: 

a) Praticar ou ser conivente com crime, contravenção 

penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados 

éticos e legais, no exercício profissional constitui 

infração ao Código de Ética de Enfermagem sujeita à 

advertência verbal. 

b) O Profissional de Enfermagem responde apenas pela 

infração ética e/ou disciplinar, que cometer ou 

contribuir para sua prática, e não poderá ser 

responsabilizado quando a infração é cometida por 

outrem, mesmo se dela obtiver benefício. 

c) É dever do profissional de Enfermagem ter acesso às 

informações relacionadas à pessoa, família e 

coletividade, necessárias ao exercício profissional. 

d) Ao profissional de Enfermagem que falsificar ou 

manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los 

para fins diferentes dos objetivos previamente 

estabelecidos pode ser aplicada a penalidade de 

Cassação do Direito ao Exercício Profissional. 

e) É direito do profissional de enfermagem documentar 

formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em 

consonância com sua competência legal. 
____________________________________________________________ 

 

25) Avalie as condutas abaixo relacionadas ao 

atendimento de um paciente com queimadura térmica e 

marque, Verdadeiro (V) ou, Falso (F):  

(   ) Realizar a mobilização cuidadosa e, se outros 

traumas concomitantes, considerar imobilização 

adequada da coluna cervical, tronco e membros, em 

prancha longa com alinhamento anatômico, sem atraso 

para o transporte. 

(   ) Expor a área queimada, retirando as roupas que 

estejam aderidas. 

(   )No politraumatizado grave, priorizar o atendimento 

à queimadura e em seguida avaliar o trauma e os  demais 

efeitos sistêmicos da queimadura. 

(  ) Irrigar com soro fisiológico em abundância, 

objetivando o resfriamento da área queimada; em 

seguida cobrir com compressas secas, estéreis e não 

aderentes. 

A sequência correta é: 

a) V   F   F   V. 

b) V   V   F   F. 

c) F   F   F   V. 

d) V   F   V   V. 

e) V   V   V   V. 

____________________________________________ 

 

26) Na avaliação de um acidentado que se encontra com 

enchimento capilar > 2 segundos e frequência 

respiratória de 35 IRPM, ao utilizar o método START 

deve-se classificá-lo como:  

a) Verde. 

b) Amarelo. 

c) Vermelho. 

d) Cinza. 

e) Branco. 

____________________________________________ 

27) A vacina poliomielite (VOP) é administrada 

exclusivamente por via oral, na dosagem de 2 gotas.  

O segundo reforço desta vacina deve ser administrado à 

criança na seguinte idade: 

a) 4 (quatro) anos. 

b) 18 (dezoito) meses. 

c) 2 (dois) anos. 

d) 3 (três) anos. 

e) 1 (um) ano. 

____________________________________________ 

 

28) A higienização das mãos é reconhecida, 

mundialmente, como uma medida primária, mas muito 

importante no controle de infecções relacionadas à 

assistência à saúde. (Anvisa)  

Sobre a higienização das mãos, é CORRETO afirmar 

que: 

a) Sabonete líquido e preparação alcoólica para a 

higiene das mãos devem ser utilizados 

concomitantemente. 

b) Higiene simples das mãos é o ato de higienizar as 

mãos com água e sabonete associado a agente 

antisséptico. 

c) As mãos devem ser higienizadas com preparação 

alcoólica antes do manuseio de medicação ou 

preparação de alimentos. 

d) A fricção das mãos com preparação alcoólica 

contendo um agente umectante agride mais a pele do 

que a higiene com sabonete líquido e água. 

e) A higienização simples das mãos deve ter duração 

mínima de 30 segundos. 

____________________________________________ 

 

29)  Para um paciente com lesão vertebral e em tração 

cervical é indicado o seguinte posicionamento:  

a) SIMS. 

b) Litotomia. 

c) Trendelenburg reversa. 

d) Decúbito dorsal. 

e) Decúbito ventral. 
____________________________________________ 

 

30) Na amamentação, a pega do bebê está adequada na 

seguinte situação: 

a) Bochecha encovada. 

b) Lábios virados para dentro. 

c) O bebê abocanha a maior parte da aréola. 

d) Queixo não toca o peito da mãe. 

e) A mama parece repuxada 

____________________________________________ 

 

31) É classificado como artigo hospitalar semi-crítico: 

a) Espéculo nasal. 

b) Cuba rim. 

c) Endoscópio. 

d) Estetoscópio. 

e) Tubos de látex. 

____________________________________________ 

 

 



32) Analise os itens abaixo sobre a Oxigenoterapia:  

I- Durante a nebulização, o paciente deve inspirar pelo 

nariz e expirar pela boca. 

II- Um dos dispositivos para administrar oxigênio é o 

cateter nasal, que, no entanto, provoca mais incômodo 

ao paciente que a cânula nasal. Da mesma forma que a 

cânula, o oxigênio também é umidificado antes de 

chegar ao paciente. 

III- Recomenda-se a utilização de solução fisiológica 

para a realização da inalação pois propicia maior 

umidificação da mucosa do paciente. 

São corretos os itens: 

a) Apenas II e III. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas I e III. 

e) Apenas II. 

d) I, II e III. 

____________________________________________ 

 

33) A posologia de um determinado medicamento 

analgésico que é recomendada para crianças a partir de 

6 meses é de 1 gota/Kg peso. 

Para uma criança de 36 Kg deverá ser administrada a 

seguinte quantidade deste medicamento em mililitros: 

a) 1, 4 ml. 

b) 1,6 ml. 

c) 1,8 ml. 

d) 2,0 ml. 

e) 2,2 ml. 

____________________________________________ 

 

34) O médico prescreveu para uma criança de 6 anos a 

administração de 10 ml de um determinado 

medicamento por via oral.  Para cumprimento desta 

prescrição, o profissional de enfermagem deverá 

administrar a seguinte quantidade de medicamento em 

gotas: 

a) 100 gotas. 

b) 120 gotas. 

c) 150 gotas. 

d) 180 gotas. 

d) 200 gotas. 

____________________________________________ 

 

35) Sobre a realização de coleta de sangue, é 

INCORRETO afirmar que:  

a) Durante a escolha da veia para coleta de sangue, optar 

por locais isentos de feridas, queimaduras, 

traumatismos e hematomas. 

b) Optar pela punção de veias dos membros superiores. 

c) Evitar puncionar nos membros inferiores para não 

causar flebite. 

d) Deve-se prender o garrote aproximadamente 5 cm 

abaixo do local da punção e pedir que o paciente feche 

a mão. 

e) Fazer antissepsia da área com solução alcóolica a 

70% ou clorexidina alcóolica 0,5%, no sentindo do 

retorno venoso, para estimular o aparecimento das 

veias. 

____________________________________________ 

36) Um profissional de enfermagem cometeu uma 

infração ao Código de Ética e a ação deste profissional 

provocou debilidade temporária de membro de um 

paciente de 80 anos.  De acordo com o Código de Ética 

de Enfermagem, tal infração é classificada como: 

a) Levíssima. 

b) Leve. 

c) Moderada. 

d) Grave. 

e) Gravíssima. 

____________________________________________ 

 

37) O Calendário Nacional de Vacinação da criança 

recomenda que a vacina adsorvida difteria, tétano, 

pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus 

influenzae B (conjugada), denominada de “Penta”, deve 

ser administrada no seguinte esquema básico:  

 

a) Dose única aos 12 meses de idade. 

b) Dose única aos 18 meses de idade. 

c) 2 (duas) doses, aos 3 (três) e 6 (seis) meses de idade. 

d) Dose única aos 15 meses e um reforço aos 4 (quatro) 

anos de idade. 

e) 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses 

de idade. 

____________________________________________ 

 

38) Analise os itens abaixo sobre a realização de 

curativos: 

I- Recomenda-se a limpeza de feridas através de 

irrigação com solução fisiológica morna e sob pressão. 

II- Após a limpeza da ferida, deve-se secar a ferida e 

toda a área ao redor e aplicar a cobertura indicada no 

leito da ferida, usando técnica asséptica. 

III- Para realizar um curativo de ferida limpa, inicie a 

limpeza de fora para dentro; para um curativo de ferida 

contaminada o procedimento é inverso, ou seja, de 

dentro para fora. 

 

São corretos os itens: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I e II. 

d) I, II e III. 

e) Apenas III. 

____________________________________________ 

 

39) Uma paciente de 33 anos, terceira gestação, 

compareceu à consulta de enfermagem de pré-natal e 

informou a Data da sua Última Menstruação (DUM) 

como 11/06/2021. A Data Provável do Parto (DPP) 

desta paciente foi em: 

 

a) 11/03/2022. 

b) 11/02/2022. 

c) 18/03/2022. 

d) 20/03/2022. 

e) 29/03/2022. 

____________________________________________ 

 



40) A instalação da sonda tem como objetivos retirar os 

fluidos e gases do trato gastrintestinal (descompressão), 

administrar medicamentos e alimentos (gastróclise) 

diretamente no trato gastrintestinal, obter amostra de 

conteúdo gástrico para estudos laboratoriais e prevenir 

ou aliviar náuseas e vômitos. (Ministério da Saúde, 

2003) 

 

Avalie os itens abaixo sobre a sondagem nasogástrica: 

 

I- A localização da sonda no interior do estômago deve 

ser certificada através dos testes de aspiração de suco 

gástrico, auscultado ruído em região epigástrica 

simultaneamente à introdução de 10 ml de ar pela 

sonda; ou mergulhando-se a extremidade da mesma em 

um copo com água: se borbulhar, a sonda 

provavelmente se encontra nas vias respiratórias, 

devendo ser imediatamente retirada. 

II- A fixação das sondas deve ser feita apenas por fitas 

adesivas, não sendo indicados quaisquer outros anexos 

(tais como cateteres, canudinhos, barbantes) pois isto 

propicia maior difusão de microrganismos circulantes. 

III- Quando de sua retirada a sonda nasogástrica deve 

estar sempre aberta, o que evita o escoamento do 

conteúdo gástrico - pelos orifícios da sonda - no trato 

digestivo alto, fato que provoca irritação. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) III. 

e) II. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


