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LÍNGUA PORTUGUESA

Retrato

Cecília Meireles

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- em que espelho ficou perdida
a minha face?

01. Na primeira estrofe, o eu poético descreve o próprio rosto, o qual ele não reconhece como
sendo o seu. Essa percepção é intensificada pela

a) presença do advérbio de negação, que comprova a descrição imprecisa do poema, tornando-a
incoerente em relação ao título.
b) ênfase dada ao pronome demonstrativo (verso 01), que complementa o significado de posse do
verbo ter.
c) repetição da palavra “assim”, que indica que poucas transformações ocorreram no íntimo da
pessoa.
d) escolha de adjetivos como “calmo”, “triste” e “magro”, os quais demonstram somente as
mudanças físicas que ocorreram.
e) utilização sequencial da palavra “assim”, a qual dá um ritmo lento ao segundo verso, como se a
passagem do tempo fosse tranquila e quase imperceptível para o eu poético.

02. O único substantivo que não nomeia adequadamente os sentimentos e/ou sensações que
ocorrem na segunda estrofe é:

a) fadiga.
b) fragilidade.
c) leviandade.
d) acanhamento.
e) desilusão.



03. Infere-se da terceira estrofe que

a) o eu poético sempre percebeu que mudou fisica e interiormente, pois tudo ocorreu de forma tão
simples, tão certa, tão fácil, como se lê no segundo verso.
b) é evidente a sensação de transitoriedade da vida: o tempo passa e, mesmo assim, o eu poético fica
surpreso com isso.
c) a repetição da palavra “tão” mostra a incerteza da evolução e ritmo do tempo, o qual se torna um
fator de amadurecimento das pessoas que são apaixonadas.
d) com as experiências da vida,  percebe-se claramente o momento exato em que se perde a
vitalidade.
e) metaforicamente: “espelho” seria a beleza perdida com o passar dos anos e “face” representaria o
amor que não voltará jamais.

04.  O título “Retrato” é coerente porque:

a) o poema retrata a compreensão de que o tempo destrói o amor e a estima que o eu poético tinha
de sua beleza perdida.
b) há palavras que retratam claramente uma pessoa revoltada e decidida, que não aceita a velhice

ou suas rugas refletidas no espelho.
c) o eu poético explora o sentido polissêmico dos verbos por meio da descrição objetiva e

minuciosa.
d) o eu poético se indaga em que momento de sua vida a sua juventude foi perdida à medida que

descreve a própria imagem.
e) o poema descreve, como numa pintura, a mudança física, amargura e ódio de todos aqueles que

envelhecem.

05. Leia atentamente as afirmativas abaixo a respeito do poema de Cecília Meireles.

I - A expressão "eu não dei por esta mudança" (verso 09) é uma forma característica da linguagem
coloquial.
II - O uso dos verbos em suas formas pretéritas enfatiza a passagem do tempo, tema recorrente no
texto.
III - Se substituíssemos a expressão “de hoje” (verso 01) por “atual” não haveria qualquer alteração,
nem dificultaria o sentido poético do verso.
IV - Em “eu não tinha este coração / que nem se mostra” (versos 07 e 08) o termo destacado indica
alternância.

Estas corretas as alternativas:

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I e IV.
e) II e IV.



06. A Constituição Federal dispõe no artigo 37: “A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.
Infere-se, portanto, que é incorreto afirmar que as redações oficiais devem apresentar:

a) Concisão e clareza, ou seja, escrever o máximo de informações com um mínimo de palavras, de
forma compreensível para o leitor.
b) Utilização da linguagem formal, evitando-se a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão
técnico.
c) Emprego formal dos pronomes de tratamento, polidez na linguagem, uso de papéis uniformes
para os textos a serem encaminhados e correta diagramação.
d) Impessoalidade de quem comunica e de quem recebe a comunicação, apesar de que podem, às
vezes, apresentar um caráter subjetivo, mediante interesse pessoal do remetente.
e) Emprego de somente dois fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial:
“Respeitosamente”, para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República,  e
“Atenciosamente”, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior.

07. Leia atentamente o texto que segue.

Mem. 118/GD
Em 30 de maio de 2010.

Ao Excelentíssimo Senhor Reitor do Instituto Federal do Espírito Santo

Assunto: Instalação de microcomputadores

1. Nos termos do Plano Geral de informatização desta instituição, solicito
autorização de compra e instalação de três microcomputadores neste Gabinete.
2. Sem aprofundamento em detalhes técnicos, acrescento, apenas, que o ideal
seria que o equipamento fosse dotado de disco rígido e de monitor padrão LCD. Quanto a
programas, haveria necessidade de dois tipos: um processador de textos e um gerenciador de
banco de dados.
3. O treinamento de pessoal para operação dos micros poderia ficar a cargo da
Assessoria de Imprensa, cuja chefia já manifestou seu acordo a respeito.
4. Devo mencionar, por fim, que a informatização dos trabalhos deste Gabinete
ensejará racional distribuição de tarefas entre os servidores e, sobretudo, uma melhoria na
qualidade dos serviços prestados.

Respeitosamente,

Mariana Silva Nascimento
Secretária do Gabinete da Reitoria

Assinale a opção que indica uma incorreção no modelo transcrito:

a) O espaçamento sugerido nas margens esquerda e direita.
b) O pronome de tratamento utilizado para o reitor.
c) A abreviação da palavra memorando.
d) O nome da signatária, seguido do seu respectivo cargo.
e) O fecho da comunicação.

1,5 cm

5 cm

3 cm



MATEMÁTICA

08.  Numa indústria são necessárias 20 máquinas iguais, operando por 8 horas por
dia, para se produzirem  750 peças. Quantas dessas máquinas são necessárias,
operando por 10 horas por dia, para que sejam produzidas 1.500 peças?

a) 32

b) 26

c) 25

d) 24

e) 20

09.  Uma taça de vitamina de 500 ml é composta de: 2/5 de leite, 1/10 de
beterraba, 1/4 de açaí e 125ml de guaraná. Qual a participação percentual de
açaí e guaraná, juntos, na taça de vitamina?

a) 60%

b) 50%

c) 40%

d) 30%

e) 25%

10.  Luis precisava de R$ 427,50 no dia 25 de abril. Ele só dispunha de 1/5 desse
valor e obteve o restante através de empréstimo, em dólar, feito com base na
cotação de R$ 1,80. Quatro dias depois, o dólar já estava cotado a  R$ 1,90. O
valor da dívida no quarto dia era de:

a) R$ 328,76;

b) R$ 342,00;

c) R$ 353,00;

d) R$ 373,50;

e) R$ 361,00.



11.  Um elevador tem capacidade para transportar até 6 pessoas em cada viagem.
Qual o número mínimo de viagens que esse elevador deve fazer para levar 25
pessoas de um andar a outro?

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

e) 8

12.  Um terreno retangular de 4km2 será usado para Reforma Agrária. Cada
família receberá um lote retangular de 40m de frente e 100m de fundos. O
número de famílias beneficiadas será de:

a) 400

b) 600

c) 800

d) 900

e) 1000



13.  Numa determinada rua, foi observado o número de acidentes numa semana.
Os dados estão registrados abaixo.

O número médio de acidentes registrado nessa semana foi de:

a) 8

b) 7

c) 6

d) 5

e) 4

14.  Ao falecer, João deixou de herança para seus filhos um terreno avaliado em
R$ 300.000,00. No testamento, ficou definido que a divisão seria feita
proporcionalmente à idade de seus dois filhos, que tinham 20 e 30 anos na
época da divisão. O mais novo recebeu:

a) R$ 120.000,00

b) R$ 180.000,00

c) R$ 170.000,00

d) R$ 200.000,00

e) R$ 60000,00



INFORMÁTICA

Quando necessário, considere a versão do BrOffice 3.2 e do Microsoft Office 2003.

15. Sobre o BrOffice Writer e baseado na figura abaixo é correto afirmar que:

a) o texto está apresentando marcas de formatação. Esse recurso é acionado através do botão

 na barra de ferramentas padrão.
b) o nome desse arquivo de texto salvo no computador é “Identidade.doc”.

c) para se abrir um documento do tipo “pdf”, basta clicar no botão  e selecionar o arquivo
desejado.

d) ao se realizar um triplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre a palavra “foco” fará
com que todo parágrafo em que ela se encontra fique selecionado.

e) para se realizar a verificação ortográfica, basta aperta a tecla F7 ou o botão  na barra de
formatação.

16. Sobre digitação de um texto no BrOffice Writer, assinale a opção que oferece o comando
correto para que o cursor seja posicionado na final da linha.

a) Ctrl + End.
b) Alt + End.
c) Shift + End.
d) Alt Gr + End.
e) End.

17. O aplicativo de planilhas BrOffice Calc possui uma maneira rápida e fácil de organizar uma
lista de nomes de uma coluna. Para essa lista ficar organizada na ordem alfabética, deve-se
clicar no Menu Dados e depois em:

a) Classificar
b) Organizar
c) Filtrar
d) Ordenar
e) Atualizar



18. Usando a Planilha Eletrônica MS Excel para criar uma tabela que tenha na primeira célula
de cada coluna os nomes dos meses do ano, será mais rápido se:

a) copiar essa informação de outra planilha.
b) digitar o nome do primeiro mês e depois usar o mouse, arrastando sobre as células para que

o próprio Excel preencha com os meses restantes.
c) digitar todos os meses já que todos sabem quais são.
d) digitar o primeiro mês e depois usar Ctrl+C para copiar e depois Ctrl+R para o Excel

reproduzir os nomes do demais meses.
e) marcar todas as células e depois usar o menu de dados e depois clicar em Inserir.

19. No sistema de arquivo e pastas do sistema operacional Windows XP, é correto afirmar que:
a) a área de trabalho é o melhor local para organizar documentos, pois o acesso é mais rápido.
b) não devemos criar várias pastas para não perder o arquivo gravado, é mais importante

colocar todos os arquivos na pasta “Meus Documentos”.
c) podemos usar o Windows Explorer para procurar arquivos em memórias auxiliares, essa

busca pode ser feita por palavras que o documento contenha.
d) o Windows XP não permite criação de documento com nome composto.
e) um arquivo não pode ser acessado por dois usuários ao mesmo tempo.

20. Podemos criar atalhos para facilitar a organização de pastas e arquivos em nossos
computadores. Sobre atalhos no Windows 7 é correto afirmar que:

a) ao remover um atalho corremos o risco de apagar o arquivo.
b) um atalho pode ser criado usando o botão direito do Mouse e clicando em enviar para a Área

de Trabalho.
c) um atalho não pode ter o mesmo nome do arquivo.
d) é importante fazer backup dos atalhos e dos arquivos para não perder o acesso aos arquivos.
e) só podemos fazer atalho de arquivos e não podemos fazer de pastas.

21. Um internauta aperta o botão do seu navegador Internet Explorer 8. O que acontece?

a) Ele perde as informações das páginas armazenadas em “Sites Favoritos”.
b) O navegador é minimizado para que seja mostrada a “Área de Trabalho”.
c) Retorna para a página inicial cuja URL já está armazenada nas opções do navegador.
d) A página em que o internauta está no momento, passa a ser sua nova página inicial.
e) É aberto um site de relacionamentos do qual o usuário seja membro.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

22. O Sistema Único de Saúde – SUS, implantado no Brasil por meio da Lei Orgânica da Saúde nº
8080/90, consistiu em uma formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços
e ações em saúde, baseada em princípios doutrinários, que dão valor legal ao exercício de uma
prática de saúde ética que responda não à relação de mercados, mas a direitos humanos. São
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que constam na Lei nº 8080/90:

a) Centralização, Universalidade e Integralidade.
b) Universalidade, Integralidade e Igualdade.
c) Participação popular, Assistencialidade e Universalidade.
d) Universalidade, Integralidade e Assistencialidade.
e) Centralização, Assistencialidade e Universalidade.

23. A assistência de Enfermagem envolve atividades que variam desde aquelas consideradas
extremamente simples até as mais complexas, exigindo funcionários com diferentes níveis de
conhecimentos e habilidades para sua execução. A Lei nº 7.498/86 regulamenta o exercício
profissional da Enfermagem e determina que esta deve ser exercida privativamente por:

a) Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira.
b) Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Atendente de Enfermagem.
c) Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.
d) Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, Atendente de Enfermagem e Parteira.
e) Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem e Atendente de Enfermagem.

24. A Lei nº 7.498/86 dispõe sobre o exercício profissional da Enfermagem e é regulamentada
pelo decreto nº 94.406/87. Essa Lei define as categorias que pertencem à Enfermagem, bem como
as atribuições que lhe competem. Todos os profissionais de Enfermagem devem desempenhar suas
funções conforme estabelece a Lei. São atribuições do Auxiliar de Enfermagem que constam na Lei
nº 7.498/86, EXCETO:
a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
b) executar ações de tratamento simples.
c) realizar consulta de Enfermagem.
d) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.
e) participar da equipe de saúde.

25. O segredo profissional é todo o fato que determinada pessoa venha a tomar conhecimento em
decorrência de sua condição de profissional. O Código de ética dos profissionais de Enfermagem,
em seu Capítulo II, determina a conduta ética da equipe de Enfermagem em relação ao sigilo
profissional. Sobre esse tema é CORRETO afirmar:

a) o dever da manutenção do segredo termina quando o fato tenha se tornado público e em caso de
falecimento da pessoa envolvida.
b) em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação
da assistência.
c) o segredo profissional referente ao menor de idade não deverá ser mantido quando a revelação
for solicitada por pais ou responsáveis, em qualquer situação.
d) é permitido ao profissional de Enfermagem divulgar ou fazer referência a casos, situações ou
fatos sem preocupar-se em resguardar os envolvidos.
e) é permitido ao profissional de enfermagem franquear o acesso a informações e documentos a
terceiros, mesmo que não estejam diretamente envolvidos na prestação da assistência, em qualquer
situação.



26. A terapia usando calor (termoterapia) não leva à cura de nenhuma enfermidade, porém é um
instrumento importante que auxilia no tratamento de várias patologias ortopédicas e neurológicas.
Uma das finalidades da aplicação de calor é aliviar a dor do paciente. Indique a opção
INCORRETA referente à aplicação de calor local.

a) Aliviar espasmos musculares.
b) Estimular a circulação e aliviar a dor.
c) Acelerar o processo de supuração.
d) Promover o aquecimento local.
e) Produzir a vasoconstrição.

27. Foram prescritas para o Sr. J. C. S. 1.000 UI de um determinado medicamento. Na farmácia do
ambulatório médico, temos esse medicamento em ampolas na concentração de 25.000 UI em 5 ml.
Para administrar a dose prescrita, a quantidade a ser aspirada em ml será de:

a) 2 ml.
b) 0,2 ml.
c) 0,1 ml.
d) 1 ml.
e) 0,25 ml.

28. A administração de medicamentos é uma função terapêutica da Enfermagem que depende
essencialmente da prescrição médica e exige responsabilidade e conhecimento por parte do
profissional. Um dos cuidados gerais de Enfermagem na administração de medicamentos é a
aplicação da regra dos “cinco certos”. Assinale a opção que contém as cinco certezas.

a) Cliente certo, medicamento certo, dose certa, via certa e horário certo.
b) Preparo certo, via certa, horário certo, material certo e dose certa.
c) Medicamento certo, quantidade certa, horário certo, dose certa e via certa.
d) Cliente certo, medicamento certo, rótulo certo, via certa e quantidade certa.
e) Prescrição certa, concentração certa, via certa, dose certa e material certo.

29. A lavagem das mãos é, sem dúvida, a rotina mais simples, eficaz e de maior importância na
prevenção e controle de infecções. Lavar as mãos entre um cuidado de enfermagem e outro é
importante para:
a) manter a higiene das mãos.
b) evitar a autocontaminação.
c) não contaminar o material.
d) evitar contaminação cruzada e a autocontaminação.
e) evitar apenas a contaminação do paciente.

30. Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana – bactérias nas
formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus, mediante a aplicação de agentes físicos, químicos
e físico-químicos. Entretanto, para que esse processo seja realmente efetivo, o material contaminado
deve seguir etapas prévias. Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA das etapas do
processo de esterilização:

a) preparo, limpeza, embalagem e esterilização.
b) desinfecção, escovação, embalagem e esterilização.
c) desinfecção, escovação, limpeza e esterilização.
d) escovação, limpeza, esterilização e seleção.
e) limpeza, preparo, embalagem e esterilização.



31. A maneira mais eficaz de se prevenir contra diversas doenças, como poliomielite (paralisia
infantil), tuberculose, tétano e febre amarela, entre outras, é a vacinação. Ao se vacinar, a pessoa
passa a ter proteção (anticorpo) e torna-se imunizada. A vacina DTP imuniza contra as seguintes
doenças:

a) rubéola, tétano, coqueluche.
b) varíola, rubéola, difteria.
c) tétano, coqueluche e difteria.
d) sarampo, poliomielite, difteria.
e) poliomielite, sarampo e coqueluche.

32. O Ministério da Saúde adota três calendários obrigatórios de vacinação: o da criança, o do
adolescente e o do adulto e idoso. Vacinas, doses e períodos de vacinação são definidos por eles.
Assinale a opção em que todas as vacinas integram o Calendário do Adolescente:

a) DTP, Hepatite B e SRC (Tríplice Viral).
b) Hepatite B, Tetravalente e BCG-ID.
c) Febre Amarela, SRC (Tríplice Viral) e VORH.
d) Hepatite B, dT (Dupla tipo adulto) e SRC (Tríplice Viral).
e) dT (Dupla tipo adulto), Influenza e DTP.

33. Hemorragia ou sangramento são termos usados para expressar a saída do sangue de
compartimentos – geralmente artérias, capilares ou veias – nos quais normalmente ele deveria estar
contido. O primeiro cuidado a ser prestado em caso de hemorragia externa por acidente é
prioritariamente:

a) instalar soro removendo a vítima do local.
b) cobrir o sangramento, apertando com firmeza o vaso afetado.
c) manter o volume sanguíneo através da transfusão.
d) imobilizar o membro lesado para diminuir a perda de sangue.
e) aplicar medicação hemostática e monitorar o paciente.

34. A contusão muscular é uma lesão traumática aguda, decorrente de trauma direto aos tecidos
moles, que provoca dor e edema. O cuidado imediato a ser dado a um indivíduo que chega ao
serviço de enfermagem apresentando contusão é:
a) aplicar gelo no local.
b) aplicar calor e gelo simultaneamente no local.
c) administrar analgésico.
d) comunicar ao médico o mais rápido possível.
e) administrar antitérmico e analgésico.

35. A Notificação Compulsória de Doenças é uma das principais fontes de dados da vigilância
epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo de informação –
decisão - ação. A lista nacional das doenças de notificação vigente encontra-se na Portaria/SVS nº
05, de 21 de fevereiro de 2006. São doenças e agravos de Notificação Compulsória:
a) Resfriado.
b) Candidíase.
c) Gonorreia.
d) Giardíase.
e) Hanseníase.



36. Ferida é toda e qualquer lesão que impede o desempenho das funções básicas da pele. É a
perda da integridade da pele por rompimento intencional (cirurgia) ou acidental (trauma de suas
camadas). Curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização da ferida, proporcionando
um meio adequado para este processo. Sobre a realização de curativos é INCORRETO afirmar:

a) em paciente com dois ou mais curativos, deve-se realizar primeiro o curativo limpo e depois o
curativo contaminado.
b) remover o exsudato, manter a alta umidade entre a ferida e o curativo, permitir trocas gasosas, ser
impermeável a bactérias, fornecer isolamento térmico, e permitir a remoção sem causar traumas
locais são características para um curativo ideal.
c) em feridas abertas não é recomendado o uso de curativo seco.
d) em feridas contaminadas, deve-se iniciar a anti-sepsia no leito da ferida (área mais contaminada)
e, posteriormente, ao redor da ferida (área menos contaminada).
e) a troca de curativos pode baixar a temperatura da superfície em vários graus, por isso a ferida não
deve ser limpa com solução fria e nem ser exposta por períodos prolongados.

37. Diabetes mellitus é uma doença metabólica que, devido a uma carência parcial ou total de
insulina, compromete o metabolismo dos hidratos de carbono, das proteínas, dos lipídios, da água e
dos eletrólitos. Está correto o que se afirma sobre o Diabetes mellitus , EXCETO:
a) Polidipsia, polifagia, poliúria e perda de peso são sintomas do Diabetes mellitus.
b)O Diabetes mellitus tipo I ocorre devido a uma diminuição na produção de insulina e geralmente
manifesta-se após os 40 anos.
c) Educação, atividade física, dieta e terapia medicamentosa (quando necessário), com
hipoglicemiantes orais e insulina, são medidas terapêuticas a serem adotadas para o controle do
Diabetes mellitus.
d)O rodízio dos locais de aplicação de insulina tem o objetivo de evitar complicações locais, como
as lipodistrofias.
e) Cetoacidose e hipoglicemia são complicações agudas que podem acometer um paciente
diabético.

38. A crise convulsiva é uma alteração involuntária e repentina nos sentidos, no comportamento,
na atividade muscular ou no nível de consciência que resulta da irritação ou da superatividade das
células cerebrais. Em geral, as crises convulsivas são causadas por uma descarga anormal de
energia elétrica no cérebro; o início é repentino e a crise costuma ser precedida apenas por uma
breve aura e, às vezes, por nada. Todas as opções a seguir contêm procedimentos corretos para o
atendimento de emergência em crises convulsivas, EXCETO:
a) ajudar a vítima a deitar, evitando quedas e lesões subsequentes.
b) manter vias aéreas desobstruídas.
c) afrouxar roupas apertadas, gravatas e colarinhos.
d) manter a cabeça lateralizada e protegida.
e) restringir fisicamente a vítima para evitar que ela se machuque.

39. Em Medicina, uma doença infecciosa ou doença transmissível é qualquer doença causada por
um agente biológico, por exemplo, vírus, bactéria ou parasita. Assinale a opção que correlaciona
CORRETAMENTE a doença ao agente acusador.
a) Coqueluche – Rickettsia rickettsii.
b) Febre Maculosa Brasileira – Paracoccidiodes brasiliensis.
c) Doença de Chagas – Plasmodium.
d) Esquistossomose – Schistosoma mansoni.
e) Toxoplasmose - Treponema pallidum.



40. J. F. S. procura o ambulatório apresentando quadro de febre alta que já dura uma semana e
relata que nos últimos 15 dias esteve viajando para outro município onde estavam ocorrendo vários
casos de dengue. Após a consulta, J. F. C. foi notificado como um caso de suspeita de dengue.
Além da febre alta, um paciente com dengue pode apresentar os seguintes sintomas:
a) tosse.
b) fibromialgia.
c) dispneia, taquicardia.
d) prostração ou exantema, cefaleia, dor retroorbitária.
e) vertigens.
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CP 10/2010 - FOLHA DE RESPOSTA  (RASCUNHO)

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01 11 21 31
02 12 22 32
03 13 23 33
04 14 24 34
05 15 25 35
06 16 26 36
07 17 27 37
08 18 28 38
09 19 29 39
10 20 30 40



AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 E 11 B 21 C 31 C

02 C 12 E 22 B 32 D

03 B 13 A 23 A 33 B

04 D 14 A 24 C 34 A

05 A 15 D 25 B 35 E

06 D 16 E 26 E 36 D

07 B 17 A 27 B 37 B

08 A 18 B 28 A 38 E

09 B 19 C 29 D 39 D

10 E 20 B 30 E 40 D


