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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 09 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

PÍLULA DO BARULHO  

 

A religião certamente é um dos motores das expectativas positivas. 1 

Pesquisador das relações entre saúde e religiosidade há mais de trinta anos, o 2 

psiquiatra Harold      Koening, da Universidade Duke, na Carolina do Norte, 3 

concluiu, em uma de suas       muitas análises, que a fé aumentava a sobrevida das 4 

pessoas em 29 %. Isso ajuda na   5compreensão de fenômenos como o das “pílulas 5 

de Frei Galvão”, muito conhecidas   6entre os católicos. [...] A diferença das “pílulas 6 

de Frei Galvão” é que ninguém as toma como remédio, mas como amuleto de sorte, 7 

uma crença. É fé, não é ciência. [...] 8 

“O ser humano nasce profundamente dependente e é acostumado a 9 

esperar a      providência, que o outro dê aquilo que lhe falta”, explica o psicanalista 10 

e médico   Jorge Forbes. “A religião é parte desse ciclo; ela é a renovação de uma 11 

esperança que cessa quando as dúvidas do indivíduo não podem ser respondidas 12 

pela razão.” Indevido, e mesmo inaceitável, é um ministro da Saúde achar que a 13 

ciência pode ser irrelevante ou substituída pela fé, como fez Ricardo Barros. [...] Só 14 

a ciência dirá, ao seu tempo e ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 15 

câncer. Se for, tanto melhor para os pacientes, as famílias, os médicos, os cidadãos, 16 

o Brasil, o mundo. Mas, mesmo com toda essa esperança, é preciso agir com 17 

prudência. Talvez a resposta só apareça em cinco anos. Até lá haverá muita dor. 18 

Mas também se evitará muita dor. Alcilena, a mãe do advogado que foi à justiça 19 

pedir a fosfo, chegou a tomá-la por vinte dias, mas morreu vítima do câncer que 20 

vinha sofrendo. 21 

 

Adaptado de ALEGRETTI, Fernanda e THOMAS, Jennifer Ann. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 

maio, 2016, p.77-83. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Considerando as ideias do texto, marque a 

alternativa correta:  

 

A) A fé é suficiente para curar qualquer doença. 

B) As “pílulas de Frei Galvão” e a pílula do câncer têm 

comprovação científica quanto à cura das doenças. 

C) No texto há uma crítica ao ministro da Saúde por 

valorizar mais a fé do que a ciência.  

D) O exemplo de Alcilena, apresentado no final do texto, 

comprova que a pílula do câncer tem efeito curativo.  

 

02) A expressão “agir com prudência” (L. 17/18) aparece, 

no texto, com o sentido de: 

 

A) Agir com intolerância 

B) Agir com ironia 

C) Agir com determinação 

D) Agir com moderação   

 

03) Assinale a alternativa que apresenta palavras com 

ditongo, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

A) Relações (L. 2) – religião (L.1) – expectativas (L.1) 

B) Mais (L.2) – saúde (L.2) – pessoas ( L.5)   

C) Muita (L18) – positivas (L.1) – chegou (L.20) 

D) Esperança (L.17) – essa (L.17) –nasce (L.9)  

 

04) A alternativa que contém APENAS palavras com 

encontro consonantal é: 

 

A) Sobrevida (L.4) – pessoas (L.5) – muitas (L.4) 

B) Conhecidas (L.6) - entre (L.6) – ninguém (L.7) 

C) Crença (L.8) – profundamente (L.9) – ciclo (L.11)   

D) Outro (L.10) – resposta (L.18) – vítima (L.20) 

 

05) As palavras chegou (L.20) – câncer (L.16) e pílula 

(L.15), quanto ao acento tônico, podem ser 

classificadas, respectivamente, como: 

 

A) Oxítona – paroxítona – proparoxítona   

B) Paroxítona – oxítona – proparoxítona  

C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona  

D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

06) Marque a alternativa que justifica o emprego das 

vírgulas na frase: “Só a ciência dirá, ao seu tempo e 

ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 

câncer” (L. 14/16): 

 

A) Separam vocativo 

B) Separam aposto 

C) Separam adjunto adverbial  

D) Separam oração coordenada 

 

07) A alternativa em que todas as palavras mudariam de 

sentido, caso estivessem sem acento, é: 

 

A) Católicos (L.6) – haverá (L.18) –  ciência (L.8) 

B) Indivíduo (L.12)– até (L.18) –  vítima (L.20) 

C) Médico (L.11) – providência (L.10) – dúvidas (L.12)  

D) Inaceitável (L.13) – saúde (L.13) – remédio (L.7)  

 

08) Marque a sequência cuja divisão silábica está 

correta: 

 

A) Com-pre-en-são (L.5) /  pru-dên-cia (L.18)  

B) In-a-cei-tá-vel (L.13) / ad-vo-ga-do (L.19) 

C) P-si-ca-na-lis-ta (L.10) / fa-mí-li-a (L.16) 

D) Subs-ti-tu-í-da (L.14) / mo-rreu (L.20) 

 

09) Na frase “Até lá, haverá muita dor.” (L.18), o vocábulo 

destacado é: 

 

A) Substantivo 

B) Advérbio   

C) Adjetivo 

D) Conjunção 

 

10) Assinale a alternativa que contenha uma palavra 

com sílaba tônica: 

 

A) Caderno 

B) Barata 

C) Máquina 

D) Sozinho 
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ÁREA LIVRE 

11) Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, ou 

seja, tudo depende de nosso esforço.”. As vírgulas 

empregadas são utilizadas devido à seguinte regra 

gramatical: 

 

A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 

 

12) Analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Aparatoso é antônimo de humilde. 

II- Portanto é sinônimo de consequentemente. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II são corretas. 

D) As afirmativas I e II são falsas. 

 

13) Nas alternativas abaixo, marque as que só contém 

dígrafos? 

 

A) Chave – cheque – mala - xadrez 

B) Ponta – malha – calha – nascer 

C) Crescer – abraçar – almoço – dança 

D) Dedo – molho – quero – queijo 

 

14) Assinale a alternativa que só contém substantivos 

próprios. 

 

A) mandioca – papagaio - carnaval 

B) leitão – Adidas - Diniz 

C) Paula – Curitiba - Tietê 

D) João – celular - planeta 

 

15) Com relação ao emprego das letras S e Z analise as 

palavras abaixo: 

 

I- Rigidez 

II- Deslisante 

III- Conseder. 

 

O emprego está correto nos itens: 

 

A) I e II 

B) II e III 

C) Apenas no item I 

D) Todos estão incorretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

CÁLCULOS 

 

 

16) Em um grupo de 50 pessoas, 40% são homens e 60% 

das mulheres são solteiras. O número de mulheres 

casadas é: 

 
A) 30 

B) 18 

C) 12 

D) 20 

 
17) Numa maratona o primeiro colocado está a 60 

metros do segundo colocado. Após um dado instante, 

observa-se que enquanto o primeiro anda 13 metros 

o segundo anda 16 metros. Quantos metros deverá 

andar o segundo colocado para alcançar o primeiro? 

 
A) 220m 

B) 260 m 

C) 270 m 

D) 320 m 

 
18) Uma pessoa levou 1 hora, 30 minutos e 40 segundos 

para realizar determinada tarefa. O tempo total de 

trabalho dessa pessoa, em segundos, vale: 

 
A) 580 

B) 5440 

C) 4680 

D) 130 

 
19) Vitor tem 39 anos e seu filho tem 11 anos. Qual era a 

idade de Vítor quando seu filho nasceu? 

 
A) 24 anos 

B) 26 anos 

C) 28 anos 

D) 30 anos 

 

20) O dono de uma papelaria compra cada três 

envelopes, de um mesmo tipo por R$ 0,10 e revende 

cada cinco deles por R$ 0,20. Quantos desses 

envelopes deve vender para obter um lucro de R$ 

20,00? 

 
A) 3000 

B) 2000 

C) 2500 

D) 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A administração de medicamentos por via 

endovenosa ou intravenosa é bastante utilizada em 

situações de emergência clínica. Medicamentos como 

drogas vasoativas deverão sempre ser administrados 

por acessos venosos centrais. Assinale a alternativa 

que não se trata de um dispositivo para punção em 

acesso venoso central. 

 

A) intracath 

B) jelco 

C) port-a-cath 

D) PICC 

 

22) Complete a frase: Em feridas sangrantes, devido 

atritos ou mesmo de questões específicas do leito da 

ferida, deveremos utilizar coberturas com 

_______________________ para realizar a hemostasia. 

 

A) prata 

B) colagenase 

C) mel 

D) alginato 

 

23) Medidas antropométricas relaciona-se a verificação 

do peso e estatura dos pacientes, devendo sempre 

ser realizados nas consultas de rotina, no ato da 

admissão do paciente e sempre que houver 

necessidade. Nesse sentido, durante o processo de 

doença do paciente esses valores são uteis para 

calcular a dosagem de medicamentos, avaliar ganhos 

nutricionais, dentre outros. Assinale a alternativa 

incorreta sobre a utilidade de avaliação das medidas 

antropométricas em pacientes hospitalizados. 

 

A) avaliar progressão ou regressão de edema. 

B) avaliar o nível de orientação 

C) calcular o índice de massa corporal 

D) avaliar a progressão ou regressão de ascite 

 

24) A administração sublingual consiste na 

administração de fármacos diretamente sob a língua, 

escolhida pela facilidade de administração e rapidez 

na ação dos fármacos. Assinale a alternativa que 

indica em que situação clínica devemos recorrer a 

essa via. 
 

A) insuficiência renal aguda 

B) insuficiência renal crônica 

C) angina pectoris 

D) febre alta 

 

 
 

25) A mudança de decúbito é um cuidado essencial na 

prevenção de lesões por pressão em pacientes 

hospitalizados ou mesmo idosos institucionalizados. 

No qual o profissional da enfermagem, juntamente 

com a equipe multiprofissional deverá estar atento 

para complicações que poderão acontecer caso não 

seja realizado esse procedimento de forma eficaz. 

Para isso a NPUAP e a EPUAP solicitam que a 

mudança seja realizada de: 

 

A) 2 em 2 horas 

B) 3 em 3 horas 

C) 2,5 a 2,5 horas 

D) de acordo com o paciente 

 

26) Assinale a alternativa correta sobre qual posição o 

comentário está se referindo: “paciente encontra-se 

deitado no leito com os membros inferiores elevados 

na tentativa de realizar uma punção venosa em sua 

jugular externa”.  

 

A) sims 

B) decúbito lateral direito 

C) horizontal 

D) trendelemburg 

 

27) A administração de medicamentos por via oral 

consiste em ofertar a droga que será deglutida com 

auxílio de líquidos para facilitar esse procedimento. 

Apresentam-se nas formas mais comuns: 

comprimido, cápsula, drágeas, soluções, líquidos e 

pó. Assinale a alternativa que indica desvantagens na 

utilização dessa via. 

 

A) Pode proporcional mal-estar gástrico pela 

quantidade de drogas. 

B) Baixo custo financeiro 

C) Dispensa acompanhamento de profissional 

qualificado. 

D) Método não invasivo para administração 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) A lavagem das mãos é um procedimento realizado 

pelos profissionais da área da saúde, mais 

significativos para a prevenção e controle da 

infecção hospitalar, sendo lhe atribuída a 

possibilidade de redução acentuada da carga 

microbiana quando esse procedimento é realizado 

de forma eficaz. Sobre esse procedimento assinale a 

alternativa incorreta. 

 

A) Deve-se retirar adornos como anéis, pulseira e 

relógios para realizar o procedimento. 

B) Deve-se realizar o procedimento sempre antes ou 

depois da administração de medicamentos. 

C) Na retirada da água e sabão após a lavagem deve-se 

realizar no sentido punhos dedos para facilitar a 

descida da água sem contaminar as mãos limpas. 

D) Em curativos simples não se pode esquecer de lavar 

as mãos antes e após o procedimento. 

 

29) A sondagem vesical trata-se de um procedimento 

para esvaziamento do conteúdo urinário, sendo 

utilizada em situações como: pacientes com bexiga 

neurogênica, pré-operatório de cirurgias de médio e 

grande portes, paciente em pós-operatório de 

cirurgias abdominais e instilação de medicamentos 

diretamente na bexiga. Nesse sentido, diante da 

solicitação do Enfermeiro para que você prepare o 

material necessário para a sondagem vesical de 

demora, marque a alternativa que contém todos os 

materiais essenciais. 

 

A) sonda, pinça cheron, 2 seringas, 2 agulhas 40x12, 

biombo, campo fenestrado, cuba redonda ou cuba 

rim, 2 ampolas de água destilada, tubo anestésico, 

luva estéril, gaze estéril e tubo coletor. 

B) sonda, pinça kelly, 1 seringas, 1 agulhas 27x8, 

biombo, campo fenestrado, cuba redonda ou cuba 

rim, 2 ampolas de água destilada, tubo anestésico, 

luva estéril, gaze estéril e tubo coletor. 

C) sonda, pinça cheron, biombo, campo fenestrado, 

cuba redonda ou cuba rim, 1 ampolas de água 

destilada, tubo anestésico, luva de procedimento, 

gaze estéril e tubo coletor. 

D) sonda, pinça kelly, 2 seringas, 1 agulhas 40x12, 

biombo, campo estéril, cuba redonda ou cuba rim, 2 

ampolas de água destilada, pomada, luva de 

procedimento, gaze estéril e tubo coletor. 

 

30) A administração de dieta é de responsabilidade da 

equipe de enfermagem. Ao trabalhar em uma 

unidade de terapia intensiva, na qual o paciente 

encontrava-se entubado, em uso de ventilação 

mecânica e recebendo nutrição enteral. Qual a 

posição ideal para alimentá-lo? 

 

A) Posição Sims 

B) Posição Trendelemburg 

C) Posição Prona 

D) Posição Fowler 

 

31) Cada instituição de saúde tem rotinas específicas 

quanto a administração de medicamentos. No 

entanto, o profissional de enfermagem deverá estar 

ciente da técnica de administração e de cuidados 

específicos para cada via. Por isso, lembrar dos 

“certos” na administração dos medicamentos é 

importante. Sabendo disso, indique a alternativa que 

possui os certos de acordo com a última publicação 

do COFEN. 

 

A) Paciente certo, via certa, dose certa, horário certo, 

documentação certa, forma certa e resposta certa. 

B) Paciente certo, droga certa, via certa, dose certa, 

horário certo. 

C) Paciente certo, droga certa, via certa, dose certa, 

horário certo, documentação certa, ação certa, forma 

certa e resposta certa. 

D) Paciente certo, droga certa, via certa, horário certo, 

documentação certa, ação certa. 

 

32) “Inflamação na parede da veia, podendo ocorrer em 

qualquer veia do corpo humano, de médio ou de 

grande calibre, mas que afeta principalmente as veias 

varicosas das pernas, mas frequente a do sistema 

nervoso superficial”. Estamos falando da(s): 

 

A) varizes 

B) flebites 

C) edemas 

D) congestões 

 

33) A via vaginal é utilizada em algumas situações 

clínicas para prevenir e tratar doenças. Dentre as 

formas de apresentação abaixo, assinale a qual não é 

utilizada para essa via. 

 

A) óvulos 

B) gel ou pomadas 

C) supositório 

D) cremes 
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34) Analise a situação a seguir e marque a alternativa 
correta sobre possíveis erros que irão existir: 
Durante a admissão na UTI de um paciente 
desidratado, com rebaixamento do nível de 
consciência e em IRpA, foi realizado uma punção 
venosa periférica em jugular interna pela Enfermeira 
de plantão devido o paciente encontra-se desidratado. 
Foi analisado seu padrão neurológico, respiratório e 
cardíaco de imediato, iniciado oxigenoterapia por alto 
fluxo e instalado oxímetro de pulso que indicou uma 
saturação de 85%, o ratificou o quadro de 
insuficiência respiratória, já que o fisiológico é uma 
saturação de 90 a 100%.  

 

A) erros: punção venosa periférica em jugular interna, 
pois o correto seria a externa; e a saturação de 
oxigênio, pois o correto seria de 95 a 100%. 

B) erros: punção venosa periférica em jugular interna 
realizada pela Enfermeira, pois o correto deveria ser 
pelo médico; e a saturação de oxigênio, pois o 
correto seria de 92 a 100%; e deveria iniciar por 
baixo fluxo. 

C) erros: punção venosa periférica em jugular interna, 
pois o correto seria a externa; e deveria iniciar 
oxigenoterapia por baixo fluxo. 

D) erros: punção venosa periférica em jugular interna, 
pois o correto seria a externa; e se interna deveria 
ser realizada pelo médico; a saturação de oxigênio, 
pois o correto seria de 88 a 95%.  

 
35) A administração de oxigênio é realizada por sistemas 

classificados em baixo e alto fluxo. No primeiro a 
fração inspiratória de oxigênio (FiO2) é determinada 
pelo fluxo de oxigênio empregado, tamanho do 
reservatório do equipamento, volume da máscara 
fácil ou tamanho do espaço morto anatômico. No 
entanto na de alto fluxo a FiO2 é precisa e constante, 
independentemente das alterações no padrão 
respiratório. Assim, assinale a alternativa que indica 
um tipo de oxigenoterapia por alto fluxo que fornece 
oxigênio por meio de um orifício sob pressão, 
causando aspiração do ar ambiente para o interior 
da máscara, fazendo assim com que o paciente 
respire uma mistura de ar ambiente e oxigênio.  

 

A) cateter nasal tipo óculos 
B) máscara facial simples 
C) máscara de venturi 
D) máscara de macronebulização. 

 
36) Tratar feridas necessita de uma atenção desde a 

retirada do curativo até a finalização do próximo 
curativo utilizando coberturas especiais. Sobre a 
realização do curativo de úlceras que cicatrizam por 
segunda intensão, assinale a alternativa correta. 

 
A) As soluções utilizadas para limpezas das feridas 

deveram ser esfriadas para estimular a mitose 
celular. 

B) A limpeza deverá acontecer da borda para centro, do 
menos para o mais contaminado. 

C) Para a redução transitória do conteúdo bacteriano, 
sem afetar a cicatrização, são eficazes clorexidina 
0,05%, clorazina e propilenoglicol. 

D) Como antissépticos ideias para limpar essas feridas 
temos o PVPI e a Clorazina. 

 
37) Os diuréticos são um dos fármacos mais utilizados 

no meio hospitalar, atuando no rim aumentando o 
volume do fluxo urinário, sendo indicados em várias 
doenças, como hipertensão, insuficiência cardíaca, 
cirrose hepática, dentre outros. Assinale a 
alternativa que possui um diurético como exemplo. 

 

A) Metolazona 
B) Atenolol 
C) Amiodarona 
D) Brilinta 
 
38) As luvas estéreis são destinadas a proteção do 

paciente em situações em que é necessário manter o 
ambiente estéril, sendo classificadas de acordo com 
o tamanho da mão com numerações entre 6,0 
(pequena) e 9,0 (grande). Sobre esses EPIs e sua 
utilização correta, assinale a alternativa incorreta. 

 

A) deverá ser utilizada na realização de curativos  
B) deverá ser utilizada em passagem de sondas vesicais 
C) deverá ser utilizada na administração de 

medicamentos por via enteral 
D) deverá ser utilizada na aspiração das vias aéreas  
 
39) Dentre as úlceras crônicas dos membros inferiores, 

uma possui uma incidência maior, que varia em 
torno de 75%, sendo um problema comum nos 
países ocidentais causando um significativo impacto 
socioeconômico significativo decorrente da 
disfunção da bomba muscular da panturrilha. 
Estamos falando especificamente das: 

 

A) úlceras neuropáticas 
B) úlceras por pressão 
C) úlceras arteriais  
D) úlceras venosas 
 
40) Utilizando o contexto da questão anterior, assinale a 

alternativa que indica o tratamento ideal para esse 
tipo de lesão: 

 
A) curativos com terapia compressiva 
B) mudança de decúbito 
C) manter o curativo seco e com o membro inferior 

sempre abaixado. 
D) utilização de coberturas com prata em qualquer 

momento da evolução cicatricial.  
 


