
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: ENFERMEIRO  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

Informática Básica, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais/Atualidades e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

(Texto 01) 

 

QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. O objetivo principal do texto é destacar a importância, para a ciência e para o desenvolvimento da 

tecnologia, da descoberta dos colaboradores chineses sobre os elementos musculares e estruturais da mão. 
II. Os chineses precisaram excluir o artigo da revista devido à grande repercussão sobre a combinação de 

aspectos científicos e religiosos em um mesmo artigo. 
III. É preocupante o uso da censura em revistas científicas no exercício de preconceitos injustificados, mesmo 

que elas aparentemente defendam a neutralidade. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 02. O conceito que melhor define a palavra “intransigência” (linha 17) no contexto do Texto 01 é: 
 
(A) Qualidade daquele que não demonstra indulgência. 
(B) Característica daquele que é condescendente. 
(C) Que representa a tolerância de determinada pessoa. 
(D) Característica daquele que não possui limites morais ou materiais. 
 
 
 
 
 
  



QUESTÃO 03. Em relação à ocorrência de crase no Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A crase em “às” (linha 7) poderia ser substituída por uma preposição “a” simples, não alterando o sentido 

original do texto. 
(B) A crase em “à” (linha 8) é exigida pela regência do verbo “deu” (linha 8), introduzindo um objeto indireto. 
(C) A crase em “à” (linha 15) está erroneamente empregada, pois não é permitido gramaticalmente o uso de 

duas preposições em sequência. 
(D) A preposição “a” (linha 19) poderia ser corretamente substituída por “às”, determinando o termo 

subsequente e mantendo a correção gramatical. 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função morfológica que no trecho 

abaixo retirado do Texto 01: “(...) os pesquisadores se referiam às finalidades que “o Criador” deu à 
anatomia da mão.” (linhas 7 e 8). 

 
(A) Ele foi-se embora como quem estivesse com pressa. 
(B) O rapaz se deitou embaixo da árvore à tarde. 
(C) Ofereciam-se bons empregos aqui quando eu era jovem. 
(D) A população queixou-se por seus baixos salários. 
 
QUESTÃO 05. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A vírgula imediatamente após “ano” (linha 1) é obrigatória, pois isola termo deslocado na oração. 
(B) Os dois pontos imediatamente após “escândalo” (linha 7) são utilizados para introduzir uma citação feita 

pelo autor. 
(C) As aspas que isolam a palavra “recolheu” (linha 10) são utilizadas para dar outra conotação que não a 

denotativa do verbo. 
(D) As aspas que isolam “o Criador” (linha 8) são utilizadas para dar ênfase à expressão, destacando-a. 
 
QUESTÃO 06. Em relação aos pronomes, suas funções sintáticas e suas relações de coesão no Texto 01, assinale 

a alternativa correta: 
 
(A) O pronome “a” (linha 4) exerce a função de objeto direto na oração a que pertence e refere-se ao termo 

“mão” (linha 4). 
(B) O pronome “outros” (linha 1) é um pronome substantivo e exerce a função sintática de adjunto adnominal. 
(C) O pronome relativo “que” (linha 4) retoma o termo “estruturais” (linha 4) e exerce a função de sujeito da 

oração a que pertence. 
(D) O pronome “seus” (linha 22) é um pronome demonstrativo e exerce a função de adjunto adnominal. 
 
QUESTÃO 07. Assinale a opção incorreta em relação ao período retirado do Texto 01: “A confusão foi tão grande 

que a revista “recolheu” o artigo, ou seja, ele foi excluído do seu catálogo.” (linhas 10 e 11): 
 
(A) A partícula “que” é uma conjunção subordinativa com valor semântico consecutivo. 
(B) É formado por uma oração principal, uma oração subordinada adverbial e uma oração coordenada 

assindética. 
(C) A palavra “grande” exerce a função sintática de predicativo do sujeito da oração a que pertence. 
(D) A locução verbal “foi excluído” poderia ser corretamente substituída por “excluíra”, mantendo-se o sentido 

original do texto. 
 
QUESTÃO 08.  Analise as relações das orações no Texto 01 e assinale a alternativa correta: 
 
(A) Faculta-se a retirada da vírgula antes do pronome relativo “que” (linha 22), mantendo-se a correção 

gramatical e o sentido das orações. 
(B) A partícula “que” (linha 17) é uma conjunção integrante e introduz uma oração subordinada substantiva 

predicativa. 
(C) A oração “Foram ignorados” (linhas 20 e 21) poderia ser introduzida pela conjunção “Portanto”, mantendo a 

coesão com o período anterior. 
(D) A conjunção “e” (linha 23) poderia ser corretamente substituída por “consoante”, sem alteração de sentido. 
 



QUESTÃO 09. Em relação aos verbos do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta: 
 
I. A forma verbal “referiam” (linha 7) exprime um fato anterior ao atual e que se prolongou ao longo do tempo. 
II. Em “Foram ignorados” (linhas 20 e 21), há uma locução verbal em que o verbo “Foram” é o principal, pois é 

conjugado no tempo e modo desejados. 
III.  A forma “têm” (linha 22) é acentuada devido à seguinte regra gramatical: Acentuam-se os verbos 

conjugados na terceira pessoa do plural com acento circunflexo. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 
 
(Texto 02) 

 
Fonte: (Retirado de releasevirtual.com.br, 03/04/2016) 

 
QUESTÃO 10. Analisando-se a figura do Texto 02 acima, é correto concluir que: 
 
(A) A tecnologia causa cada vez mais problemas ao homem. 
(B) Há uma disputa entre a censura e o controle social da mídia. 
(C) Os indivíduos são impedidos de exercerem suas preferências. 
(D) A tecnologia está dominando o mercado e o lazer nacional. 
 

II - PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Em relação aos componentes de hardwares e aos periféricos de um microcomputador, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
I. Os registradores estão localizados no processador e são definidos como pequenas e rápidas memórias que 

guardam temporariamente as instrução que serão executadas pelo processador. 
II. A tecnologia ReadyBoost permite utilizar o espaço de alguns dispositivos de mídia removível para acelerar o 

microcomputador no carregamento de dados e programas, servindo como memória virtual. 
III. A capacidade de armazenamento de uma memória secundária de 2.097.152 KB é menor que a de uma 

memória secundária de 15.461.882.227 bits. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
  



QUESTÃO 12. Sobre o Sistema Operacional Windows 7 (Seven), assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A versão de 64 bits do Windows processa grandes quantidades de RAM (memória de acesso aleatório) com 

maior eficácia do que um sistema de 32 bits. 
(B) Uma das novidades mais significantes trazidas pelo Windows 7 é a possibilidade de fixar ícones na barra de 

tarefas, além dos já existentes ícones ativos. 
(C) Com o atalho de teclado “Winkey+Home”, todas as janelas inativas serão minimizadas/maximizadas, 

permanecendo intacta apenas a ativa. 
(D) O Windows 7 não possui a função touch screen (Windows Touch), apenas disponível nas versões mais atuais 

do sistema operacional. 
 
QUESTÃO 13. Josivaldo, servidor público municipal, deseja enviar um documento eletrônico comunicando a 

cada um dos servidores da entidade sobre o período de recessão de férias que está próximo. 
Independentemente da quantidade de servidores, Josivaldo deseja dirigir-se pessoalmente a cada colega, 
alterando apenas partes do mesmo modelo de carta (como nome e cargo do destinatário). Utilizando o 
Microsoft Word 2007, Josivaldo poderá utilizar, de forma mais rápida e eficiente, a seguinte ferramenta para 
a edição do documento: 

 
(A) Etiquetas 
(B) Referência Cruzada 
(C) Mala Direta 
(D) Layout da Web 
 
QUESTÃO 14. A Área de trabalho remota do Google Chrome permite acessar remotamente um computador a 

partir de outro pela Internet. Diante da suscetibilidade à quebra de segurança na operação, a área de 
trabalho remota do Google Chrome oferece a seguinte proteção: 

 
(A) Todas as sessões da área de trabalho remota são totalmente criptografadas usando os recursos SSL do 

Google Chrome, que inclui suporte completo a AES. 
(B) O cliente e o host verificam o código PIN do microcomputador e divulgam apenas para o próprio Google.  
(C) Os dados da sessão são gravados ou transmitidos de forma a permitir que o Google ou os participantes 

tenha acesso a eles posteriormente. 
(D) Os dados sobre atrasos na rede ou a duração da sua sessão não são coletados ou armazenados, 

permanecendo desconhecidos. 
 
QUESTÃO 15. A política de segurança dos microcomputador que define as regras de uso dos recursos 

computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas 
abusivas, é denominada: 

 
(A) Política de Backup 
(B) Política de Confidencialidade 
(C) Política de Uso Aceitável 
(D) Política de Senhas 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 



QUESTÃO 17. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 
historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 

 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 18. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
QUESTÃO 19. Assinale abaixo qual das alternativas apresenta um atleta medalhista olímpico, nascido no Estado 

de Santa Catarina: 
 
(A) Nalbert. 
(B) André Heller 
(C) Maurren Maggi. 
(D) Fernando Scherer. 
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa-PNSPI (Portaria Nº 2.528, de 19 de outubro de 2006) 
tem como finalidade primordial a recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência 
da pessoa idosa, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com 
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros 
com: 

 
(A) 55 anos ou mais de idade. 
(B) 60 anos ou mais de idade. 
(C) 65 anos ou mais de idade. 
(D) 70 anos ou mais de idade. 
 
  



QUESTÃO 22. Dentro dos pressupostos descritos em lei, a promoção à saúde do idoso inclui as seguintes 
diretrizes:  

 
I. Promoção do envelhecimento ativo e saudável; Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 

Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção. 
II. Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; Estímulo à 

participação e fortalecimento do controle social; Formação e educação permanente dos profissionais de 
saúde; Divulgação e informação para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. 

III. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; 
Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) todos os itens estão corretos. 
(D) apenas os itens II e III estão corretos. 
 
QUESTÃO 23. Cerca de 2 a 10% do etanol (baixas e altas concentrações de álcool no sangue, respectivamente) 

é excretado diretamente pelos pulmões, pela urina ou pelo suor, mas a maior parte é metabolizada: 
 
(A) No fígado. 
(B) Nos rins. 
(C) Na pele. 
(D) No pâncreas. 
 
QUESTÃO 24. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que para evitar problemas com o álcool, o 

consumo aceitável é de até: 
 
(A) 10 doses/semana para homens e 6 para mulheres. 
(B) 6 doses/semana para homens e 10 para mulheres. 
(C) 15 doses/semana para homens e 10 para mulheres. 
(D) 10 doses/semana para homens e 15 para mulheres. 
 
QUESTÃO 25. Na classificação da Insuficiência Renal Aguda com relação à diurese, classifica-se como 

hiperpoliúrica na presença do volume de diurese maior que: 
 
(A) 1000 ml. 
(B) 2000 ml. 
(C) 3000 ml. 
(D) 4000 ml. 
 
QUESTÃO 26. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), são responsabilidades 

e deveres profissionais, exceto: 
 
(A) Exercer a profissão com justiça, compromisso, eqüidade, resolutividade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade. 
(B) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência. 
(C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que 

não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
(D) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros 

procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde. 
 
  



QUESTÃO 27. Associar-se, exercer cargos e participar de Entidades de Classe e Órgãos de Fiscalização do 
Exercício Profissional, são ações descritas pelo CEPE como: 

 
(A) Direito profissional. 
(B) Dever profissional. 
(C) Responsabilidade profissional. 
(D) Obrigação profissional. 
 
QUESTÃO 28. São proibições descritas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: 
 
I. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência técnica ou profissional.  
II. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, 

ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de 
Enfermagem pressupostas. 

III. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como 
forma de garantir Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou 
para outrem. 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens I e III estão corretos. 
(C) Somente os itens II e III estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 29. O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e 

recorrentes, sendo a quinta etapa desse processo denominada: 
 
(A) Prognóstico de Enfermagem. 
(B) Avaliação de Enfermagem. 
(C) Investigação de Enfermagem. 
(D) Anotação de Enfermagem. 
 
QUESTÃO 30. A Implementação de Enfermagem é a fase do processo de enfermagem onde é determinada a 

realização das ações ou intervenções de Enfermagem determinadas na etapa do: 
 
(A) Diagnóstico de Enfermagem. 
(B) Histórico de Enfermagem. 
(C) Controle de Enfermagem. 
(D) Planejamento de Enfermagem. 
 
QUESTÃO 31. Para medida da Pressão Arterial (PA), com uma das mãos, palpe a artéria radial e, com a outra, 

insufle o manguito. A pressão sistólica estimada será aquela em que você deixar de sentir o pulso radial. 
Coloque o estetoscópio sobre o local onde você palpou o pulso da artéria braquial e insufle o manguito cerca 
de: 

 
(A) 20 mmHg acima do valor estimado de pressão sistólica. 
(B) 30 mmHg acima do valor estimado de pressão sistólica. 
(C) 50 mmHg acima do valor estimado de pressão sistólica. 
(D) 60 mmHg acima do valor estimado de pressão sistólica. 
 
QUESTÃO 32. A gordura visceral (presente entre as vísceras) está relacionada à resistência à insulina e 

hipertrigliceridemia. Dentre as circunferências medidas no exame físico, aquela que possui maior correlação 
com a obesidade visceral é a: 

 
(A) Circunferência abdominal. 
(B) Circunferência da cintura pélvica. 
(C) Circunferência do quadril. 
(D) Circunferência glútea. 
 



QUESTÃO 33. Além do edema e das alterações de pilificação, podemos observar no exame físico do olho o 
hipertelorismo, que se caracteriza por: 

 
(A) Afastamento das cavidades orbitárias. 
(B) Estrabismo divergente. 
(C) Nistagmo (movimentação involuntária). 
(D) Blefaroptose. 
 
QUESTÃO 34. “São sons contínuos, musicais e de longa duração. Têm sua origem nas vias aéreas e requerem o 

fechamento prévio dos brônquios. As paredes brônquicas devem ser trazidas aos pontos de oclusão para 
que ocorram.” O texto traz as características do Ruído Adventício denominado: 

 
(A) Crepitações. 
(B) Estertores grossos. 
(C) Sibilos. 
(D) Roncos. 
 
QUESTÃO 35. Com relação ao procedimento de calçamento das luvas estéreis, indique a alternativa incorreta: 
 
(A) Antes de qualquer coisa, ressalte-se que a luva deve ter um ajuste adequado, cuja numeração corresponda 

ao tamanho da mão.  
(B) Abra o pacote de luvas posicionando a abertura do envelope para cima e o punho em sua direção. 
(C) Toque somente a parte externa do pacote, mantendo estéreis a luva e a área interna do pacote. Segure a 

luva pela dobra do punho, pois é a parte que irá se aderir à pele ao calçá-la, única face que pode ser tocada 
com a mão não enluvada, desta forma, sua parte externa se mantém estéril. 

(D) Para pegar a outra luva, introduza os dedos da mão enluvada abaixo da dobra do punho e calce-a, ajustando-
a pela face interna. Calçando a luva, mantenha distância dos mobiliários e as mãos em nível mais elevado, 
evitando a contaminação externa da mesma. 

 
QUESTÃO 36. Com relação à prescrição dos cuidados de Enfermagem ao paciente que apresente náuseas, 

vômitos, gases, empanturramento e cólicas associadas à nutrição enteral é incorreto o que se afirma em: 
 
(A) Administração gota a gota; manutenção de fluxo uniforme; aumentar o gotejamento para acertar o horário 

do volume em atraso. 
(B) Aumentar o volume gradativamente, avaliando-se a tolerância do paciente. 
(C) Em caso de náuseas, diminuição da velocidade ou interrupção por uma hora ou mais. 
(D) A distensão pode melhorar com a deambulação Avaliação do resíduo gástrico: volume maior que 150ml 

indica retardo do esvaziamento gástrico. 
 
QUESTÃO 37. A osteoporose pode ser primária ou secundária. A forma primária é classificada em tipo I e tipo II. 

No tipo I: 
 
(A) Existe rápida perda óssea e ocorre na mulher recentemente menopausada. 
(B) É relacionada ao envelhecimento e aparece por deficiência crônica de cálcio. 
(C) É relacionada ao aumento da atividade do paratormônio e diminuição da formação óssea. 
(D) È decorrente de processos inflamatórios, como a artrite reumatóide; alterações endócrinas, como 

hipertireoidismo e desordens adrenais; mieloma múltiplo; por desuso; por uso de drogas como heparina, 
álcool, vitamina A e corticóides. 

 
QUESTÃO 38. O consumo de cálcio aumenta com a atividade física e também é maior na gravidez e lactação. As 

necessidades diárias variam de acordo com a faixa etária, no adolescente é cerca de 1200 mg/dia; no adulto, 
800 mg/dia; na perimenopausa, 1000 mg/dia; na pós-menopausa: 

 
(A) 1200 mg/dia. 
(B) 1500 mg/dia. 
(C) 1800 mg/dia. 
(D) 2000 mg/dia. 
 



QUESTÃO 39. Segundo o Ministério da Saúde, materiais embalados em tecido de algodão cru duplo esterilizados 
à vapor tem prazo de validade de esterilização de: 

 
(A) 2 anos. 
(B) 1 ano. 
(C) 6 meses. 
(D) 7 a 14 dias. 

 
QUESTÃO 40. O número de casos presentes (novos + antigos) em uma determinada comunidade num período 

de tempo especificado gera o indicador de saúde denominado: 
 
(A) Coeficiente de incidência. 
(B) Coeficiente de morbidade. 
(C) Coeficiente de prevalência. 
(D) Coeficiente de letalidade. 

 
 


