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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1, 2 e 3:

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA

“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre
um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos,
depois de escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros,
borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra!
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem
alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também
aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas.
Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o
aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim,
a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas,
mas escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém
suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga
Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha
nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável.”
(Bartolomeu Campos de Queirós)

1. De acordo com o texto, o autor está fazendo a descrição de:
A) uma professora.
B) uma sala de aula.
C) uma escola.
D) aulas de poesia.
E) um poeta anônimo.
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2. Para o autor, o silêncio na hora da chamada demonstrava:
A ) vontade de estudar poesia.
B) obediência às regras da escola.
C) medo de ser punido.
D) orgulho de saber o alfabeto.
E) respeito pela professora.
3. Observe: “Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza”. Nessa frase, a palavra
“assim” tem sentido de:
A) explicação.
B) consequência.
C) conclusão.
D) tempo.
E) educação.

Texto para a questão 4:

(www.google.com.br)
4. Nas tirinhas de Chico Bento, o seu modo de falar é um retrato da linguagem:
A) literária.
B) caipira.
C) culta.
D) gíria.
E) técnica.
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5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
A) proteína - máquina - bambú.
B) naturêza - poluído - colégio.
C) conteúdo - petróleo - querosêne.
D) crisântemo - substância - maracujá.
E) política - senadôr - eleitôr.
6. De acordo com a Nova Ortografia, qual das palavras abaixo deve ser escrita sem o
acento gráfico:
A) herói.
B) assembléia.
C) têm (verbo, 3ª pessoa do plural).
D) detém (verbo, 3ª pessoa do singular).
E) pôde (verbo, 3ª pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo).
7. Em qual das alternativas abaixo o uso do acento indicativo de crase está
corretamente empregado?
A) Entrada proibida à menores de 18 anos.
B) Respeite à sinalização.
C)Tráfego proibido à bicicletas.
D) Obras à 100 metros.
E) Obedeça à sinalização.
8. A colocação do pronome oblíquo átono deve obedecer às regras da língua culta e
da eufonia (bom som). Assinale a alternativa que está coerente com essas regras.
A) Ele já me tinha dado um grande susto naquela noite.
B) Em se tratando-se de esporte, ele prefere o futebol.
C) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia até a igreja.
D) Não foi trabalhar, porque não foram oferecidas-lhes as informações salariais.
E) Convido-o a fazere-lhes as devidas observações.
9. Quanto à sintaxe de concordância verbo-nominal, assinale a frase que obedece
aos preceitos da língua culta escrita:
A) Bateu três horas no relógio da matriz.
B) Fazem mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
C) Na ocasião do centenário do município, bem menas pessoas participaram das
comemorações.
D) Havia muitos candidatos esperando chegar o dia da prova.
E) Anexo ao orçamento solicitado, seguem as fotos para análise e
encaminhamentos.
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10. Qual das modalidades de texto abaixo NÃO se encaixa no formato da redação
oficial:
A) Dissertação.
B) Requerimento.
C) Ofício.
D) Memorando.
E) Circular.
_______________________________________________________________________

Matemática

11. A quantidade de divisores inteiros do máximo divisor comum de 24 e 72 é:
A) 16.

B) 8 .

C) 6.

D) 4.

12. O valor da expressão
pertence ao conjunto dos números:

E) 10.

é um número que

A) naturais.
B) irracionais.
C) inteiros não negativos.
D) racionais.
E) inteiros não positivos.
13. Considere as afirmações:
(
(
(

) o mínimo múltiplo comum entre os números 16 e 18 é 144.
) o máximo divisor comum entre os números 12 e 15 é 3.
)

(

)

Assinale a alternativa CORRETA:
A) V – V – V – V.
B) V – V – V – F.
C) V – F – V – F.
D) F – F – V – F.
E) V – V – F – V.
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14. Na universidade “Formamos Bem”, nos cursos de engenharia

dos acadêmicos

são do sexo masculino. Sabendo que existem 1800 acadêmicos e que

dos

acadêmicos do sexo feminino são calouros, determine o número de acadêmicos
calouros do sexo feminino.
A) 205.

15. Se

B) 315 .

D) 45.

é a área de um quadrado de lado igual a 9, então

A) 3

3
C) 2
D) 12
E) 9.
B)

C) 63.

E) 40.

é igual a:

.
.
.
.

16. Determine a área e o perímetro de um retângulo, sabendo que o comprimento
mede
e que a largura mede
do comprimento. (Lembre-se que perímetro
de uma figura plana é a soma da medida de todos os seus lados).
A) 135 cm² e 48 cm.
B) 48 cm² e 48 cm.
C) 135 cm² e 24 cm.
D) 150 cm² e 48 cm.
E) 150 cm² e 24 cm.
17. A Família “Souza” residente da pacata cidade “Tudo tranquilo”, partiram de
viagem rumo à cidade “O agito é aqui”. Na ida a uma velocidade média de
,
a viagem teve uma duração de
horas. Na volta para casa, com mais pressa,
quanto tempo durou a viagem se a velocidade média foi de
?
A)
B)
C)
D)
E)

.
.
.
.
.
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18. Na fábrica de moletons “Aquece muito”, 13 máquinas trabalhando 6 horas por
dia, durante 20 dias produzem 2400 moletons. Durante o inverno, a forte demanda,
obriga a fábrica a funcionar 10 horas por dia mantendo a mesma quantidade de
máquinas. Sendo assim, em 15 dias a fábrica produz quantos moletons?
A) 2400 moletons.
B) 3000 moletons.
C) 2500 moletons.
D) 2800 moletons.
E) 3200 moletons.
19. Analise as afirmações:
(

) 30% de 70% é 21%.

(

) A terça parte de 3 é 3 .

(

)

19

=1-

18

, para todo

real.

Assinale a alternativa CORRETA:
A) F – F – V.
B) V – F – V.
C) V – F – F.
D) V – V – F.
E) F – F – F.

20. A fração geratriz da dízima periódica
A)

.

B)
C)
D)
E)

é:

.
.
.
.
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Específicas:

21. A Portaria nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011 aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização
da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS). Considerando a respectiva portaria a Atenção Básica
caracteriza-se por:
A) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de
danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção
integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
B) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde em âmbito
coletivo, em nível terciário, que abrange a promoção e a proteção da saúde e a
reabilitação, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte
na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde das coletividades.
C) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrange diagnóstico, tratamento, a reabilitação e a
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção individual
que impacte na situação de saúde e condicionantes de saúde das coletividades.
D) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual que abrange a promoção e a proteção da saúde, e a manutenção da
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte nas
situações de morbidades das pessoas e nos determinantes individuais de
saúde.
E) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito
individual abrangendo de forma especifica as ações de promoção, proteção e
prevenção de agravos, com o objetivo de desenvolver uma atenção individual
que impacte nas situações de saúde e autonomia das pessoas e nos
determinantes e condicionantes de saúde.
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22. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde –
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.
O decreto prevê as Regiões de Saúde, as quais serão instituídas pelo Estado, em
articulação com os Municípios, respeitando as diretrizes gerais pactuadas na
Comissão Intergestores Tripartite – CIT. Sendo assim, para ser instituída, a Região de
Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:
I - atenção primária.
II - urgência e emergência
III - atenção psicossocial.
IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
V - vigilância em saúde.
VI – atenção farmacêutica.
Estão CORRETAS as alternativas:
A) I, II, III, IV, V.
B) I, II, IV, V, VI.
C) II, III, IV, V, VI.
D) I, II, III, IV, VI.
E) I, II, IV, V, VI.
23. A Resolução COFEN nº 311/2007 trata do Código de Ética dos profissionais de
enfermagem. O capítulo II aborda o sigilo profissional, neste item são considerados
responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem:
I - Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua
atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o
consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
II - Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado sob autorização
quando necessário à prestação da assistência.
III - O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, não deverá
comparecer perante a autoridade e, se for o caso, nunca revelar o segredo.
IV - O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, exceto
quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor
tenha capacidade de discernimento, inclusive nos casos em que possa acarretar
danos ou riscos ao mesmo.
V - Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o
dever do sigilo profissional.
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São consideradas verdadeiras a alternativa que contempla os itens:
A) I, II, V.
B) I, II, IV.
C) II, III, IV.
D) III, IV, V.
E) II, III, V.
24. A profissão de enfermagem atua frente à educação em saúde de diversas formas,
utilizando-a como ponte para promoção da saúde de cada indivíduo, ou mesmo
através do cuidado prestado a um enfermo, ou ainda proporcionando subsídios para
que sua equipe possa atuar permanentemente de forma atualizada. Sendo assim,
podem ser consideradas estratégias para promover educação em saúde:
I - Grupos de saúde;
II - Grupos de doenças específicas;
III – Palestras;
IV – Inspeções;
V – Atendimento individualizado;
VI – Visita Domiciliar.
São consideradas CORRETAS a alternativa que contemplas os itens:
A) I, II, III, V, VI.
B) I, II, III, IV, V.
C) I, II e III.
D) II, III, V, VI.
E) I, II, V, VI.
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25. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em
2014, amplia o Calendário Nacional de Vacinação com a introdução da vacina
papilomavírus humano (HPV) no Sistema Único de Saúde (SUS). A vacinação,
conjuntamente com as atuais ações para o rastreamento do câncer do colo do útero,
possibilitará nas próximas décadas prevenir esta doença que representa, hoje, a
segunda principal causa de morte por neoplasias entre mulheres no Brasil. Sobre
esta vacina assinale a alternativa CORRETA:
A) A vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, sendo adotado o esquema
vacinal estendido, composto por três doses (0, 6 meses e 60 meses).
B) A vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, sendo adotado o esquema
vacinal estendido, composto por duas doses (0 e 6 meses).
C) A vacina protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, sendo adotado o esquema
vacinal estendido, composto por dose única.
D) A vacina protege contra os subtipos 16 e 18, sendo adotado o esquema vacinal
estendido, composto por três doses (0, 6 meses e 60 meses).
E) Nenhuma das alternativas anteriores.
26. O debridamento é um procedimento tradicional e frequentemente empregado
no tratamento de feridas. Sendo assim, são considerados tipos de debridamento,
EXCETO:
A) Debridamento por aspiração.
B) Debridamento cirúrgico.
C) Debridamento mecânico.
D) Debridamento químico.
E) Debridamento autolítico.
27. A Estomia intestinal consiste na exteriorização de uma porção do intestino
gerando uma abertura que possibilita a eliminação incontinente dos efluentes
intestinais. Sobre os estomas intestinais, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Na ileostomia, as fezes apresentam consistência pastosa, pouco corrosivas à
pele devido à presença de enzimas liberadas pelo jejuno e duodeno.
B) Os estomas podem fazer parte do tratamento de doenças malignas, benignas,
inflamatórias, traumáticas e congênitas do trato gastrintestinal.
C) A estomia intestinal (jejunostomia, ileostomia, cecostomia e colostomia) é
indicada quando alguma destas partes do intestino apresenta disfunção ou
lesão.
D) A jejunostomia tem função de alimentação, ou descompressão.
E) As colostomias podem ser sub-divididas em colostomia ascendente, transversa
e descendente dependendo da segmento do intestino grosso exteriorizado.
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28. Complete a frase: Para prestar cuidados ao paciente com transtorno de humor na
fase depressiva, a enfermagem precisa de conhecimentos para fundamentar sua
tomada de decisão de modo que auxilie o paciente em sua recuperação. A equipe de
enfermagem deverá __________________________ como parte dos cuidados
prestados ao paciente.
A) Estimular o paciente a verbalizar e elaborar seus sentimentos.
B) Estabelecer uma relação de amizade com o paciente e de respeito à cultura do
paciente.
C) Administrar medicamentos, independente da vontade do paciente.
D) Sempre deixa-lo à vontade com seus sentimentos, anotando para
acompanhamento do caso, para divulgação.
E) Orientar quanto ao uso de ansiolíticos no domicílio quando observar crises.
29. O prontuário do paciente consiste no instrumento onde são registrados, todos os
dados referentes ao histórico de saúde e atendimentos desenvolvidos junto ao
paciente. Considera-se como responsável pela guarda e manutenção do prontuário
do paciente:
A) Todos os membros da equipe de saúde atuantes com o paciente.
B) Somente a equipe de enfermagem.
C) Somente a equipe médica.
D) Somente pelo escriturário da instituição.
E) Somente pelo responsável técnico da unidade.
30. São considerados cuidados de enfermagem com o coto umbilical do recémnascido, coloque nas questões V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F
(falso) quando a afirmação for incorreta. Após assinale a questão que contempla a
ordem correta das alternativas.
(
(
(
(
(
(

) Hidratar;
) Usar cinta;
) Ocluir;
) Lavar com água e sabonete neutro;
) Higienizar com álcool 70%;
) Lubrificar com vaselina.

A ordem CORRETA de cima para baixo está na alternativa:
A) F, F, F, V, V, F.
B) V, V, F, V, V, V.
C) F, V, V, V, V, F.
D) V, V, V, F, F, V.
E) V, F, F, V, V, V.
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31. O processo de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais consiste em um
procedimento de significativa importância para as instituições de saúde. É
considerada a forma ideal para esterilização de materiais:
A) Esterilização por autoclave.
B) Esterilização por estufa.
C) Esterilização por imersão em detergente enzimático.
D) Esterilização por imersão em hipoclorito de sódio.
E) Esterilização por imersão em glutaraldeido.
32. A oferta de testes rápidos nos estabelecimentos de saúde do Sistema Único de
Saúde tornou-se realidade. Atualmente, estão disponíveis nas Unidades Básicas de
Saúde testes rápidos para:
A) HIV, Hepatite B e C e Sífilis.
B) HIV e Sífilis.
C) HIV e Hepatite B e C.
D) Somente HIV.
E) Somente Hepatite B e C.
33. A utilização de anticoncepcionais hormonais é contraindicada para mulheres que
apresentem:
A) Doença coronariana e outras alterações circulatórias.
B) Endometriose, tensão pré-menstrual intensa ou, sejam tabagistas.
C) Hirsurtismo, acne e irregularidade menstrual.
D) Dismenorreia, acne ou idade avançada.
E) Imobilização prolongada, cisto folicular ou idade inferior a 18 anos.
34. A visita domiciliar é um procedimento comum na Atenção Básica em Saúde,
especialmente, para as equipe que atuam na Estratégia de Saúde da Família. Os
profissionais que tem a atribuição de realizar visita domiciliar:
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Profissional médico.
C) Profissionais de Enfermagem.
D) Agentes Comunitários de Saúde.
E) Profissional odontólogo.
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35. São consideradas Redes de Atenção a Saúde:
I – Rede Cegonha.
II – Rede de Atenção Psicossocial.
III - Rede de Atenção as Urgências e Emergências.
IV – Rede de Atenção a Assistência Farmacêutica.
V – Rede de Atenção Hospitalar.
VI - Rede de Atenção as Doenças e Condições Crônicas.
VII - Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência.
A alternativa que contempla as informações CORRETAS é:
A) I, II, III, VI, VIII.
B) I, II, III, IV, V.
C) II, III, IV, V, VI.
D) I, III, V, VI, VII.
E) Todas as alternativas estão corretas.
36. O Programa Telessaúde Brasil Redes do MS consiste em uma importante e
inovadora ferramenta para qualificar o trabalho das equipes de Atenção Básica. O
programa oferece apoio por meio da educação permanente a distância, aos
profissionais através de:
A) Todas as alternativas estão corretas.
B) Webconfrência.
C) Workshops.
D) Teleconsultoria.
E) Cursos e mini - cursos.
37. A administração de medicamentos por via parenteral é feita através de injeções,
utilizando-se seringas, agulhas e cateteres. As vias mais comuns são a intramuscular,
a subcutânea, a intravenosa e a intradérmica. A quantidade de líquido a ser injetado
por via intramuscular varia de acordo com os locais. As regiões para aplicação
intramuscular são:
A) Dorsoglútea, deltoidiana, ventroglútea e face ântero-lateral da coxa.
B) Deltoidiana, fossa antecubital, face posterior da perna e dorsoglútea.
C) Face ântero-lateral da coxa e ventroglútea, deltoidiana, face posterior da perna
e antecubital do braço.
D) Ventroglútea, deltoidiana, face póstero-lateral do antebraço e coxa.
E) Deltoidiana, dorsoglútea, fossa antecubital e póstero-lateral da coxa.
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38. Rede de frio é o sistema de conservação dos imunobiológicos, onde se inclui o
armazenamento, o transporte e a manipulação destes produtos em condições
adequadas de refrigeração. Esse sistema se divide em quatro níveis, obedecendo a
seguinte hierarquia:
A) Nacional, central estadual, regional e local.
B) Local, regional, nacional, central estadual.
C) Central estadual, regional, local, nacional.
D) Nacional, central estadual, local, regional.
E) Nacional, local, regional, central estadual.
39. Correlacione a primeira coluna de acordo com a segunda.
I – Via oral.
II – Via retal.
III – Via Otológica.
IV – Via instramuscular.
V – Via EV.
(
(
(
(
(
(

) Esta via é indicada para pacientes com problemas auriculares.
) Segunda via de escolha em relação a velocidade de absorção do medicamento.
) Permite a administração de medicações simultâneas com absorção rápida.
) Via muito utilizado para administração de contraste para exame abdominal.
) Esta via não pode ser utilizada em pacientes entubados ou confusos.
) Para esta via é indicado como local de escolha a ordem distal – proximal.

Assinale a alternativa CORRETA que contempla a sequência de cima para baixo.
A) III, IV, V, II, I, V.
B) I, III, II, IV, IV, V.
C) II, I, III, II, V, IV.
D) V, II, IV, III, V, I.
E) IV, III, V, II, I, IV.
40. Em relação aos termos técnicos utilizados na área da saúde, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Cianose é um sinal de bom fluxo de oxigenação nos tecidos.
B) Hipertensão é um sinal de pressão acima do normal.
C) Taquipnéia é um desconforto respiratório e requer cuidado de enfermagem.
D) Síncope é quando o paciente desmaia.
E) Anúria é a parada do ato de urinar.
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