Prefeitura Municipal de Moreilândia/PE
Concurso Público Nº 001/2020

PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)

A onça e a raposa
A raposa e a onça eram inimigas antigas.
Cansada de ser enganada pela raposa, sem
poder apanhá-la, a onça resolveu atraí-la à sua
furna, fazendo correr a notícia de que tinha
morrido, e deitando-se no chão da caverna a
fingir de cadáver. Todos os bichos vieram olhar
a defunta, contentíssimos. A raposa também,
mas prudentemente, pondo-se de longe. E, por
trás dos outros animais, gritou:
— Minha avó, quando morreu, espirrou
três vezes. Espirrar é o único sinal verdadeiro da
morte.
Para mostrar que estava morta de
verdade, a onça espirrou três vezes e a raposa
fugiu às gargalhadas.
A onça ficou furiosa por ter ela
descoberto facilmente seu embuste e resolveu
agarrá-la, quando fosse beber água. Havia seca
no sertão e somente numa cacimba, ao pé
duma serra, se encontrava ainda um pouco de
água. Todos os bichos eram obrigados a matar a
sede ali. A onça ficou à espera da adversária dia
e noite, ao pé da bebida.
Nunca a raposa curtira tanta sede em
dias de sua vida. Ao fim de uns três, já não
aguentava mais. Resolveu empregar astúcia
para se desalterar. Procurou um cortiço de
abelhas. furou-o e, com o mel que dele
escorreu, untou todo o corpo. Espojou-se,
depois, num monte de folhas secas, que se
grudaram aos seus pelos e a cobriram toda.
Ao cair da tarde, foi à cacimba. A onça
montava guarda, olhou-a muito tempo e
perguntou-lhe:
— Que bicho és tu que não conheço e
nunca vi?
Ela respondeu, disfarçando a voz.
— Sou o bicho Folharal.
— Está bem. Podes beber.
Mais que depressa, a raposa desceu a
pequena rampa do bebedouro, meteu-se na
água, sorvendo-a com delícia, e a onça, lá de
cima, vendo aquela sofreguidão no beber de
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animal que trazia sede de vários dias,
desconfiou e murmurou:
— Quanto bebes, Folharal!
Mas a água derretia o mel e as folhas
iam-se despregando. Quando a raposa se fartou,
caíra a última. Então, a onça a reconheceu e,
com um urro de triunfo, saltou ferozmente
sobre ela. A noite viera, o pulo foi mal calculado
no escuro e a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas.

QUESTÃO 1
De acordo com o texto, só não se aplicaria à
raposa a característica:
a) astuta.
b) ingênua.
c) sagaz.
d) ladina.
e) ardilosa.
QUESTÃO 2
Qual lição pode-se extrair desse texto?
a) ninguém, por mais que tente e se esforce,
pode prever o seu futuro.
b) sem muita luta e muito trabalho, nada se
consegue na vida.
c) o mais forte sempre vence.
d) Melhor só que mal acompanhado.
e) Com sabedoria você consegue alcançar seus
objetivos.
QUESTÃO 3
No contexto, o termo embuste pode ser
substituído, sem alterar o sentido, por:
a) raiva
b) crime
c) chateação
d) emboscada
e) deselegância
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

Sobre o gênero e tipologia textual do texto “A
onça e a raposa”, analise as afirmativas a seguir.

Marque a alternativa que indica o motivo da
concordância do sujeito com o verbo nessa
oração: O enxame não atacou a raposa.

I. O gênero textual em questão é uma fábula
pertencente à tipologia narrativa.
II. A tipologia e o gênero textual se definem
igualmente.
III. O gênero textual fábula em questão é
pertencente à tipologia descritiva.
IV. São características que definem a fábula: os
animais que falam e uma linguagem erudita.
V. Mesmo quando não há uma moral explícita, a
fábula busca transmitir alguma lição moral
humana.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II
b) I e V
c) III e V
d) I, II, IV
e) I, II, V

a) Nomes próprios de lugares ou títulos de obras
precedidos de artigo no plural, o verbo fica no
plural.
b) Sujeito representado por um substantivo
coletivo o verbo ficará no singular.
c) Sujeito composto antes do verbo, este fica no
plural.
d) Sujeito composto depois do verbo, este
concordará com o mais próximo ou com todos,
ficando no plural.
e) Quando os núcleos do sujeito constituírem
uma gradação, o verbo fica no singular.
QUESTÃO 7
Leia a tirinha de Baby blues para responder as
questões abaixo.

QUESTÃO 5
Observe os períodos e suas respectivas análises.
Marque a que foi feita corretamente:
a) "Nunca a raposa curtira tanta sede em dias
de sua vida”. A forma verbal curtira encontra-se
no pretérito imperfeito do subjuntivo.
b) O sujeito da oração “Todos os bichos vieram
olhar a defunta.” é classificado como composto.
c) No trecho “...fazendo correr a notícia de que
tinha morrido...” pode-se afirmar que há uso da
figura de linguagem metáfora.
d) Na oração “— Quanto bebes, Folharal!”, a
pontuação foi utilizada para indicar o discurso
direto e o espanto do locutor.
e) Na oração “a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas” a crase foi utilizada pois faz
referência direta a uma personagem feminina: a
raposa.

Qual é a real intenção do garoto ao dar uma flor
para sua mãe?
a) presenteá-la pelo dia das mães
b) mostrar seu amor
c) amenizar uma provável reclamação
d) ganhar um presente da mãe
e) achou a rosa bonita
QUESTÃO 8
Sobre o uso dos pronomes demonstrativos em
relação à norma padrão é correto afirmar que:
a) Há inadequação no primeiro quadrinho, pois
quando se refere a termos próximos ao locutor,
deve-se usar “isto” e seus derivados.
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b) É facultativo o uso de “isto” ou “isso” no
primeiro quadrinho, ficando à critério do locutor
qual prefere usar.
c) No segundo quadrinho, a mãe utiliza de
forma adequada o pronome “Esta”, pois faz
referência a uma situação já passada.
d) A mãe também poderia ter utilizado o
pronome “Essa”, pois revela algo feito pelo
interlocutor.
e) O uso do pronome “esse” no último
quadrinho faz referência ao vocábulo “tempo”.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I - O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.
QUESTÃO 10
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Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.

leite do
leite do
leite do
leite no

QUESTÃO 11
O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:
a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand
d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
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QUESTÃO 12
A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prevê a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:
a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
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para facilitar o seu uso. Marque a alternativa
que mostra o atalho que permite, facilmente,
abrir o Gerenciador de Tarefas.
a) Ctrl + Alt + Esc.
b) Ctrl + Shift + Esc.
c) Ctrl + Shift + Alt.
d) Ctrl + Windows + Alt.
e) Ctrl + Windows + E.
QUESTÃO 15
Um usuário não conseguiu completar a
formatação de um HD externo no Windows,
porém, ficou sabendo que existe a possiblidade
da formatação pelo Prompt de Comando. Que
recurso dentro da plataforma Windows
solucionará seu problema?
a) Diskpart.
b) Diskformat.
c) Formatdisk.
d) Deletepart.
e) Deletedisk.
QUESTÃO 16

INFORMÁTICA
QUESTÃO 13
Um professor criou uma tabela no Excel 2013
para calcular a média aritmética dos seus
alunos. As notas de um aluno estão cadastradas
nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual
comando ele deve colocar em H9 para calcular a
média?
a) =SOMAR(H5:H8).
b) =SOMAR(H5/H8).
c) =MÉDIA(H5:H8).
d) =MÉDIA(H5;H8).
e) =MEDIANA(H5;H8).

Malwares são tipos de softwares maliciosos que
se infiltram em computadores para causar
danos ou, em muitos casos, roubar dados do
proprietário. Um deles tem função de exibir
vários anúncios indesejáveis, geralmente
surgindo na forma de pop-ups, deixando o
computador cada vez mais lento. Os softwares
que exibem anúncios indesejados são chamados
de:
a) Adware.
b) Keylogger.
c) Backdoor.
d) Worm.
e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 14
A plataforma Windows nos proporciona
diversos recursos, como por exemplo, atalhos
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 17
De acordo com o Código de Ética dos
profissionais de Enfermagem julgue os itens a
seguir:
I- É direito do profissional de enfermagem ser
informado sobre o diagnóstico provisório ou
definitivo de todos os pacientes que estejam
sob sua assistência.
II- É responsabilidade do profissional de
enfermagem avaliar criteriosamente sua
competência técnica e legal e somente aceitar
encargos ou atribuições, quando capaz de
desempenho seguro para si e para o paciente.
III- É dever do profissional de enfermagem
colocar seus serviços profissionais à disposição
da comunidade em casos de emergência,
epidemia e catástrofe, com o intuito de adquirir
vantagens pessoais.
IV- É proibido ao profissional de enfermagem
negar assistência de Enfermagem em caso de
urgência ou emergência.
V- As penalidades a serem impostas pelos
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem
são: multa, advertência verbal, suspensão do
exercício profissional, cassação do direito ao
exercício profissional e censura.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão
corretas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas as alternativas II, III, IV e V estão
corretas.
d) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão
corretas.
e) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
QUESTÃO 18
Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial, são hipertensos os adultos cuja pressão
arterial sistólica (PAS) atinge valores iguais ou
superiores a 140 mmHg, e/ou cuja pressão
arterial diastólica (PAD) seja igual ou maior que
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90 mmHg. Por ser um fator de risco para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares
(DCV), é considerado um dos problemas de
saúde pública a ser enfrentado por toda
sociedade. Portanto, é imprescindível que o
profissional de saúde seja devidamente
qualificado para uma apropriada aferição da
pressão arterial. Dessa forma, julgue os itens a
seguir acerca do preparo do paciente para uma
adequada aferição da pressão arterial:
I- Explicar o procedimento ao paciente e deixálo em repouso de 15 a 20min em ambiente
calmo. Deve ser orientado a não conversar
durante a medição.
II- Certificar-se de que o paciente não esteja
com a bexiga cheia.
III- A posição corporal do paciente na hora de
aferir a pressão não interfere no resultado.
IV- A prática de atividade física há pelo menos
60 minutos não prejudica o resultado da
pressão arterial.
V- Certificar-se de que o paciente não tenha
fumado nos últimos 30 minutos.
VI- Assegurar que o paciente não tenha ingerido
bebidas alcoólicas, café ou alimentos antes da
aferição da pressão arterial.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as alternativas II, III, IV e V
corretas.
b) Apenas as alternativas I, II, III e VI
corretas.
c) Apenas as alternativas II, III, V e VI
corretas.
d) Apenas as alternativas II, III, IV, V e VI
corretas.
e) Apenas as alternativas II, V e VI
corretas.

estão
estão
estão
estão
estão

QUESTÃO 19
A incontinência urinária tem amplo impacto
sobre a qualidade de vida das pessoas idosas.
Comumente, causa grande constrangimento e
induz ao isolamento social e à depressão.
Geralmente se deve a alterações específicas do
corpo em decorrência de doenças, uso de
medicamentos ou pode representar o início de
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uma doença. As causas de incontinência urinária
na pessoa idosa podem ser divididas em agudas
e crônicas. A fase crônica possui quatro tipos.
Associe corretamente os tipos aos seus
sintomas.
(1) Esforço
(2) Urgência
(3) Sobrefluxo
(4) Funcional
( ) Extravasamento de urina (quase sempre
volumes grandes, ainda que seja variável) pela
incapacidade para retardar a micção após
perceber a sensação de plenitude vesical.
( ) Escape de urina relacionado com a
incapacidade para usar o vaso sanitário por
dano da função cognitiva ou física, falta de
disposição psicológica ou barreiras no ambiente.
( ) Escape involuntário de urina, quase sempre
em pequenas quantidades, com aumentos da
pressão intra-abdominal.
( ) Escape de urina, quase sempre em pequenas
quantidades, secundária a esforço mecânico
sobre a bexiga distendida ou por outros efeitos
da retenção urinária e a função esfincteriana.
Marque a sequência correta:
a) 2, 4, 1, 3.
b) 2, 1, 4, 3.
c) 1, 4, 3, 2.
d) 4, 3, 2, 1.
e) 1, 4, 2, 3.
QUESTÃO 20
Processo pelo qual são destruídas todas as
formas de vida microbiana mediante aplicação
de agentes físicos e químicos. É utilizado no
tratamento de artigos críticos. Essa definição
refere-se a:
a) Limpeza.
b) Esterilização.
c) Desinfecção.
d) Limpeza terminal.
e) Limpeza concorrente.
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QUESTÃO 21
Poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e
polifagia são sinais e sintomas característicos
que levam o profissional de saúde a suspeitar da
doença:
a) Hipertensão arterial.
b) Epilepsia.
c) Diabetes mellitus.
d) Tuberculose.
e) Pneumonia.
QUESTÃO 22
A separação intempestiva da placenta do seu
sítio de implantação no corpo uterino antes do
nascimento do feto, em uma gestação de 20 ou
mais semanas completas. É característica:
a) Placenta prévia.
b) Descolamento prematuro de placenta.
c) Descolamento cório-amniótico.
d) Oligoidrâmnio.
e) Amniorrexe prematura.
QUESTÃO 23
A vacina Pentavalente faz parte do Calendário
Nacional de Vacinação. Este imunobiológico
protege contra as doenças:
a) Sarampo, caxumba, rubéola, tétano e
coqueluche.
b) Difteria, tétano, coqueluche, caxumba e
rubéola.
c) Difteria, meningite, hepatite B, coqueluche e
as infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae b.
d) Coqueluche, caxumba, rubéola, Meningite e
as infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae b.
e) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e as
infecções causadas pelo Haemophilus influenzae
b.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

No processo de uma transfusão sanguínea, o
profissional de enfermagem geralmente é o
primeiro a suspeitar de uma reação
transfusional. Nessa dinâmica, cabe a ele dar
atenção adequada ao paciente. Acerca do tema,
julgue os itens a seguir:

Doença
causada
pelo
microrganismo
Treponema pallidum, podendo apresentar
diversas manifestações clínicas e diferentes
estágios. Refere-se a:

I- Se o paciente apresenta sinais de reação
transfusional, a transfusão não deve ser
interrompida de imediato.
II- Devem ser checados: rótulo da bolsa do
hemocomponente em uso, identificação e
registros do paciente e se o hemocomponente
transfundido foi realmente destinado ao
receptor.
III- Manter um acesso com solução fisiológica a
0,9%.
IV- O serviço de hemoterapia e o médico do
paciente devem ser imediatamente notificados.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as alternativas II, III e IV estão
corretas.
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
e) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
QUESTÃO 25

a) Hanseníase.
b) Coqueluche.
c) Gonorreia.
d) Sífilis.
e) Cólera.
QUESTÃO 27
A caminho da Unidade Básica de Saúde, um
técnico de enfermagem se depara com um
cidadão caído no chão. Constata que ele está
inconsciente, em parada cardiorrespiratória.
Não há ninguém por perto para ajudar. Levando
em consideração a corrente da sobrevivência
das diretrizes de RCP e ACE da American Heart
Association, a primeira ação a ser tomada para
aumentar as chances de a vítima conseguir o
retorno à circulação espontânea é:
a) Iniciar compressões torácicas.
b) Realizar respiração boca a boca.
c) Acionamento imediato do serviço móvel de
emergência.
d) Desfibrilação precoce.
e) Iniciar ventilação.

De acordo com a Lei Nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, são princípios que norteiam
o Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:

QUESTÃO 28

a) Igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
b) Participação da comunidade.
c) Universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
d) O controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a
saúde.
e) Utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.

A Segurança do Trabalho pode ser entendida
como o conjunto de medidas que são adotadas
visando minimizar os acidentes de trabalho, as
doenças ocupacionais, bem como proteger a
integridade e a capacidade de trabalho. Faz
parte da Segurança do Trabalho, exceto:
a) Ergonomia e iluminação, proteção contra
incêndios.
b) Gerência de riscos.
c) O Ambiente e as Doenças do Trabalho.
d) Aspectos bioquímicos e fisiológicos dos
efeitos dos fármacos.
e) Normas regulamentadoras.
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QUESTÃO 29
Os riscos ambientais presentes nas atividades
laborais podem ser causados por agentes físicos,
químicos ou biológicos, e são capazes de causar
danos à saúde do trabalhador. O Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
estabelece medidas que visam controlar,
minimizar ou eliminar esses riscos com o intuito
de preservar a integridade física e mental do
trabalhador. Com base no PPRA, assinale a
alternativa correta:
a) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas
no âmbito de cada estabelecimento da
empresa, sob a responsabilidade do empregado,
sendo sua abrangência e profundidade
dependentes das características dos riscos e das
necessidades de controle.
b) Consideram-se agentes químicos as diversas
formas de energia a que possam estar expostos
os trabalhadores, tais como: vibrações,
temperaturas extremas, radiações ionizantes,
radiações não ionizantes, ultrassom, entre
outros.
c) Deverá ser efetuada, sempre que necessário e
pelo menos uma vez ao ano, uma análise global
do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento
e realização dos ajustes necessários e
estabelecimento de novas metas e prioridades.
d) A implantação de medidas de caráter coletivo
não tem a necessidade de ser acompanhada de
treinamento dos trabalhadores quanto aos
procedimentos que assegurem a sua eficiência e
de informação sobre as eventuais limitações de
proteção que ofereçam.
e) O registro de dados é de caráter confidencial,
não sendo liberadas as informações aos
trabalhadores
interessados
ou
seus
representantes e para as autoridades
competentes.
QUESTÃO 30
Embasado nos conhecimentos a respeito dos
primeiros socorros, julgue os itens a seguir:
I- Antes de se iniciar o atendimento é de
fundamental importância que o socorrista faça a
correta análise do local do acidente, a fim de
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identificar o número de vítimas, os possíveis
riscos, garantindo a sua segurança e a das
vítimas.
II- Em caso de acidente, ao prestar os primeiros
socorros, a prioridade é retirar a vítima do local,
permitindo neste caso movimentá-la antes da
imobilização.
III- A Taquipnéia é um sinal vital caracterizado
pela respiração lenta e regular.
IV- Os sinais vitais são indicadores das funções
vitais do corpo e podem orientar o diagnóstico
inicial e acompanhar a evolução do quadro
clínico da vítima.
V- A temperatura é um sinal vital que reflete o
balanceamento entre o calor produzido e o
calor perdido pelo corpo.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas as alternativas I, IV e V estão corretas.
c) Apenas as alternativas II, III e IV estão
corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Todas as alternativas estão incorretas.

QUESTÃO 31
Queimaduras são lesões de variadas extensões e
grau de profundidade provocadas pela
temperatura e que podem atingir graves
proporções,
causando
incapacitações
temporárias ou permanentes e até mesmo a
morte do indivíduo. Seguindo os cuidados com
as queimaduras, assinale a opção correta:
a) Se for uma queimadura por contato deve ser
administrado substâncias como óleo ou creme
dental.
b) Em caso de bolhas, deverão ser estouradas
para drenagem do local.
c) Deve ser realizada compressa com água
morna durante as primeiras 48 horas.
d) Em queimaduras de 3º grau não deve ser
retirado anéis, pulseiras, tornozeleiras e
congêneres, devido ao risco de agravar o quadro
da vítima.
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e) Se a queimadura ocorrer por exposição de
agente químico ou cáustico, deve ser retirada a
roupa aderida à região para evitar que o
produto permaneça em contato com a pele.
QUESTÃO 32
É de competência do Técnico de Enfermagem
em terapia nutricional, exceto:
a) Acesso ao trato gastrointestinal (sonda com
fio guia introdutor e transpilórica), assegurando
o posicionamento adequado por avaliação
radiológica.
b) Proceder a correta armazenagem do frasco
de nutrição visando sua conservação e
integridade.
c) Cuidados com a administração da nutrição,
conferindo: prontuário, rótulo do frasco, nome
do paciente, via de administração, volume e
horário.
d) Comunicar à equipe Multiprofissional, as
intercorrências
relacionadas
à
Terapia
Nutricional.
e) Proceder as anotações em prontuário do
paciente.
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