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COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO 

Informática Básica 31 a 45

Conhecimentos Específicos 46 a 85

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além 
disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se 
o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, 
somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da 
prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu 
julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira:  

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada 
marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco 
ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para 
cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, 
todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local  e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, 
no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) 
últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida 
e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o 
término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 

eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

MANHÃ



2
Técnico em Enfermagem

P O R T U G U Ê S

TEXTO 1 – Itens 01 a 11

Antigamente, o silêncio era dos imbecis; 
hoje, são os melhores que emudecem

 

A atitude intolerante extrapola a 
individualidade e liberdade de expressão das 
pessoas. A intolerância reflete o preconceito 
cultural em que somente um ponto de vista é 
aceito. No meio digital, torna-se muitas vezes 
revestida de diferentes formas, bastante 
perigosas e até criminosas. Principalmente nas 
redes sociais o sentimento de intransigência 
encontrou um campo fértil sem concorrente 
nas quatro estações do ano.

No Brasil, a política é o tipo de intolerância 
de maior audiência na internet. A conclusão é 
de uma pesquisa da agência de propaganda 
Nova/SB, realizada no ano passado, que 
mapeou os dez tipos mais recorrentes de 
extremismos nas redes sociais. Uma rápida 
navegação comprova esse resultado, que se 
agrava de forma cruel e pessimista, uma vez 
que são raras as vezes em que há um debate 
inteligente ou preocupado sobre questões 
sociais e coletivas. A discussão é feroz, infantil 
e cega, e não há vencedores ao final.

A intolerância das pessoas chega a ser 
mesquinha, pequena e imoral. Agem como 
se não houvesse impunidade, pois existe 
a ilusão de que o mundo digital é uma terra 
de ninguém, quando muitos casos poderiam 
ser enquadrados em crimes cibernéticos. De 
insultos a notícias falsas, as infrações no 
mundo digital também devem ser julgadas e 
punidas sem exceção.

Uma pesquisa da Quartz divulgada em 
janeiro deste ano constatou que 55% dos 
brasileiros consideram que não há nada na 
internet além do Facebook. Para boa parte dos 
entrevistados, o Facebook e a internet são a 
mesma coisa. Nos EUA, o índice foi de apenas 
5%.

Isso reflete o conhecimento limitado e 
a falta de visão em relação ao mundo de 
possibilidades, oportunidades e alcance que 
a internet traz, e que poucos enxergam e se 
arriscam a viver e conhecer. Precisamos 

acordar e buscar o nosso lugar ao sol, pois a 
concorrência cresce todo dia. Antigamente, o 
silêncio era dos imbecis; hoje, são os melhores 
que emudecem. O grito, a ênfase, o gesto, o 
punho cerrado estão com os idiotas de ambos 
os sexos, dizia Nelson Rodrigues.

Eliane Dias. Texto adaptado de e disponível em: https://revistacult.uol.
com.br/home/internet-nao-e-o-facebook/

Em relação ao Texto 1, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

1. Trata-se de um texto argumentativo que se 
enquadra no gênero Artigo de Opinião, uma 
vez que tem a finalidade de defender uma 
opinião e convencer o interlocutor. Além 
disso, apresenta um tom pessoal da autora 
ao defender seu ponto de vista. 

2. A internet como um todo passou a ser o 
lugar no qual a intolerância se dissemina 
sem precedentes.

3. A calúnia é um tipo de crime cibernético. 
4. A falta de debates inteligentes 

é   consequência da intolerância na 
internet, porquanto tal atitude extrapola a 
individualidade e a  liberdade de expressão 
das pessoas.

5. A autora considera os americanos mais 
complacentes do que os brasileiros. 

6. Os adjetivos “feroz, infantil e cega” e 
“mesquinha, pequena e imoral” ratificam o 
ponto de vista da autora, contrário à forma 
como os internautas debatem nas redes 
sociais.

7. Os dados estatísticos e pesquisas 
apresentados no texto corroboram o ponto 
de vista da autora. 

8. A referência à citação de Nelson Rodrigues, 
ao final do texto, estabelece uma relação de 
concessão às ideias da autora. 

9. As palavras “intolerante” e “infração” são 
formadas por derivação prefixal, sendo que 
o prefixo “in-” têm o mesmo sentido nos dois 
casos. 

10. No excerto “Uma rápida navegação 
comprova esse resultado, que se agrava de 
forma cruel e pessimista [...]”, a próclise foi 
utilizada por haver um pronome relativo que 
atrai o pronome oblíquo átono.

11. No excerto “Precisamos acordar e buscar o 
nosso lugar ao sol [...]”, as formas verbais 
“acordar” e “buscar” estão empregadas 
como intransitivas. 
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Texto 2 – Itens 12 a 15

(Disponível em  http://desinformadoss.blogspot.com.br/2015/11/cronica-odio-e-intolerancia-na-internet.html)

Em relação ao Texto 2, julgue, como  VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.
12. A crítica do autor da tirinha está representada pela violência física empregada pelo personagem 

que diz “Ficou maluco, cara?”.
13. A fala do último quadrinho deveria ser reescrita, seguindo-se a norma padrão culta, da seguinte 

maneira: “Me esqueci que não estou na internet!”.
14. No segundo quadrinho, a vírgula está sendo usada para separar o vocativo. 
15. Em “Esqueci que não estou na internet!”, os verbos estão conjugados no pretérito perfeito do modo 

indicativo e no presente do subjuntivo, respectivamente. 

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A

A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, tem suas diretrizes basilares previstas de forma expressa 
no art. 37 e seguintes da Constituição Federal.  Em relação às disposições constitucionais 
acerca da remuneração dos detentores de cargos da Administração Pública Federal, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

16. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Judiciário.

17. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não são computados nem acumulados 
para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

18. A remuneração dos servidores públicos federais somente pode ser fixada ou alterada por lei 
específica, de iniciativa do Presidente da República, assegurada revisão geral semestral, sempre 
na mesma data e sem distinção de índices.

A Lei nº 8.112/1990, também chamada de Estatuto dos Servidores Públicos Federais, dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. Acerca dos direitos, deveres, proibições e responsabilidades 
dos Servidores Públicos Federais previstos no mencionado estatuto, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

19. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou 
provento. 

20. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de 
terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

21. Poderá ser concedida licença remunerada ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro 
que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de 
mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
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A respeito da Ética na Administração 
Pública Federal, de acordo com o 
Decreto nº 1.171/1994, bem como das 
sanções aplicáveis aos agentes públicos, 
nos casos de enriquecimento ilícito, 
previstas na Lei nº 8.429/1992, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

22. É permitido ao servidor público, desde que 
em função de seu espírito de solidariedade, 
ser conivente com erro ou infração ao 
Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal.

23. O sucessor daquele que causar lesão 
ao patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está sujeito às cominações da 
Lei nº 8.429/1992, até o limite do valor da 
herança.

24. Não constitui crime a representação por 
ato de improbidade contra agente público 
ou terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente.

25. É requisito indispensável, para a aplicação 
das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, 
a rejeição das contas pelo órgão de controle 
interno ou pelo Tribunal ou Conselho de 
Contas.

A UFBA, para manter as suas 
importantes atividades, vale-se de 
recursos provenientes de diversas 
fontes. A esse respeito, com base nas 
disposições contidas no Estatuto e no 
Regimento Geral da UFBA, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

26. Uma das fontes de recursos financeiros da 
UFBA consiste em rendas provenientes de 
patentes, marcas, direitos autorais e outros 
previstos em lei.

27. Tratando-se a UFBA de uma universidade 
federal, ela somente pode receber recursos 
provenientes de dotações que, a qualquer 
título, lhe sejam destinadas no orçamento 
da União, sendo vedado o recebimento de 
recursos de outros entes federativos.

28. Os rendimentos provenientes da retribuição 
de serviços cobrados pela UFBA constituem 
uma de suas fontes de recursos financeiros.

Tratando-se a UFBA de uma Autarquia 
Federal, nos termos do parágrafo único 
do art. 1º da Lei nº 8.666/1993, ela 
está sujeita ao regime das licitações 
estabelecido por essa Lei. Em 
relação à obrigatoriedade, dispensa 
e inexigibilidade das licitações, com 
base nas disposições contidas na Lei nº 
8.666/1993, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

29. É inexigível a licitação quando a União 
tiver que intervir no domínio econômico 
para regular preços ou normalizar o 
abastecimento.

30. É dispensável a licitação nos casos de 
guerra ou grave perturbação da ordem.

I N F O R M Á T I C A  B Á S I C A

Em relação aos Conceitos de Internet e 
intranet, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

31. SSL cria um canal de comunicação 
seguro através da criptografia de todas as 
comunicações entre o usuário e o servidor.

32. As informações coletadas pelos cookies 
podem ser indevidamente compartilhadas 
com outros sites e afetar a privacidade do 
usuário.

33. Em uma intranet, a porta padrão utilizada 
pelo protocolo FTP é a porta 80.

Considerando os conceitos e modos 
de utilização de aplicativos para edição 
de textos, planilhas e apresentações, 
utilizando-se a suíte de escritório 
Microsoft Office 2013, instalação 
padrão em português, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

34. Utilizando o Microsoft Excel 2013, o 
resultado da fórmula  =SE(2^3>8;0;1) é 
Zero.

35. Utilizando o Microsoft Word 2013, tem-
se a opção “Verificar Compatibilidade”, 
disponível em: Arquivo > Informações > 
Verificando Se Há Problemas. Essa opção 
pode ser utilizada para informar quais novos 
recursos do Word 2013 não são suportados 
nas versões anteriores.

36. Utilizando o Microsoft Power Point 2013, 
o padrão de proporção de slides é 16:9 e  
essa proporção não é a mais adequada a 
alguns projetores e monitores antigos.
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A respeito dos conceitos e modos 
de utilização do sistema Operacional 
Windows 7, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

37. No Windows 7, as extensões de arquivos 
conhecidos são ocultadas por padrão, porém 
esse comportamento pode ser alterado.

38. No Windows 7, utilizando o Prompt de 
Comandos, é posível abrir a ferramenta 
de Limpeza de Disco pelo comando     
cleantool.

39. O Windows 7 disponibiliza, por padrão, 
a ferramenta “Agendador de Tarefas”, na 
qual uma tarefa pode, por exemplo, ser 
agendada para executar após a inicialização 
do sistema. 

Referente às noções de ferramentas 
e aplicativos de navegação e correio 
eletrônico, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

40. No Navegador Google Chrome (Versão 
59, em português, utilizando o Sistema 
Operacional Windows 7), é possível abrir 
a guia de downloads através das teclas de 
atalho Ctrl + D. 
Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas 
para interpretação do item.

41. No Navegador Google Chrome (Versão 
59, em português, utilizando o Sistema 
Operacional Windows 7), é possível 
configurar uma página inicial padrão ou 
uma página de inicialização.

42. Utilizando o protocolo de transferência de 
e-mails POP, os e-mails serão baixados 
para o computador do usuário, deixando 
uma cópia no serviço de e-mail.

Em relação às noções de segurança 
e proteção: vírus, worms e derivados, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

43. Um ataque do tipo DDoS tem o objetivo 
de obter informações de maneira 
maliciosa, exaurindo recursos e causando 
indisponibilidades ao alvo.

44. Na utilização de uma Criptografia de chave 
assimétrica, utiliza-se uma mesma chave 
tanto para codificar como para decodificar 
informações.

45. Um hoax (ou boato) é uma mensagem que 
possui conteúdo alarmante ou falso e que, 
geralmente, tem como remetente, ou aponta 
como autora, alguma instituição, empresa 
importante ou órgão governamental.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Considerando o Código de Ética dos 
profissionais de enfermagem, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

46. Pode-se publicar comentários caluniosos 
ofensivos relativos a colegas de trabalho, 
desde que não haja indicação do nome da 
pessoa. 

47. Pode-se publicar imagem de pacientes sem 
sua autorização prévia, desde que sem citar 
nomes e em momentos que demonstrem 
entusiasmo profissional, como durante a 
assistência ao recém-nascido.  

48. Não se deve publicar comentários e/ou 
imagens nas redes sociais durante a jornada 
de trabalho.
 
Com base no Decreto nº 94.406, de 
08 de junho de 1987, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

49. Cria o Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) e os Conselhos Regionais de 
Enfermagem (COREN).   

50. Assegura à pessoa, família e coletividade 
assistência de enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, imprudência ou 
negligência.  

51. Impõe como penalidades a quem descumprir 
o código de ética a advertência verbal, 
censura, multa, suspensão e cassação do 
direito ao exercício profissional.

52. Afirma   que cabe,   ao técnico de  
enfermagem, assistir o Enfermeiro na 
prevenção e no controle sistemático da 
infecção hospitalar.
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Algumas das observações mais comuns 
que a equipe de enfermagem faz em 
relação ao estado do paciente são 
aquelas relativas aos sinais vitais. 
Enquanto indicadores do estado de 
saúde, essas medidas revelam a eficácia 
das funções sistêmicas. Considerando 
as informações mencionadas, julgue 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

53. No controle da temperatura corporal, ao 
regular a perspiração ou sudorese, o corpo 
promove perda de calor adicional por 
evaporação. 

54. No procedimento relacionado à aferição 
da pressão arterial, deve-se posicionar a 
campânula do estetoscópio sobre a artéria 
radial, na fossa antecubital, evitando 
compressão excessiva. 

55. O método direto para medida da pressão 
arterial consiste na técnica auscultatória 
com estetoscópio.

56. Na avaliação da respiração, a terminologia 
aplicada à respiração com diminuição do 
número de movimentos respiratórios é a 
dispneia.

A questão da assistência segura 
relacionada a medicamentos tem sido 
um assunto central na temática da 
segurança do paciente, tendo em vista o 
elevado potencial de risco, a  frequência, 
a gravidade e a recorrência de danos 
que se pode causar ao  paciente. 
Assim, em relação à   administração 
de medicamentos, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

57. A conversão de mililitro para litro, miligrama 
para grama e micrograma para miligrama 
pode ser realizada dividindo o valor por 
1.000, ou deslocando-se a vírgula por três 
casas decimais para a esquerda.

58. Foi prescrito 200mg de cefalotina. 
O medicamento está disponível já 
reconstituído, em frasco-ampola de 1g/10ml. 
Assim, para atender a prescrição, o volume 
a ser administrado é de 2 ml. 

59. A   penicilina é um pó que, ao ser 
reconstituído, tem um aumento no seu 
volume final, sendo que esse volume deve 
ser utilizado para o cálculo de quanto do 
medicamento deve ser aspirado do frasco. 

60. Convencionalmente padroniza-se diluir o 
medicamento anfotericina B em NaCl 0,9%, 
assim como o diazepam. 

A sífilis é uma infecção de caráter 
sistêmico, causada pelo Treponema 
pallidum (T. pallidum), exclusiva do 
ser humano e que, quando não tratada 
precocemente, pode evoluir para uma 
enfermidade crônica com sequelas 
irreversíveis em longo prazo. Em 
relação a esse assunto, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

61. O emprego de testes rápidos em 
maternidades apresenta vantagens no 
sentido da otimização da utilização do leito, 
evitando que a puérpera fique internada 
aguardando apenas o resultado do teste 
para sífilis.  

62. Atualmente, uma das principais formas 
de transmissão da doença ocorre por 
transfusão de sangue ou derivados.

63. Os testes rápidos só estão disponíveis na 
rede privada de saúde, sendo o exame 
universalmente utilizado para diagnóstico 
na rede pública o teste treponêmico de 
VDRL.

64. Em gestantes não tratadas ou tratadas 
inadequadamente, a sífilis pode ser 
transmitida para o feto (transmissão 
vertical).

65. Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 
dias, é o medicamento de escolha para o 
tratamento da sífilis.

Referente à assistência integrada à saúde 
da criança, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

66. De acordo com os parâmetros da 
Organização Mundial de Saúde, um 
lactente de um mês de vida que apresenta 
frequência respiratória de até 60 movimentos 
respiratórios por minuto está taquipneico.

67. Existe recomendação de suplementação 
universal de vitamina D na faixa etária de 
09 a 36 meses.

68. Deve ser contraindicado o aleitamento 
materno em lactantes HCV positivas, uma 
vez que não há dados sobre a transmissão 
dessa doença pelo leite materno.

69. O teste do pezinho deve ser realizado 
preferencialmente nas primeiras 24 horas 
de vida da criança, conforme estabelece o 
programa nacional de triagem neonatal.
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As unidades de urgência e emergência 
oferecem atendimento imediato e 
ininterrupto aos pacientes adultos 
ou crianças em estado crítico ou 
potencialmente crítico. Assim, sobre os 
aspectos relacionados à assistência de 
enfermagem em urgência e emergência, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

70. Em uma situação de emergência, após 
a picada do animal peçonhento, é 
recomendada a realização de torniquete no 
local atingido para minimizar a propagação 
sistêmica do veneno.

71. O soro antibotrópico é utilizado como 
tratamento para picada de jararaca. 

72. A principal causa de choque hipovolêmico é 
a falência do coração como bomba cardíaca 
e a estabilização hemodinâmica é a conduta 
principal no atendimento à vítima.

73. O    controle  do débito urinário é um 
parâmetro essencial de resposta ao 
tratamento do choque, sendo importante a 
realização da sondagem vesical de demora 
(SVD).

74. Nas queimaduras elétricas, é importante 
que o técnico de enfermagem fique atento 
quanto aos parâmetros vitais, priorizando 
a monitoração cardíaca e o acesso venoso 
calibroso para infusão de volume.

Em relação às doenças/agravos de 
notificação compulsória, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

75. A  notificação  compulsória  é a comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde sobre a 
ocorrência de suspeita ou confirmação de 
doença, agravo ou evento de saúde pública, 
devendo ser realizada apenas no setor 
público. 

76. A notificação negativa é aquela que 
deve ocorrer em até 24 horas, a partir do 
conhecimento da ocorrência de doença, 
agravo ou evento de saúde pública, 
pelo meio de comunicação mais rápido 
disponível. 

77. Estão entre as doenças/agravos de 
notificação compulsória: violência 
doméstica, tentativa de suicídio, tétano e 
raiva humana. 

78. A comunicação de doença, agravo ou 
evento de saúde pública de notificação 
compulsória pode ser realizada à autoridade 
de saúde por qualquer cidadão que deles 
tenha conhecimento. 

Sobre a Imunização, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

79. A vacina de BCG deve ser realizada por 
via subcutânea, ao nascer, em dose única, 
e previne formas graves da tuberculose, 
principalmente nos primeiros 5 anos de 
vida.

80. A vacina tríplice viral, que protege contra 
difteria, tétano e coqueluche, é composta 
por vírus vivos atenuados e é inativada pela 
luz solar direta.

81. Devem ser realizadas por via intramuscular 
as vacinas: Meningocócica B; Hexavalente; 
Tríplice Viral e Hepatite B. 

82. Uma contraindicação para aplicação da 
vacina influenza é: crianças menores de 06 
meses de idade.

Diabetes Mellitus é uma doença 
caracterizada pela elevação da glicose 
no sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer 
devido a defeitos na secreção ou na ação 
do hormônio insulina, que é produzido 
no pâncreas, pelas chamadas células 
beta. Sobre diabetes, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

83. Ao orientar um paciente diabético sobre 
a aplicação da insulina, o profissional de 
saúde afirma que, na combinação de dois 
tipos de insulina, deve-se aspirar antes 
a insulina de ação intermediária (NPH) e 
depois a insulina de ação curta (regular). 

84. É recomendada a monitorização da glicemia 
capilar três ou mais vezes ao dia a todas as 
pessoas com DM tipo 1 ou tipo 2 em uso de 
insulina em doses múltiplas. 

85. É recomendado que toda pessoa com 
DM realize o exame dos pés anualmente, 
identificando fatores de risco para úlcera e 
amputação.
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