
CONCURSO PÚBLICO

1. PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES

� VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 40 QUESTÕES OBJETIVAS.

� PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

� LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

� RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

� ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

� A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

� A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

� AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

27.09.2009 
tarde
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 04.

Um pouco de história

A organização da Enfermagem no Brasil começa no perío-
do colonial. A profissão surge como uma simples prestação de 
cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, na sua 
maioria, por escravos.

No que diz respeito à saúde do brasileiro, merece destaque 
o trabalho do Padre José de Anchieta, que foi além do ensino 
de ciências e catequeses. Atendia aos necessitados, exercendo 
atividades de médico e enfermeiro. A terapêutica empregada era 
à base de ervas medicinais detalhadamente descritas. Os escravos 
tiveram papel relevante, pois auxiliavam os religiosos no cuidado 
aos doentes.

Na enfermagem brasileira do tempo do Império, raros no-
mes se destacaram e, entre eles, merece especial menção o de 
Anna Nery, nascida na Bahia, em 1814. Seus dois filhos, um 
médico militar e um oficial do exército, foram convocados a 
servir a Pátria durante a Guerra do Paraguai (1864–1870). Anna, 
não suportando ficar separada dos filhos, escreve ao Presidente 
da Província, colocando-se à disposição de sua Pátria. Assim, 
parte para os campos de batalha, onde dois de seus irmãos 
também lutavam. Improvisa hospitais e não mede esforços no 
atendimento aos feridos. Quando volta ao Brasil, é acolhida 
com carinho e louvor. Além de medalhas, o governo imperial 
lhe concede uma pensão.

A primeira Escola de Enfermagem fundada no Brasil recebeu 
o nome de Anna Nery, afinal, foi ela quem rompeu, na época, 
muitos preconceitos que faziam da mulher uma prisioneira do lar.

A formação de pessoal de Enfermagem existia para atender 
aos hospitais civis e militares e, posteriormente, às atividades de 
saúde pública. Iniciou-se, então, em 1890, a criação, pelo governo, 
da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, no Rio de 
Janeiro.

(www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-historia.htm. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o Padre José de Anchieta merece 
reconhecimento porque

(A) formava grupos de enfermeiros.

(B) catequizava os doentes.

(C) cuidava dos enfermos.

(D) fundou a primeira escola de Enfermagem.

(E) treinava os índios para auxiliá-lo.

02. Conforme o texto, pode-se afirmar que Anna Nery rompeu 
muitos preconceitos relacionados

(A) ao que se fazia nos campos de batalha.

(B) à proximidade com os irmãos.

(C) à criação de escolas de Enfermagem.

(D) à participação da mulher na sociedade.

(E) ao amor que demonstrou pelos filhos.

03. Na frase – Na enfermagem brasileira do tempo do império, 
raros nomes se destacaram e, entre eles, merece especial 
menção o de Anna Nery ... – a palavra menção pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por

(A) atitude.

(B) compreensão.

(C) estudo.

(D) pesquisa.

(E) registro.

04. Quando volta ao Brasil, é acolhida com carinho e louvor.

A palavra acolhida tem sentido contrário em

(A) recepcionada.

(B) enjeitada.

(C) recebida.

(D) homenageada.

(E) esperada.

05. A alternativa que apresenta palavra em sentido figurado está em:

(A) As mulheres só podiam ser rainhas do próprio lar.

(B) Merece destaque o trabalho do Padre José de Anchieta.

(C) Anna Nery nasceu na Bahia, em 1814.

(D) Em 1890, foi criada a Escola Profissional de Enfermeiros.

(E) As ervas medicinais eram usadas nas terapias.

06. A pontuação está correta em:

(A) O governo imperial em reconhecimento ao trabalho, de 
Anna Nery, concede-lhe uma pensão.

(B) O governo imperial em reconhecimento, ao trabalho de 
Anna Nery, concede-lhe uma pensão.

(C) O governo, imperial, em reconhecimento, ao trabalho de 
Anna Nery,  concede-lhe uma pensão.

(D) O governo imperial, em reconhecimento ao trabalho de 
Anna Nery, concede-lhe, uma pensão.

(E) O governo imperial, em reconhecimento ao trabalho de 
Anna Nery, concede-lhe uma pensão.
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07. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no tempo 
presente.

(A) ... o governo imperial lhe concede uma pensão.

(B) A terapêutica empregada era à base de ervas.

(C) Os escravos auxiliavam os religiosos.

(D) Anna Nery ficará na memória de todos os brasileiros.

(E) ... raros nomes se destacaram.

08. Considere as frases:
 I. Pediram-me que eu entregasse o relatório médico à en-

fermeira.
 II. Queriam falar conosco, no sábado, às quinze horas.
 III. Avisaram nós que a paciente foi transferida à uma outra 

enfermaria.

O emprego dos pronomes e o uso da crase estão corretos 
apenas em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

09. Assinale a alternativa em que a concordância das palavras 
obedece à norma culta da língua.

(A) Chegou, naquela tarde, muitas pessoas com problemas 
respiratórios.

(B) O médico informou-lhes que haviam duas crianças dia-
béticas.

(C) Foram receitadas novas fórmulas aos pacientes.

(D) Já faziam duas semanas que a cirurgia havia sido feita.

(E) A enfermeira parecia meia preocupada com o que disse 
os médicos.

10. Considerando o correto emprego da conjunção e a regência 
das palavras, assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, a frase dada.

Aquele é o enfermeiro  ele mais gosta,  
o trata sempre com muita atenção.

(A) que ... entretanto

(B) de que ... pois

(C) a que ... mas

(D) com que ... porque

(E) que ... porém

MATEMÁTICA

11. Três amigos foram a uma lanchonete e gastaram juntos 
R$ 46,80. Antônio gastou o dobro do que gastaram João e 
Pedro juntos e, por coincidência, João e Pedro gastaram a 
mesma quantia. A diferença entre o que gastou Antônio e o 
que gastou Pedro foi de

(A) R$ 7,80.

(B) R$ 11,70.

(C) R$ 15,60.

(D) R$ 23,40.

(E) R$ 31,20.

12. Comprei um lote de terreno retangular medindo 18 metros 
de frente por 25 metros de fundos por R$ 48.000,00. Dividi 
esse lote em três lotes menores, que ficaram com 6 metros de 
frente cada um. O primeiro lote foi vendido por R$ 100,00 o 
metro quadrado, o segundo lote foi vendido por R$ 200,00 o 
metro quadrado. Para que meu lucro na venda dos três lotes 
seja de 40% sobre o preço de compra, é necessário que o 
terceiro lote seja vendido por

(A) R$ 19.500,00.

(B) R$ 21.400,00.

(C) R$ 22.200,00.

(D) R$ 24.000,00.

(E) R$ 25.500,00.

13. Um auxiliar de enfermagem recebe mensalmente um salário 
bruto de R$ 1.080,00. Um enfermeiro recebe mensalmente um

salário bruto de R$ 2.180,00. Ambos irão dispor de  do salário 

bruto em uma prestação da casa própria. O enfermeiro pode pagar 
uma prestação superior ao auxiliar de enfermagem em

(A) R$ 200,00.

(B) R$ 220,00.

(C) R$ 280,00.

(D) R$ 380,00.

(E) R$ 440,00.

14. Luis utilizou um recipiente com capacidade de 12 litros para 
esvaziar um reservatório com a forma de um paralelepípedo 
reto retângulo com 2 metros de comprimento, 1 metro de 
largura e 30 centímetros de altura. O recipiente foi utilizado 
sempre cheio para esvaziar o reservatório. Sabendo-se que  
1 m3 equivale a 1 000 litros e que o reservatório estava total-
mente cheio, assinale a alternativa que indica o número de 
vezes que esse recipiente foi utilizado.

(A) 45.

(B) 50.

(C) 54.

(D) 58.

(E) 72.
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15. A tabela mostra o preço de cada aparelho de TV vendido em 
uma loja.

TV em polega-
das

Preço (R$)

16 1.200,00
22 1.650,00
29 2.480,00
42 3.500,00

O gráfico mostra o número de aparelhos vendidos em um mês 
por essa loja de eletrodomésticos.

Analisando-se conjuntamente a tabela e o gráfico, pode-se 
afirmar que o valor total arrecadado nesse mês com a venda 
desses aparelhos de TV foi de

(A) R$ 910.500,00.

(B) R$ 915.000,00.

(C) R$ 920.500,00.

(D) R$ 925.000,00.

(E) R$ 925.500,00.

ATUALIDADES

16. A gripe H1N1, popularmente conhecida como gripe suína, 
teve início nos primeiros meses do ano de 2009 e tem

(A) se mantido ativa em países de clima frio e temperado.

(B) ficado restrita ao continente americano.

(C) sido encontrada em todos os continentes.

(D) se manifestado nos países pobres da América e da África.

(E) ficado restrita aos países tropicais da América Latina.

17. Visando às eleições de 2010, a Câmara de Deputados, em 
Brasília, aprovou um substitutivo para o projeto de lei sobre 
a reforma eleitoral. Um dos pontos mais polêmicos desse 
substitutivo foi a

(A) proibição de propagandas de candidatos em revistas e 
jornais.

(B) possibilidade de se travarem debates entre candidatos 
nas TVs.

(C) suspensão do horário político obrigatório em rádios e 
TVs.

(D) liberação das propagandas eleitorais em outdoors.

(E) permissão do uso da Internet nas campanhas eleitorais.

18. A partir do segundo semestre de 2009, a região do Araguaia 
passou a ganhar as páginas dos jornais e revistas porque ali

(A) foram localizadas várias ossadas de guerrilheiros mortos 
durante a ditadura militar.

(B) se encontra uma das paisagens naturais mais preservadas 
do país.

(C) habitam grupos indígenas ainda não conhecidos pela 
Funai (Fundação Nacional do Índio).

(D) se concentram vários acampamentos do MST (Movi-
mento dos Sem Terra).

(E) foram descobertas importantes jazidas de ouro.

19. Em abril de 2009, governantes de 34 países do continente 
americano reuniram-se em Trinidad Tobago, pequeno país 
da América Central, para a Cúpula das Américas.
Nessa Cúpula, vários governantes reivindicaram ao presidente 
Barack Obama que os Estados Unidos

(A) aderissem ao Protocolo de Kyoto, para combater o aque-
cimento global.

(B) retirassem suas tropas do Iraque e do Afeganistão.

(C) aumentassem os investimentos na indústria latino-
americana.

(D) colocassem fim ao embargo econômico sobre Cuba.

(E) diminuíssem as relações comerciais com a China.

20. Observe a charge a seguir.

(www.rleite.files.wordpress.com/2009/07/atos-secretos-2.jpg)

Um novo escândalo foi levado a público no mês de julho de 
2009. Os “atos secretos”, citados na charge, envolvem

(A) a Câmara dos Deputados e dizem respeito ao recebimento 
de propinas pelos deputados federais.

(B) o Senado e, dentre outros, se referem à contratação de 
funcionários por apadrinhamento político.

(C) o Supremo Tribunal Federal e se caracterizam pela venda 
de sentenças aos donos de bingos.

(D) o Congresso Nacional e, dentre outros, se relacionam ao 
desvio de verbas públicas do setor da educação.

(E) a casa Civil da Presidência da República e dizem respeito 
à contratação de empreiteiras sem licitação.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre o exer-
cício da enfermagem: “De acordo com o artigo 13 da referida 
Lei, cabe ao auxiliar de enfermagem

(A) acompanhamento da evolução do parto, prestação de 
assistência à parturiente e ao parto normal e identificação 
das distócias obstétricas”.

(B) participação na prevenção, controle das doenças trans-
missíveis em geral e prescrição da assistência de enfer-
magem”.

(C) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao 
nível de sua qualificação”.

(D) participar dos programas e nas atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos”.

(E) consulta de enfermagem, prescrição da assistência de 
enfermagem e participação na elaboração dos planos 
assistenciais”.

22. A pressão sanguínea (PS) refere-se à pressão exercida pelo 
sangue na parede de um vaso sanguíneo. Se a leitura da 
pressão sanguínea é 120/80 mmHg (milímetros de mercúrio), 
analise as afirmações a seguir quanto à veracidade ou falsida-
de e, a seguir, assinale a alternativa que contenha o gabarito 
correto de acordo com sua análise.

(   ) O valor 120 refere-se à pressão nas artérias exercida, 
pelo ventrículo direito quando em sístole.

(   ) O valor 80 refere-se à pressão remanescente nas artérias 
quando o ventrículo esquerdo está em diástole.

(   ) A pressão arterial sistólica indica a força de contração 
ventricular direita.

(   ) A pressão arterial diastólica fornece informação sobre a 
resistência dos vasos sanguíneos.

(A) V, F, V, F.

(B) F, V, F, V.

(C) V, V, F, F.

(D) F, F, V, V.

(E) F, V, V, V.

23. Os profissionais de saúde, ao atender um paciente com sus-
peita de herpes-zoster disseminado, deverão tomar alguns 
cuidados de acordo com as recomendações para as precauções 
respiratórias. Assinale a alternativa correta.

(A) Uso de máscara comum e evitar o transporte do paciente.

(B) Uso de máscara comum e quarto privativo com porta 
fechada.

(C) Uso de máscara comum e os artigos e equipamentos 
devem ser exclusivos do paciente.

(D) Uso de máscara N95 e quarto privativo com porta fechada.

(E) Uso de máscara N95 e o paciente deve ser orientado 
também a usar máscara N95 quando estiver fora do seu 
quarto.

24. As vitaminas são nutrientes orgânicos necessários em 
quantidades mínimas para a manutenção do crescimento e 
metabolismo normais. A maioria das vitaminas não pode ser 
sintetizada pelo corpo e devem ser ingeridas nos alimentos. 
Assinale a alternativa correta.

(A) A deficiência de vitamina A resulta em pele e cabelos 
secos, ressecamento e ulceração da córnea (xeroftalmia).

(B) O excesso de potássio resulta no retardo no tempo de 
coagulação levando a sangramento excessivo.

(C) É importante, além da alimentação balanceada, o uso de 
medicamentos específicos para complementar o suporte 
vitamínico da dieta.

(D) O escorbuto é o resultado da deficiência de vitamina B1 
(tiamina).

(E) Na presença de luz solar, a pele, o fígado e os rins formam 
vitamina A.

25. Na técnica de colocação do cateter nasal, alguns cuidados são 
importantes. Dentre eles, está:

(A) o fluxo de oxigênio recomendado é de 8 L a 10 L por 
minuto.

(B) não é necessário utilizar umidificador porque o fluxo de 
oxigênio nesse caso é baixo.

(C) a medida do cateter a ser introduzido na narina é da ponta 
do nariz à parte superior da orelha.

(D) é a melhor opção para paciente consciente e com reflexo 
da tosse.

(E) fornece oxigênio com concentrações que variam de  
50% a 100%.

26. Para a realização de punção venosa periférica, alguns cuidados 
são importantes e relevantes, tais como:

(A) tapotar a área a ser puncionada, visando ao aparecimento 
da rede venosa.

(B) infundir sangue e derivados por um tempo mínimo de  
6 horas.

(C) trocar sempre o dispositivo de punção para cada local de 
tentativa de punção quando não se obteve sucesso.

(D) colocar agulhas para improvisar suspiros para ventilação 
nos frascos de infusão.

(E) puncionar acesso abaixo de uma infiltração endovenosa, 
porque não há risco para o paciente.

27. O gotejamento necessário para que seja possível seguir a 
prescrição médica de transfundir 2 000 000 U de penicilina 
cristalina diluída em 100 mL de soro fisiológico em 40 mi-
nutos será de

(A) 20 gotas/minuto.

(B) 30 gotas/minuto.

(C) 40 gotas/minuto.

(D) 50 gotas/minuto.

(E) 60 gotas/minuto.



6IASP0901/01-AuxEnfermagem-tarde

28. No serviço de saúde tem disponível frasco de dexametasona 
de 2,5 mL, sendo 4 mg/mL. Foi prescrito para o paciente  
2 mg por via endovenosa, a quantidade correta de medica-
mento a ser aspirada é

(A) 0,1 mL.

(B) 0,2 mL.

(C) 0,5 mL.

(D) 1,0 mL.

(E) 2,0 mL.

29. Leia as seguintes afirmativas, relacionadas ao diabetes mellitus.
 I. O diabetes mellitus tipo I ocorre predominantemente em 

crianças e jovens, e necessita ser tratado pelo uso diário 
de insulina exógena.

 II. Os sinais e sintomas de hipoglicemia leve são: tremores, 
fraqueza e perda da coordenação motora.

 III. Os sinais e sintomas da hiperglicemia são: polidipsia, 
poliúria e hálito cetônico.

 IV. As principais complicações crônicas do diabetes mellitus 
são: retinopatia, nefropatia, aterosclerose coronariana e 
neuropatia periférica.

Pode-se afirmar que estão corretas

(A) I, II, III e IV.

(B) I, II e IV, apenas.

(C) I e IV, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, III e IV, apenas.

30. O dengue é uma doença aguda, febril, de etiologia viral e de 
gravidade variável, podendo se apresentar na forma clássica 
ou hemorrágica. Assinale a alternativa correta.

(A) Os sinais de alerta na dengue são: dor abdominal inten-
sa, hipotensão postural e/ou lipotimia, sonolência e/ou 
irritabilidade e desconforto respiratório.

(B) Febre baixa, sangramentos nasais e de gengiva e derrame 
são características do dengue clássico.

(C) A febre hemorrágica do dengue apresenta evolução lenta 
com aparecimento de petéquias e insuficiência renal.

(D) O dengue geralmente evolui de forma benigna e rara-
mente apresenta complicações.

(E) Os medicamentos sintomáticos a serem utilizados são: 
analgésicos, antieméticos, antipruriginosos e salicilatos.

31. Os drenos são amplamente utilizados nos pacientes em pós-
operatório de cirurgias abdominais, torácicas e cardíacas. 
Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados ne-
cessários no manuseio desses dispositivos.

(A) Ao receber um paciente em pós-operatório, avaliar o 
aspecto do curativo externo e, caso necessário, o profis-
sional de enfermagem deverá proceder à troca imedia-
tamente.

(B) No caso do uso de cateter de Levin para a drenagem 
gástrica, manter o sistema de drenagem abaixo do nível 
do abdomen.

(C) Caso o paciente cirúrgico apresente mais de um dreno, 
pode-se registrar o volume total de todos os drenos na 
folha de balanço hídrico.

(D) Providenciar o esvaziamento do conteúdo do frasco 
coletor quando esse estiver na sua capacidade máxima.

(E) Utilizar alfinetes para evitar a mobilização do dreno.

32. As infecções hospitalares constituem um grave problema de 
saúde pública, pois estão entre as principais causas de mor-
bidade e mortalidade. Entre várias medidas para a redução 
das infecções hospitalares estão a lavagem das mãos pelos 
profissionais de saúde.

Com relação a isso, pode-se afirmar que

(A) a lavagem correta das mãos proporciona a eliminação de 
toda a microbiota residente e transitória.

(B) o profissional de enfermagem preocupado com a infec-
ção hospitalar lavou adequadamente as mãos, realizou 
o procedimento com o paciente e organizou o material 
utilizado antes de se retirar do local.

(C) todos os profissionais de saúde deverão realizar os pro-
cedimentos com a devida assepsia das mãos.

(D) a degermação das mãos objetiva a redução da microbiota 
residente e eliminação da microbiota transitória e, para 
tanto, o uso de sabão antisséptico é indicado.

(E) o uso do álcool em gel pode substituir a lavagem correta 
das mãos antes de todos os procedimentos, inclusive 
antes da realização do ato cirúrgico.

33. Os materiais médico-hospitalares utilizados nos procedimen-
tos invasivos necessitam que sejam submetidos ao processo 
de esterilização. Entretanto, para que esse processo seja 
realmente efetivo é(são) necessário(s) algum(ns) cuidado(s) 
com o material contaminado:

(A) proceder à limpeza, secagem e desinfecção.

(B) imergir os materiais em solução de glutaraldeído e depois 
proceder à esterilização.

(C) retirar a matéria orgânica presente nos materiais para 
garantir a ação do agente esterilizante.

(D) proceder a esterilização de forma adequada para garantir 
a destruição de algumas formas de vida microbiana.

(E) imergir todos os materiais em solução clorada e depois 
proceder à esterilização.
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34. As manobras de ressuscitação cardiorrespiratória têm por fi-
nalidade restaurar a interrupção da circulação e/ou respiração 
e manter a circulação do sangue oxigenado para o cérebro e 
outros órgãos vitais. Identifique com V as afirmativas ver-
dadeiras e com F, as falsas e, a seguir, assinale a alternativa 
correspondente.

(   ) A inclinação da cabeça da vítima para trás e a mobiliza-
ção de sua mandíbula inferior para frente auxiliam para 
a desobstrução das vias aéreas no caso de não haver 
suspeita de lesão cervical.

(   ) A cânula de Guedel tem por finalidade retirar a língua 
da parede posterior da laringe e facilitar a respiração.

(   ) Para se certificar de que a vítima está respirando, o 
socorrista coloca a mão sobre o tórax para verificar os 
movimentos da caixa torácica.

(   ) A relação entre compressão e ventilação deve obedecer 
a uma sequência de 15 compressões para 3 ventilações.

(A) V, F, V, F.

(B) F, V, F, V.

(C) V, V, F, F.

(D) F, F, V, V.

(E) F, V, V, V.

35. Para a adequada assistência à puérpera no pós-parto imediato, 
é importante a observação da(o)  considerando a 
possibilidade de hemorragia.

Assinale a alternativa que complemente a lacuna e torne a 
afirmação correta.

(A) revisão uterina

(B) retração uterina

(C) retenção urinária

(D) aspecto das fezes

(E) volume urinário

36. Uma gestante comparece ao serviço de pronto-atendimento 
apresentando crises convulsivas, hipertensão arterial e edema 
nos membros inferiores.

Esse quadro é sugestivo de

(A) hipertensão gestacional.

(B) placenta prévia.

(C) pré-eclâmpsia.

(D) eclâmpsia.

(E) deslocamento prematuro da placenta.

37. O leite materno é o alimento ideal nos primeiros meses de 
vida da criança, por ser um alimento completo, protege contra 
doenças infecciosas e contribui na redução da mortalidade 
infantil. Assinale a alternativa correta.

(A) Oferecer o leite materno a cada 3 horas para que a criança 
fique saciada.

(B) Caso a criança após ser amamentada continue chorando, 
oferecer leite artificial como complemento.

(C) Nos intervalos entre as mamadas oferecer água e chá sem 
açúcar, evitando assim o surgimento de cólicas.

(D) Mulheres com aids não devem amamentar, exceto se 
forem apenas portadoras do vírus.

(E) O colostro é constituído de proteínas, gordura, açúcar, 
sais minerais e água.

38. Em relação à criança que deverá ser acompanhada por pro-
fissionais de saúde desde o seu nascimento para a garantia 
de um desenvolvimento adequado, é correto afirmar que

(A) ocorre perda de 10% do peso de nascimento até o  
10.º dia de vida.

(B) a fontanela anterior (bregmática) fecha por volta de  
2 meses de vida.

(C) o peso é considerado adequado quando estiver entre os 
percentis 3 e 10 da curva padrão (NCHS).

(D) no caso de dermatite amoniacal (dermatite de fralda), 
orientar o responsável pela criança que faça uso de creme 
ou pomada à base de cânfora.

(E) o crescimento esperado no final do primeiro ano de vida 
é de 15 cm.

39. A doença em que as principais medidas de prevenção e con-
trole são o uso de hipoclorito de sódio para a desinfecção 
de áreas contaminadas, o uso de botas de borracha e luvas 
para a limpeza de áreas com água ou lama de enchentes e 
armazenamento dos alimentos em lugares livres do acesso 
de roedores é

(A) a hepatite viral.

(B) a rotavirose.

(C) a leptospirose.

(D) a diarréia.

(E) o botulismo.

40. O Calendário Nacional de Vacinação preconiza que aos 
6 meses de idade a criança receba as seguintes vacinas:

(A) VOP, DTP e VORH.

(B) VOP, tetravalente e hepatite B.

(C) VOP, tetravalente e febre amarela para as áreas endêmicas.

(D) VOP, tetravalente e SCR.

(E) VOP, DTP, VORH e hepatite B.




