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PORTUGUÊS

Para responder a questão 01, considere os textos 01 e 02.

Texto 01

http://chargesbira.blogspot.com/2009/07/charges-do-bira-e-heringer.html

Texto 02

Vantagens e Desvantagens do Novo Enem
Isabella

O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de
2009, ele vai apresentar um número maior de questões e vai
exigir mais raciocínio por parte dos estudantes que estão
terminando o último ano do Ensino Médio. As modificações na
prova foram propostas pelo MEC e já começam a gerar sérios
questionamentos no âmbito da educação.

A partir desse ano o Enem será composto por 180 questões,
distribuídas em duas fases. O formato objetivo não é mais o
foco da prova, os alunos deverão dissertar suas ideias a medida
que relacionam os conteúdos das disciplinas.

Com o Enem assumindo o papel de vestibular unificado,
os estudantes das escolas públicas terão maiores chances de
ingressar em uma faculdade federal e não precisarão se deslocar
de suas respectivas cidades para prestar a prova. Por outro
lado, a estrutura do exame é desconhecida, por isso os candidatos
têm encontrado dificuldades para focalizar os estudos. Tudo
indica que as questões serão complexas e estarão diretamente
relacionadas com fatos atuais.

http://www.blogbrasil.com.br/vantagens-e-desvantagens-do-novo-enem/

01 – Os textos 01 e 02 apresentam como ideia central:

A) As provas do Enem requerem raciocínio e decoreba.
B) As provas do Enem dispensam raciocínio e decoreba.
C) As provas do Enem requerem raciocínio e não decoreba.
D) As provas do Enem requerem decoreba e não raciocínio.
E) As provas do Enem exigem decoreba.

02 – Com base no texto 02, são verdadeiros os itens:

I. A nova estrutura do Enem foi bem aceita no âmbito da
educação, pois, assumindo o papel de vestibular unificado,
aumentará as chances de os estudantes de escolas públicas
ingressarem nas universidades federais.

II. As questões das provas do Enem, provavelmente, serão
complexas e estarão relacionadas com fatos da atualidade.

III. O formato objetivo é o foco da prova.

A) Apenas o item I.
B) Apenas o item II.
C) Apenas o item III.
D) Os itens I e II.
E) Os itens II e III.

03 – A frase “Por outro lado, a estrutura do exame é
desconhecida, por isso os candidatos têm encontrado
dificuldades para focalizar os estudos” (texto 02, linhas 14, 15 e
16), mantém seu sentido em:

A) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, contudo
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

B) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, pois
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

C) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, porque
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

D) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, assim
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

E) Por outro lado, a estrutura do exame é desconhecida, porém
os candidatos têm encontrado dificuldades para focalizar os
estudos.

04 – Assinale a alternativa em que a estrutura da frase: “O
Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009, ele
vai apresentar um número maior de questões e vai exigir mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.” (texto 02, linhas 01, 02, 03 e 04),
embora alterada, mantém a correlação e o paralelismo verbal,
bem como o sentido.

A) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentaria um número maior de questões e exigiria mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.

B) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentou um número maior de questões e exigiu mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.

C) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentará um número maior de questões e exigirá mais
raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando o
último ano do Ensino Médio.
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D) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele apresentará um número maior de questões e vai exigir
mais raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando
o último ano do Ensino Médio.

E) O Enem está com uma nova estrutura para esse ano de 2009,
ele vai apresentar um número maior de questões e exigirá
mais raciocínio por parte dos estudantes que estão terminando
o último ano do Ensino Médio.

Para responder as questões de 05 a 07, considere o texto 03.

Texto 03
Quem Sabe um Dia

Mario Quintana

Quem Sabe um Dia
Quem sabe um dia

Quem sabe um seremos
Quem sabe um viveremos

Quem sabe um morreremos!

Quem é que
Quem é macho
Quem é fêmea

Quem é humano, apenas!

Sabe amar
Sabe de mim e de si

Sabe de nós
Sabe ser um!

Um dia
Um mês
Um ano

Um(a) vida!

Sentir primeiro, pensar depois
Perdoar primeiro, julgar depois
Amar primeiro, educar depois

Esquecer primeiro, aprender depois

Libertar primeiro, ensinar depois
Alimentar primeiro, cantar depois

Possuir primeiro, contemplar depois
Agir primeiro, julgar depois

Navegar primeiro, aportar depois
Viver primeiro, morrer depois

05 – Com relação ao poema de Mario Quintana, podemos afirmar
que:

I. Para o eu lírico, antes de pensar sobre o amor, é preciso
senti-lo.

II. Para o eu lírico, antes de julgar, é preciso perdoar e agir.
III. No poema, o poeta defende que para vivenciar o amor é

preciso, simplesmente, ser humano, saber amar, saber

conhecer a própria individualidade e a do outro, saber ser
um.

A) Apenas o item I está correto.
B) Os itens I e II estão corretos.
C) Os itens I e III estão corretos.
D) Os itens II e III estão corretos.
E) Todos os itens estão corretos.

06 – Encontramos nas estrofes 03, 04 e 06, respectivamente as
seguintes figuras de linguagem:

A) anáfora, gradação e epístrofe.
B) antítese, hipérbole e elipse.
C) polissíndeto, hipérbole e antítese.
D) epístrofe, anáfora e gradação.
E) polissíndeto, gradação e epístrofe.

07 – Em que estrofes encontramos a figura de linguagem
gradação?

A) I, III, V e VII.
B) II, IV, VI e VIII.
C) I, III e VIII.
D) II, III e VII.
E) I e VIII.

Considere o texto 04 para responder as questões de 08 a 10.

Texto 04
A Sintaxe do Amor
Karla Bardanza

A sintaxe que me perdoe,
mas você só tem predicado.

É o meu sujeito indeterminado.
E antes que você voe,

quero ser o seu verbo de ligação.
Na minha imaginação,
teu gênero é plural.

Não faz mal,
ser o seu objeto indireto.

Estou perto
do meu advérbio de intensidade.

E antes que seja tarde,
me arde, me invade.

Seja meu complemento verbal.
Estou numa total reação em cadeia,

caia na minha teia,
te analiso.

Adoro todas as partes do discurso...
Neste percurso, sou teu adjunto adnominal.

É normal te acompanhar.
Sou tua locução prepositiva.

Venha, me incentiva...
Preciso nos estudar.
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08 – No texto “Sintaxe do amor”, com que sentido é empregada
a palavra predicado?

A) defeito;
B) qualidade característica de uma pessoa ou objeto;
C) termo essencial da oração;
D) atributo;
E) afirmação acerca do sujeito gramatical.

09 – Por que o eu lírico pede perdão à sintaxe ao afirmar que seu
amado só tem predicado?

A) Porque, para sintaxe, existem dois termos essenciais da
oração: sujeito e predicado.

B) Porque, para sintaxe, o predicado não faz parte dos termos da
oração.

C) Porque o predicado é um termo assessório.
D) Porque existem orações sem predicado.
E) Porque o eu lírico não tem conhecimento dos termos da

oração.

10 – Em “E antes que você voe, quero ser o seu verbo de ligação
(linhas 04 e 05), que tipos de sujeito temos?

A) simples e indeterminado;
B) simples e desinencial;
C) indeterminado e desinencial;
D) simples e composto;
E) composto e indeterminado.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – A igreja do município de Major Izidoro é conhecida,
sistematicamente:

A) pelo seu grande sino;
B) pelas suas torres gêmeas;
C) pelas suas pequenas janelas;
D) pelas suas grandes portas;
E) pelas suas pequenas cruzes no topo da edificação.

12 – A cidade de Major Izidoro limita-se ao leste com:

A) Dois Riachos e Cacimbinhas;
B) Batalha;
C) Igaci e Craibas;
D) Olivença;
E) Olivença e Olho D’água.

13 – O clima da cidade de Major Izidoro é classificado como:

A) megatérmico seco;
B) megatérmico frio;
C) megatérmico quente;
D) megatérmico semi-árido;
E) hidratérmico semi-árido.

14 – O município de Major Izidoro, no passado, foi distrito da
cidade de:

A) Sertãozinho;
B) Ipanema;
C) Cacimbinhas;
D) Dois Riachos;
E) Craibas.

15 – Quanto aos seus recursos hídricos, Major Izidoro é
abastecido, estruturalmente, pela adutora:

A) Ipanema
B) Traipu
C) Pão de mel
D) Pão de açúcar
E) Temporária

16 – É sabido que o estado de Alagoas sempre foi tradicional
quando o assunto é futebol. E neste contexto, dois clubes
alagoanos estão no páreo a subir para a Série B do Campeonato
Brasileiro. Dentre os times de futebol abaixo, assinale o ÚNICO
pertencente ao estado de Alagoas que participa da Série C do
campeonato brasileiro.

A) Icasa
B) Confiança
C) ABC
D) ASA
E) Salgueiro

17 – É do conhecimento de muitos que o estado de Alagoas
fica localizado na região Nordeste. Entre os estados abaixo,
assinale o único que faz divisa com o estado alagoano.

A) Rio Grande do Norte
B) Paraíba
C) Bahia
D) Piauí
E) Ceará

18 – Assinale entre as imagens abaixo, a que corresponde a um
ponto tradicionalmente conhecido no estado de Alagoas.

A)






CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL  DE MAJOR IZIDORO (AL)  - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPIT ALAR,
AUXILIAR DE ENFERMAGEM P ARA OBSTETRICIA 04

B)

C)

D)

E)

19 – Sobre as autoridades constitucionais do estado, torna-se
de fundamental importância para um cidadão ter conhecimento
dos membros que fazem parte de uma corte representativa. Neste
caso, a autoridade que preside o pleno do Tribunal de Justiça
de Alagoas corresponde a:

A) Des. Estácio Luiz Gama de Lima
B) Des. Mário Casado Ramalho
C) Des. Sebastião Costa Filho
D) Des. José Carlos Malta Marques
E) Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento

20 – Sabe-se que a população do município de Major Izidoro é
predominantemente católica. Neste contexto, a(o) padroeira(o)
do município corresponde a(o):

A) Santa Rita de Cássia
B) São Sebastião
C) Nossa Senhora da Luz
D) Santo Agostinho
E) Santo Antônio

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – A nebulização tem como finalidade:

A) Prevenir a formação de secreções na parede dos bronquíolos;
B) Evitar contaminação da área pulmonar;
C) Melhorar expansibilidade torácica;
D) Evitar o ressecamento das mucosas;
E) Fluidificar as secreções aderidas na parede brônquica.

22 – Correlacione as colunas:

1. Hipertermia
2. Hipotermia
3. Taquicardia
4. Hipertensão
5. Eupnéico
6. Bradicardia

(    )180x100 mmHg
(    )20 imp
(    )38 ºC
(    )35 bpm

Sequência correta:

A) 4 6 2 4
B) 2 4 3 1
C) 4 5 1 3
D) 4 5 1 6
E) 6 5 1 3

23 – A realização da prova do laço é importante para a detecção
de manifestações hemorrágicas de casos complicados,
podendo representar a presença de diminuição das plaquetas
ou fragilidade capilar. É realizado da seguinte forma: Desenha-
se um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor do
polegar) no antebraço da pessoa e verificar a PA (deitada ou
sentada), em seguida calcula-se o valor médio: (PAS+PAD),
insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por
cinco minutos (em crianças,3 minutos) ou até o aparecimento
das petéquias. É considerado positivo se na área desenhada:

A) Houver 10 petéquias em adultos e 5 em crianças.
B) Houver 20 petéquias em adultos e 10 em crianças.
C) Houver 15 petéquias em adultos e 5 em crianças.
D) Houver 10 petéquias em adultos e 20 em crianças.
E) Houver 20 petéquias, independente de ser adultos ou

crianças.

24 – Quando lateralizamos a cabeça do paciente em situações
de vômitos, estamos tentando:

A) Melhorar a troca gasosa;
B) Deixar o paciente confortável;
C) Melhorar a circulação;
D) Evitar aspiração do conteúdo gástrico;
E) Evitar que o paciente tenha diminuição do nível de
consciência.
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25 – Sobre a vacina da BCG é incorreto:

A) A via de administração é a subcutânea.
B) Indica-se a revacinação em criança que recebeu o BCG há

seis meses ou mais, na qual esteja ausente a cicatriz vacinal.
C)  É aplicada ao nascer.
D) É indicada principalmente para prevenir as formas graves da

tuberculose (miliar e meníngea) em crianças com menos de
cinco anos de idade, mais freqüentes em menores de um ano.

E) Recomenda-se adiar a vacinação com BCG em recém-nascidos
com peso inferior a 2.000g.

26 – Crianças nascidas com 34 semanas são consideradas:

A) Atermo;
B) Pos-termo;
C) Pré-termo;
D) Grande para a Idade Gestacional;
E) Pequeno para a Idade Gestacional.

27 – Sobre os artigos semi-críticos é correto afirmar:

A) Artigos destinados a penetrar, através da pele e mucosas,
nos tecidos sub-epiteliais e no sistema vascular, tecidos
isentos de flora bacteriana própria.

B) Artigos que apenas entram em contato com a pele íntegra.
C) Artigos que entram em contato com mucosas íntegras ou

pele lesada.
D) Termômetro é um exemplo de artigo semi-crítico.
E) Requerem apenas desinfecção de baixo nível.

28 – São cuidados com os curativos, exceto:

A) Curativos úmidos (por secreção) devem ser trocados tantas
vezes quanto necessário, não ultrapassando 6 h.

B) Acessos venosos, arteriais, drenos torácicos, devem ser
mantidos com curativos.

C) Durante a realização do curativo sempre inspecionar sinais
de infecção.

D) Em pacientes com dois ou mais curativos (limpos e
contaminados) realizar primeiro o(s) contaminado(s) e depois
o(s) limpo(s), cada qual com seu material estéril.

E) A data da troca do curativo e o nome de quem realizou devem
ser anotados no curativo e no prontuário do paciente.

29 – A transmissão da coqueluche se dá através de:

A) Contato oral fecal.
B) Hemotransfusão.
C) Relações sexuais.
D) Contato direto de pessoa para pessoa e fômites.
E) Nenhuma das respostas.

30 – Faz parte do tratamento não-farmacológico da hipertensão
arterial, exceto:

A) Uso de medicação anti-hipertensiva.
B) Adoção de hábitos alimentares saudáveis.
C) Redução do consumo de bebidas alcoólicas.
D) Abandono do tabagismo.

E) Prática de atividade física regular.

31 – Qual a lei que regulamenta o exercício da profissão da
enfermagem?

A) LEI n º 7.498 de 25 de junho de 1986.
B) Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973.
C) LEI nº 10.507 de 10 de Julho de 2002.
D) LEI n º 8.080, de 19 de Setembro de 1990.
E) Lei Nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990.

32 – Do que trata a lei 8142/90?

A) Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde - SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde.

B) Sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços.

C) Criou critérios e categorias diferenciados de gestão para a
habilitação dos municípios e segundo o tipo de gestão
implantado (incipiente, parcial, semi-plena) haveria critérios
também diferenciados de formas de repasse dos recursos
financeiros.

D) Sobre a implantação dos Programas de Saúde da Família,
sendo de caráter obrigatório para os municípios, tendo
contribuição dos estados e Ministério da Saúde.

E) O papel de cada gestor na implantação do SUS.

33 – O número máximo de pessoas sob responsabilidade de
uma Equipe de Saúde da Família é de:

A) 5500
B) 4500
C) 6000
D) 10000
E) 7000

34 – Na passagem da sonda nasogástrica como deve ser feita
a medição do comprimento da sonda que será introduzida até o
estômago:

A) do lóbulo da orelha até a asa do nariz, e para baixo até a
ponta do apêndice xifóide.

B) da asa do nariz, ao lóbulo da orelha e para baixo até a ponta
do apêndice xifóide.

C) da asa do nariz até a ponta do apêndice xifóide.
D) do lóbulo da orelha baixo até a ponta do apêndice xifóide.
E) é introduzido cerca de 12 cm da sonda.

35 – A Profilaxia da oftalmia gonocócica do recém nascido é
feita através de qual dos cuidados realizados logo após o
nascimento?

A) Injeção de vitamina K.
B) Avaliação do peso, PC e PT.
C) Aspiração de secreções.
D) Aplicação de uma gota de nitrato de prata a 1% em cada

olho.
E) Banho nas 1ª. 24h.






CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL  DE MAJOR IZIDORO (AL)  - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPIT ALAR,
AUXILIAR DE ENFERMAGEM P ARA OBSTETRICIA 06

36 – Associe as colunas:

1. Atenção Primária.
2. Atenção Secundária.
3. Atenção Terciária.

(    )Cirurgia cardíaca;
(    )PSF;
(    )Mamografia;
(    )Consultas com endocrinologista.

Sequência correta:

A) 2 1 3 2
B) 3 1 3 2
C) 3 1 2 2
D) 2 1 3 3
E) 2 1 1 3

37 – É doença causada por vírus:

A) Herpes simples;
B) Tuberculose;
C) Salmonelose;
D) Candidíase;
E) Toxoplasmose.

38 – Sobre a coleta do escarro em pacientes com suspeita de
Tuberculose devemos orientar:

A) A coleta deve ser feita preferencialmente à tarde, depois da
ingestão de alimentos sólidos ou líquidos.

B) Deve-se colher o escarro junto com a saliva.
C) A coleta deve ser feita em potes sem tampa.
D) Recomenda-se o aumento de ingestão líquida no dia anterior

ao exame.
E) A amostra pode permanecer em temperatura ambiente até 36h.

39 – CLISTER é o mesmo que:

A) Lavagem do estômago.
B) Incoordenacao motora.
C) Perda da força muscular.
D) Lavagem intestinal.
E) Vômitos.

40 – Sobre a Hanseníase coloque V para verdadeiro e F para
falso:

(    )A hanseníase é uma doença causada por um microrganismo
chamado bacilo de Hansen (Mycobacterium leprae), que
ataca normalmente a pele, os olhos e os nervos.

(    )É classificada em  Paucibacilares (PB): casos com até 3 lesões
de pele e  Multibacilares (MB): casos com mais de 3 lesões
de pele.

(    )É contra-indicado a administração dos esquemas de
tratamento poliquimioterápico da hanseníase em  grávidas.

(    )Rifampicina, clofazimina, e pirazinamida são as drogas
utilizadas no tratamento da Hanseníase.

Sequência correta:

A) V V F F
B) V F F F
C) V F F V
D) F F V V
E) V F V V







