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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1: 
 

Mamma mia 
Nelly Carvalho 

 
No dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, com todas as solenidades como também com todas as 

frivolidades que acontecem nestas homenagens sem rosto definido.  
Parodiando o português Fernando Pessoa, no seu poema Tabacaria, nos versos Come chocolate, muitos desses eventos 

referem-se apenas à confeitaria, à cobertura confeitada, não entram no recheio, no âmago da questão da situação feminina no mundo.  
Podemos observar que datas comemorativas são privilégios às avessas, destinados às minorias sem poder, Dia do Índio, 

Dia do Negro, Dia do Professor, esquecidas durante o resto do ano. Não são minorias numéricas, mas minorias sociológicas sem 
poder, onde a mulher se enquadra, apesar de constituir metade da humanidade.  

Não se pode negar que a situação feminina mudou e melhorou nas últimas décadas do século 20, intensificando-se na 
primeira década do século 21. A partir de então, a mulher desbravou mares nunca dantes navegados, singrando em direção à sua 
emancipação e autonomia, afastando-se dos escolhos que não a permitiam desenvolver-se plenamente como pessoa. Isto aconteceu 
com apenas uma parcela das mulheres que assumiu cargos de destaque na administração pública, na política, na iniciativa privada, 
tendo reconhecidos seu valor e competência. Para a maioria, a situação na sociedade, em geral, está longe de ser satisfatória.  

Torna-se visível a fragilidade da situação feminina pelos atos de violência e agressão a que vem sendo submetida a mulher 
em várias faixas etárias. Especialmente as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os tipos de crime bárbaros e hediondos 
que não deviam fazer parte de uma sociedade que se diz civilizada. Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes inaceitáveis 
e imperdoáveis.  

Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que as conquistas femininas sofreram uma contramarcha. A 
autonomia e a liberdade conquistadas despertam uma reação contrária, motivando agressões e ofensas, sobretudo dos companheiros de 
classes populares, que ainda não digeriram as mudanças, mas também de outros, mais cultos(?), como autoridades religiosas que não 
compreendem seu papel nos conflitos. Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque de mentalidades retrógradas que 
consideram como corriqueiros assassinatos, estupros além do desrespeito e da maldade contra meninas, como vem acontecendo em 
todo País, com uma frequência assustadora.  

Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma flor. O conselho foi seguido à risca e passaram a escolher 
instrumentos mais contundentes e formas mais cruéis para agredi-la.  

Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo atuante e 
atual de forma leve e subliminar. É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o nome da personagem principal é 
simbólico, Donna, mulher em italiano.  

A narrativa envolve um caso de paternidade posta em dúvida, de uma mulher que assume o fato como natural, assim como 
a comunidade, em uma pequena ilha da Grécia. Com fibra e coragem, respeitada por todos, educa a filha e toca a vida.  

No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante (padrão dos 
filmes de Hollywood), mas das mulheres comuns, de todas as idades, simples, gordas, magras, sem maquiagem, sem glamour, 
assumindo afazeres da casa e usando o emblema do serviço doméstico: o avental. Esta é a peça que, simbolicamente, duas delas jogam 
fora para seguir um grupo que passa cantando e dançando pelos olivais da ilhota, rumo ao mar.  

A melhor cena, que revela o machismo e a liberação, é a de um homem que segue num burrico, flanando, enquanto a 
mulher, gorda e idosa, vai a pé, carregando um pesado feixe de lenha. Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente dos 
afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita alegremente e joga longe o feixe de lenha, juntando-se ao grupo, jogando fora, com 
isso, um fardo simbólico mas pesado.  

É uma abordagem bem-humorada e subliminar da superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos, nossos 
mestres de sempre, pelo menos, no filme. Assim seguem os mais evoluídos. Mamma mia!, como diz o título, quando seguiremos o 
mesmo caminho e diremos: Here, we go again?  

(In: Jornal do Commercio, Caderno Opinião, Publicado em 27.03.2009.) 
 
 

 
O tema abordado no Texto 1 é 

 
A) a luta das minorias sem poder. 
B) a situação da mulher na sociedade atual. 
C) o crescimento da violência contra as mulheres. 
D) a comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
E) a diferença entre a realidade e os filmes de Hollywood.  
 
 
 

 
  

 
No texto, considera-se a data comemorativa da mulher como 

 
A) um fardo simbólico que ela carrega. 
B) um marco das conquistas femininas. 
C) a prova da superação do machismo.  
D) uma demonstração da autonomia conquistada. 
E) um privilégio às avessas. 

 
 
 

QUESTÃO 01 QUESTÃO 02
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Em “muitos desses eventos referem-se apenas à confeitaria”, 
a expressão “a confeitaria”, no texto, tem o sentido de algo 

 
A) essencial. 
B) doce. 
C) glamoroso. 
D) gostoso. 
E) superficial.  

 
 
 

No artigo, Nelly Carvalho apresenta a sua opinião sobre o 
tema em 

 
A) “na mulher não se bate nem com uma flor”. 
B) “foi comemorado o Dia Internacional da Mulher”.  
C) “isto aconteceu com apenas uma parcela das mulheres”. 
D) “a situação na sociedade, em geral, está longe de ser 

satisfatória”. 
E) “as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os 

tipos de crime”. 
 
 
 

No contexto, a afirmativa “Na Áustria, tão refinada, foi 
julgado um desses crimes inaceitáveis e imperdoáveis.” leva-
nos a concluir que  

 
A) a fragilidade da situação feminina é um fato. 
B) os austríacos não perdoam o crime contra a mulher.  
C) a impunidade é a causa da violência e da agressão às 

mulheres. 
D) mulheres de todas as idades são vítimas de vários tipos de 

crimes. 
E) a violência contra a mulher acontece em sociedades ditas 

civilizadas. 
 
 
 

Ao referir-se à Áustria como “tão refinada”, a autora faz uso 
da ironia para  

 
A) mostrar sua admiração pela Áustria. 
B) lançar sua crítica à sociedade austríaca. 
C) expressar seu pesar pelo acontecimento.  
D) salientar que em um país refinado há justiça.  
E) contrastar a grande diferença entre Brasil e Áustria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No período “Não são minorias numéricas, mas minorias 
sociológicas sem poder, onde a mulher se enquadra, apesar de 
constituir metade da humanidade”, os conectivos em negrito 
estabelecem com as idéias antecedentes, respectivamente, 
relações de 

 
A) adversidade e causa.  
B) adversidade e concessão. 
C) concessão e conclusão. 
D) conclusão e comparação.  
E) explicação e finalidade. 
 
 
 
O termo “onde”, em “onde a mulher se enquadra”, refere-se 
ao antecedente 

 
A) minorias numéricas. 
B) pessoas esquecidas. 
C) minorias sociológicas. 
D) mulheres enquadradas. 
E) metade da humanidade. 

 
 
 

Os textos conversam entre si em um diálogo constante. O 
recurso da intertextualidade foi usado de forma explícita pela 
autora em  

 
A) “Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma 

flor”. 
B) “Não se pode negar que a situação feminina mudou e 

melhorou nas últimas décadas do século 20”.  
C) “Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes 

inaceitáveis e imperdoáveis.”  
D) “Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que 

as conquistas femininas sofreram uma contramarcha.” 
E) “Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque 

de mentalidades retrógradas que consideram como 
corriqueiros assassinatos, estupros”.  

 
 
 

Ainda lançando mão da intertextualidade, a autora remete ao 
filme Mamma mia! e aponta nele vários elementos 
simbolicamente utilizados para falar sobre autonomia e 
liberação femininas. Entre eles  

 
A) o burrico. 
B) a ilha grega. 
C) o feixe de lenha. 
D) a mulher italiana. 
E) os olivais da ilhota.  

 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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No trecho: “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da 
superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos, 
nossos mestres de sempre, pelo menos, no filme”, a autora dá 
a entender que  

 
A) os brasileiros se sentem inferiores aos gregos. 
B) os gregos abordam o machismo com bom-humor. 
C) os gregos aceitam bem a superação do machismo. 
D) os gregos podem ser machistas na vida real. 
E) os mestres são um exemplo de superação. 

 
 
 

O segmento do texto que apresenta uma sequência narrativa 
é  

  
A) “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da 

superação do machismo”.  
B) “Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais 

assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo 
atuante e atual”. 

C) “É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o 
nome da personagem principal é simbólico, Donna, 
mulher em italiano”. 

D) “No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da 
mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante 
(padrão dos filmes de Hollywood)”. 

E) “Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente 
dos afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita 
alegremente e joga longe o feixe de lenha”. 

 
 
 
De acordo com o Anuário Estatístico de Pernambuco (2002), o 
setor que mais emprega no município é o agropecuário. Nas 
atividades agrícolas, os principais produtos cultivados são: 

 
A) cana-de-açúcar, coco, banana, inhame, mandioca, acerola 

e maracujá. 
B) cana-de-açúcar, batata-doce e milho. 
C) feijão, batata inglesa e pepino 
D) mandioca, abacaxi, manga e tomate 
E) beterraba, alface, cenoura e abacate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Os tempos áureos da cultura canavieira estão marcados na 
história e na paisagem do Município do Moreno. Engenhos e 
plantações de cana-de-açúcar ainda estão presentes na cidade. 
Outro segmento econômico importante vem sendo implantado 
como alternativa econômica para o município. Trata-se do(a) 

 
A) indústria têxtil que retorna com artefatos de algodão. 
B) indústria de artefatos de couro, abundante devido a 

pecuária. 
C) segmento turístico, uma vez que o município possui 

grande potencial para o seu desenvolvimento. 
D) pecuária, principalmente, no povoado de Bonança. 
E) comércio varejista e a prestação de serviços. 

 
 
 

Sobre a origem e ocupação inicial do Município do Moreno, 
assinale a alternativa correta: 

 
1. Remonta o século XIX com a chegada da corte 

portuguesa ao Brasil 
2. Não se sabe ao certo porém, acredita-se que judeus e 

turcos fundaram a cidade. 
3. A ocupação provém da faixa de terra comprada, em torno 

do ano 1616, por dois irmãos portugueses de sobrenome 
Moreno. 

4. Do povo de pele parda que vivia na região canavieira. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) 1, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 3, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
A higiene envolve práticas e princípios para proteger o corpo, 
conservar a saúde e manter o funcionamento normal do 
organismo. Em relação à higiene corporal, é correto afirmar 
que: 
 
A) está relacionada à manutenção da pele limpa mediante a 

utilização de soluções desinfetantes. 
B) está relacionada à limpeza da pele com produtos 

antissépticos e detergentes. 
C) deve ser feita duas a três vezes por dia, mediante banhos 

de imersão. 
D) deve ser feita sempre que necessário; porém, recomenda-

se realizar a lavagem das mãos e dos pés cinco vezes por 
dia.  

E) está relacionada a cuidados com a pele, mãos, nariz, 
ouvidos, olhos, boca, cabelos e pés, ou seja, com todas as 
partes do corpo. 

 
 
 
Ao realizar um banho no leito em um paciente de 64 anos de 
idade, internado em uma enfermaria com quatro pacientes 
acamados, o Auxiliar de Enfermagem deve ter alguns 
cuidados como: 
 
A) antes de iniciar o banho, tornar o ambiente privativo com 

o uso de biombos ou cortinas apropriadas em volta do 
leito do paciente. 

B) levar os demais pacientes para fora da enfermaria e 
mantê-los fora enquanto estiver dando o banho. 

C) realizar o banho no leito junto com os demais pacientes, 
pois todos são homens e estão na mesma condição de 
dependentes da higiene corporal. 

D) depois de iniciado o banho e quando da higiene íntima, 
colocar um biombo nos pés da cama para que os outros 
pacientes não vejam. 

E) antes de iniciar o banho, prover de ambiente privativo 
escurecendo bem todo o quarto e acendendo uma 
lâmpada de cabeceira para iluminar o corpo do paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A movimentação ou o transporte de um acidentado ou doente 
deve ser feito com cuidado a fim de não complicar as lesões 
existentes. Sobre os procedimentos adequados no transporte e 
movimentação de acidentados, analise as alternativas abaixo. 
 
1. Antes de qualquer atendimento deve-se identificar o 

acidentado. 
2. Antes de providenciar a remoção da vítima: deve-se 

controlar a hemorragia, manter a respiração; imobilizar 
todos os pontos suspeitos de fraturas; evitar ou controlar 
o estado de choque. 

3. Se for necessário puxar a vitima para local seguro, puxe-
a pela direção da cabeça ou pelos pés e nunca pelos 
lados, tendo o cuidado de certificar-se de que a cabeça 
está protegida. 

4. O transporte da vitima deve ser feito sempre em baixa 
velocidade, por ser mais seguro e mais cômodo para a 
vítima.  

 
Estão corretas: 
 
A) 1, e 4, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, e 4.  
  
 
 
Com relação à verificação dos sinais vitais, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) A pressão arterial varia de indivíduo para indivíduo e 

independente de suas condições físicas. 
B) A respiração é controlada pelo tronco cerebral, não tendo, 

assim, o controle voluntário. 
C) O local mais indicado para verificação da temperatura é a 

axila, por oferecer maior precisão em menor tempo. 
D) A pressão sistólica representa a intensidade da contração 

ventricular e a diastólica, o grau de resistência periférica. 
E) O pulso consiste na expansão e retração das veias, 

correspondentes aos batimentos cardíacos, sendo 
considerado normal, em adulto, a média de 60 a 80 
batimentos por minuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19
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A respiração de Cheyne Sotkes é caracterizada por: 
 
A) períodos alternados de apnéia e respiração rápida e 

profunda.  
B) quatro fases: inspirações ruidosas, apnéia em inspiração, 

expiração ruidosas e apnéia em expiração. 
C) uma série de movimentos expiratórios de amplitude 

crescente seguidos de inspiração rápida e breve.  
D) uma série de movimentos inspiratórios de amplitude 

crescente seguidos de expiração rápida e breve.  
E) movimentos respiratórios normais interrompidos por 

suspiros isolados ou agrupados. 
 
 
 
A coleta de materiais para exames laboratoriais deve ser feita 
observando a rotina recomendada pelo laboratório de análises 
clínicas e rotina da Unidade de Saúde onde o auxiliar de 
enfermagem trabalha. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta. 
 
A) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita 

conforme a técnica recomendada, colocando o material 
coletado em recipientes específicos, devidamente 
identificados e mantidos em conservação no gelo. 

B) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita com 
a antecedência de 24 horas; deve-se colocar o material 
coletado em recipientes específicos, devidamente 
identificados e mantidos em conservação conforme a 
rotina do serviço. 

C) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita em 
qualquer horário colocando os materiais coletados num 
recipiente rotulado contendo o nome do paciente, 
especificação do material e quantidade, mantidos em 
conservação conforme a rotina do serviço. 

D) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita 
conforme a técnica recomendada, colocando o material 
coletado em recipientes específicos, devidamente 
identificados e mantidos em conservação conforme a 
rotina do serviço. 

E) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita 
conforme a técnica recomendada, ou seja, colocando o 
material coletado em recipientes específicos, devidamente 
identificados e mantidos em conservação na geladeira por 
12 horas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A administração de medicamentos requer atenção por parte 
do profissional da saúde, que necessita se assegurar da regra 
dos cinco certos. Assinale a alternativa que indica 
corretamente esses cinco certos. 
 
A) O preparo certo, a via de administração certa, o horário 

certo, o material certo e a dose certa. 
B) O cliente certo, o medicamento certo, o rótulo certo, a via 

de administração certa e a dose certa. 
C) O cliente certo, o medicamento certo, a dose certa, a via 

de administração certa, e o horário certo. 
D) A prescrição certa, a concentração certa, a via de 

administração certa, a dose certa e turno certo. 
E) O medicamento certo, a quantidade certa, o horário certo, 

a dose certa e a via de administração certa. 
 
 
 
Com relação à administração de medicamentos, é correto 
afirmar 
 
A) Na aplicação de medicação pela via subcutânea, deve 

haver formação de pápula. 
B) Quando for necessária a aplicação de medicamento por 

via intramuscular durante um tempo mais prolongado, é 
indicado o rodízio entre os locais de aplicação. 

C) A seringa mais adequada para a aplicação de injeção 
intradérmica é a de 10 ml. 

D) Medicamentos iguais provocam reações iguais em 
indivíduos diferentes. 

E) Tendo em vista a tolerância medicamentosa que pode ser 
desenvolvida pelo indivíduo que está em tratamento, as 
doses prescritas devem ser cada vez menores para que 
seja obtido o efeito desejado. 

 
 
 
Um paciente deve receber 2.500 ml de soro num período de 
24 horas. Ao instalar o soro em quantas gotas, por minuto, 
deve ser controlado o gotejamento? 
 
A) 28 gts/min. 
B) 35 gts/min. 
C) 50 gts/min. 
D) 55 gts/min. 
E) 41 gts/min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24
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Para um paciente diabético foram prescritas 60UI de insulina. 
No posto de enfermagem há frascos de 80UI e seringa 
graduada em 40UI. A quantidade de insulina a ser 
corretamente administrada será: 
 
A) 05UI. 
B) 10UI. 
C) 15UI. 
D) 30UI. 
E) 24UI. 
 
  
 
O curativo é o tratamento utilizado para promover a 
cicatrização da ferida, proporcionando um meio adequado 
para esse processo. Com relação aos tipos de curativo, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Curativo semi-oclusivo é um tipo de curativo absorvente, 

comumente utilizado  
em feridas cirúrgicas com drenos. 

B) O curativo oclusivo atua como barreira mecânica, pois 
não permite a entrada de ar ou fluídos e impede a perda 
de fluídos, promovendo isolamento térmico. 

C) O curativo compressivo é aquele no qual é mantida 
compressão sobre a ferida, utilizado para reduzir o fluxo 
sangüíneo, promover a estase e ajudar na aproximação 
das extremidades da lesão. 

D) O curativo aberto é realizado em ferimentos que não há 
necessidade de serem  
ocluídos tais como feridas cirúrgicas limpas após 24 
horas, cortes pequenos, suturas, escoriações. 

E) O curativo aberto é ocluído com gaze ou atadura após a 
limpeza da ferida e aplicação do medicamento. 

 
 
 
Sobre os procedimentos de curativo executados pela 
enfermagem, assinale a alternativa correta. 
 
A) Os principais objetivos do curativo são prevenir a 

infecção e facilitar a cicatrização. 
B) O curativo em ferida limpa deve ser feito do local mais 

contaminado para o menos contaminado. 
C) O edema não diminui a vascularização local, mas 

dificulta a cicatrização. 
D) Não se recomenda desprezar a primeira porção da solução 

antes de despejá-la pela primeira vez sobre a gaze. 
E) Para ferida cirúrgica limpa, mesmo sem a presença de 

drenagem, recomenda-se o curativo fechado. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
A alimentação administrada por sonda envolve a deposição 
de uma substância diretamente no estômago, duodeno ou 
jejuno. Um dos erros na execução da técnica de alimentação 
por sonda nasogástrica é: 
 
A) elevar a cabeceira da cama em semi-Fowler. 
B) administrar a dieta pela sonda, certificando-se de que o 

dispositivo encontra-se na posição correta. 
C) deixar o cliente em posição confortável, abaixando a 

cabeceira após a infusão da alimentação pela sonda. 
D) administrar a alimentação lentamente, de 200 a 300 ml, 

ao longo de 15 a 30 minutos. 
E) irrigar a sonda com cerca de 50 ml de água ou soro, após 

administrar a alimentação. 
 
 
 
Segundo as novas diretrizes de Ressuscitação 
Cardiopulmonar, é correto afirmar que a relação preconizada 
entre massagem cardíaca por ventilações em uma pessoa 
adulta em parada cárdio-respiratória é de: 
 
A) 30 massagens cardíacas/2 ventilações. 
B) 2 massagens cardíacas/5 ventilações. 
C) 5 massagens cardíacas/10 ventilações 
D) 2 massagens cardíacas/20 ventilações. 
E) 30 massagens cardíacas/30 ventilações. 
 
 
 
O ambiente hospitalar oferece inúmeros riscos à saúde do 
trabalhador. A biossegurança envolve práticas preventivas no 
trabalho contra agentes patogênicos para o ser humano. Sobre 
o assunto, assinale a alternativa correta. 
 
A) O sangue é reconhecido como o mais importante veículo 

de transmissão do HIV. 
B) Acidentes com pérfuro-cortantes não representam risco 

de contágio. 
C) O uso permanente de luvas de procedimento garante a 

total imunidade do trabalhador frente aos 
microorganismos existentes no ambiente hospitalar. 

D) Os riscos biológicos não são fontes de insalubridade para 
o trabalhador em saúde. 

E) O vírus HIV só pode ser adquirido por contato com 
grande volume de sangue, como no caso de uma 
transfusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                                    Cargo: Auxiliar de Enfermagem / Nível Médio 

Página 7/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

RA
SC

U
N

H
O

 
 
 
No período pós-operatório o paciente cirúrgico estar sujeito a 
complicações em diferentes sistemas orgânicos. São 
complicações do sistema gastrintestinal: 
 
A) Dor, febre, vômitos. 
B) Náuseas, vômitos, constipação intestinal. 
C) Infecção, febre, vômitos. 
D) Hemorragia, choque, dor. 
E) Hipotensão arterial, febre, deiscência. 
 
 
 
A hemorragia se caracteriza pela perda de sangue corporal em 
quantidade e condições variadas. Assinale a alternativa 
correta. 
 
A) Tanto na hemorragia interna como na externa o 

sangramento é invisível e não pode ser controlado. 
B) Na hemorragia externa, o sangramento é invisível e se 

exterioriza através da pele lesada, geralmente com ruptura 
de tecidos e vasos. 

C) Na hemorragia interna, o sangramento ocorre no interior 
de um órgão ou cavidade e pode exteriorizar-se através da 
pele. 

D) Na hemorragia externa, o sangramento se exterioriza 
através dos orifícios naturais. 

E) Na hemorragia interna, o sangramento ocorre no interior 
de um órgão ou cavidade e pode exteriorizar-se através 
dos orifícios naturais. 

 
 
 
As queimaduras são lesões teciduais resultantes da ação do 
calor direto ou indireto sobre o corpo humano. Podem ser 
classificadas segundo a profundidade ou grau de destruição 
celular, em primeiro, segundo e de terceiro grau. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa correta. 
 
A) As queimaduras de terceiro grau atingem a derme parcial 

e a epiderme. 
B) As queimaduras de segundo grau destroem todas as 

camadas da pele, podendo atingir tecido subcutâneo, 
músculos e ossos. 

C) As queimaduras de segundo grau atingem somente a 
epiderme ou camada superficial da pele. 

D) As queimaduras de primeiro grau atingem somente a 
camada superficial da pele chamada epiderme. 

E) As queimaduras de primeiro grau são as consideradas 
mais graves, seguidas das de segundo grau e de terceiro 
grau. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O Programa Saúde da Família (PSF) tem a finalidade de: 
 
A) prestar assistência médica exclusiva e individual. 
B) atender a grupos específicos de indivíduos. 
C) atender crianças e idosos com problemas de saúde. 
D) garantir o acesso aos serviços de saúde a gestantes. 
E) atender as necessidades de saúde das famílias em seus 

domicílios. 
 
 
 
A assistência de enfermagem à mulher em puerpério imediato 
não inclui: 
 
A) controle dos lóquios. 
B) higiene vulvar e do períneo. 
C) evolução do apagamento do colo. 
D) acompanhamento da involução uterina. 
E) controle da lactação.  
 
 
 
Em relação à saúde da mulher e aos exames ginecológicos, 
assinale a alternativa correta. 
 
A) O auto-exame das mamas é um exame realizado por um 

profissional e deve ser feito durante o período menstrual. 
B) Exame especular, que é feito com a colocação de 

especulo no canal vaginal para visualizar a avaliar a cor e 
o aspecto da vagina, não deve ser realizado durante a 
gestação. 

C) O exame preventivo do câncer de colo de útero é dirigido 
às mulheres de 25 a 59 anos, que devem se submeter ao 
exame periodicamente. 

D) Teste de Schiller é a visualização do colo uterino com 
colposcópio. 

E) Papanicolau é o estudo das células do endométrio, com a 
finalidade de se analisar e identificar células alteradas. 
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Em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer 
do colo uterino, analise as alternativas abaixo. 
 
1. Os principais fatores de risco para o câncer de colo 

uterino são: o baixo nível socioeconômico, a 
multiplicidade de parceiros, a história de infecções 
sexualmente transmissíveis e o tabagismo. 

2. O exame Papanicolau deve ser realizado anualmente por 
toda mulher, independentemente da sua idade e da 
atividade sexual. 

3. Um fator de risco no desenvolvimento do câncer de colo 
do útero é a infecção pelo HPV, que pode ser 
diagnosticada pelo exame Papanicolau. 

4. O tratamento prescrito para o câncer de colo uterino 
depende do estágio em que se encontra a doença.  

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 3 e 4. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1 e 2. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 2, 3 e 4. 
 
 
 
O objetivo dos cuidados imediatos ao recém-nascido (RN) 
normal é ajudá-lo a adaptar-se à vida extra-uterina. Qual a 
conduta prioritária a ser adotada logo após o nascimento do 
RN em boas condições? 
 
A) Secar (o líquido amniótico) o bebê com campo estéril, 

previamente aquecido, sob fonte de calor radiante para 
prevenção da perda do calor. 

B) Aspirar cuidadosamente as vias aéreas começando-se pela 
boca para evitar aspiração de secreções pela traquéia e 
pulmões e reflexo vagal com conseqüente bradicardia. 

C) Avaliar o estado do RN pelo sistema Apgar. 
D) Clampear "definitivamente" o cordão. 
E) Promover a aproximação mãe/filho 
 
 
 
Sobre o Controle Social na saúde, aspecto importante na 
organização política nacional de saúde é correto afirmar que 
o Controle Social: 
 
A) é obrigatório apenas nas ações de saúde no nível 

municipal. 
B) está subordinado às Secretarias de Segurança estaduais. 
C) está previsto na Constituição Federal e na Lei 8080/90. 
D) é o direito das pessoas de ter informação sobre sua saúde. 
E) é o direito às informações sobre a saúde de todos os  

moradores e não devem estar disponíveis nas Unidades de 
Saúde. 

 
 

 
 
 
 
Notificação é a comunicação feita à autoridade sanitária da 
ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, para a 
adoção das medidas de intervenção pertinentes. O sistema de 
Vigilância de Agravos em Saúde estabelece que a notificação 
compulsória de doenças ou agravos a saúde seja feita por: 
 
A) Enfermeiro, por meio de comunicação impressa e 

registrada. 
B) Médico, pelo meio de comunicação mais rápido. 
C) Médico, por meio digital. 
D) Médico especialista, após comprovação do diagnóstico. 
E) Qualquer cidadão, pelo meio de comunicação mais 

rápido. 
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