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HISTÓRIA DE GOIANA
 

 
 
 
A memória de Goiana preserva com orgulho o pioneirismo da 
cidade no movimento de libertação de escravos, no século 
XIX. Dentro deste contexto, podemos afirmar que a principal 
contribuição do Clube do Cupim era 
 
A) capacitar ex-escravos, ensinando-lhes uma profissão. 
B) construir abrigos para escravos fugidos. 
C) financiar jornais abolicionistas. 
D) oferecer cuidados médicos a escravos vítimas de doenças 

e abusos. 
E) raptar escravos e enviá-los para o Ceará Livre. 
 
 
 
 

Por ter sido a primeira região a ser povoada, e por ter 
participado ativamente de um dos principais ciclos 
econômicos da América Portuguesa, o atual Nordeste figurou 
quase sempre como um grande centro de produção e 
disseminação da cultura, o que, certamente envolvia a cidade 
de Goiana. Não era(m) um dos elementos constituintes da 
vida cultural goianense da segunda metade do século XIX, 
 
A) banda de música. 
B) cursos de direitos. 
C) imprensa. 
D) sociedades artísticas 
E) sociedades culturais. 
 
 
 
 

Em 1763, a Capitania de Itamaracá foi vendida por José Góes 
e Moraes, que não mais tinha interesse em cuidá-las e 
administrá-las, a D. João V, rei de Portugal, por cerca de 40 
mil cruzados. Após a venda ao rei D. João, as terras da 
Capitania foram 
 
A) divididas entre as principais cidades da região: Igarassu e 

Cidade da Parahyba. 
B) doadas à capitania do Rio Grande. 
C) incorporadas às capitanias da Paraíba e de Pernambuco. 
D) repassadas à Inglaterra para pagamento de dívidas de 

Portugal. 
E) revendidas ao nobre Pero Lopes de Sousa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Na segunda metade do século XVI, “os habitantes de 
Itamaracá se infiltraram pelas várzeas do Araripe, Itapirema e 
os dos rios formadores do rio Goiana (Tracunhaén e 
Capibaribe Mirim)” (LIMA, Fátima; SILVA, Gláucia; 
SOUSA, Solange. Goiana Cidade Histórica. Goiana-PE: 
SECEDI, 2010, p. 21), desenvolvendo um grande fluxo 
migratório para a região da atual Goiana. É um fator que não 
contribuiu para este fluxo: 
 
A) a busca por drogas do sertão no curso dos rios. 
B) a expulsão dos caetés. 
C) a retirada dos potiguares. 
D) o estado de pobreza da vila de Conceição. 
E) o quadro natural privilegiado da região goianense.  
 
 
 
 
As capitanias hereditárias – e por sua vez as sesmarias doadas 
pelos capitães – estavam sujeitas a alterações da Coroa 
portuguesa, a qual podia, inclusive recomprar ou reorganizar 
as terras doadas. Em relação à criação da Capitania da 
Paraíba, podemos afirmar que 
 
A) tem relação com a disputa por terras contestadas entre 

Itamaracá, Pernambuco e Rio Grande. 
B) tem relação com terras doadas a capitães como prêmio 

pela participação na luta contra os holandeses. 
C) tem relação com a venda de terras da Capitania de 

Itamaracá à Coroa portuguesa. 
D) tem relação com o Massacre de Trucunhaén, que motivou 

o desmembramento das terras da Capitania de Itamaracá. 
E) tem relação com os conflitos entre jesuítas e colonos por 

terras nas quais existiam missões jesuítas. 
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A invasão holandesa é um dos principais eventos da história 
do Norte da América portuguesa, no século XVII, devido, 
dentre outras coisas ao sentimento nativista que ajudou a criar. 
A respeito da relação de Goiana com os holandeses podemos 
afirmar que 
 
1. Após a invasão à Itamaracá, Goiana foi desprezada, por 

se tratar de uma região, na época, pouco desenvolvida e 
com comércio incipiente. 

2. Liderados por Calabar, os holandeses invadiram Goiana, 
queimando engenhos e saqueando propriedades. 

3. Por se tratar de um importante entreposto comercial, e de 
um produtor de víveres, Goiana tornou-se alvo das 
invasões holandesas.  

 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1 e 3. 
D) 2 e 3. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
Durante o tempo que ficaram no Brasil, os holandeses 
desenvolveram na região instituições sociopolíticas 
semelhantes às que existiam em sua área de origem, na 
Europa. Neste contexto, os escabinos eram 
 
A) artistas a serviço da Coroa holandesa. 
B) cientistas dos observatórios holandeses. 
C) membros das câmaras holandesas. 
D) soldados a serviço das companhias de comércio. 
E) vice-reis das colônias holandesas. 
 
 
 
 

Ao longo do século XVII, diferentes ordens religiosas 
modernizaram-se buscando acompanhar as mudanças no 
mundo secular. Neste sentido, a reforma turônica, na cidade 
de Goiana teve por base 
 
A) a adoção do novo regulamento disciplinar carmelita. 
B) a criação de novos colégios jesuítas. 
C) a livre tradução da bíblia. 
D) um maior contato entre Igreja e Estado. 
E) uma modernização nos costumes e ritos jesuítas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No final do século XVII, a Coroa portuguesa decidiu transferir 
a sede da Capitania de Itamaracá da vila de Conceição, o que, 
dentre outras coisas, foi motivado  
 
A) pela pressão dos padres jesuítas e carmelitas, que exigiam 

que a capital fosse numa vila com maior presença de suas 
ordens. 

B) pelo crescimento da vila de Conceição, o que provocou 
inveja nas vilas próximas das outras capitania. 

C) pelos conflitos com povos indígenas da região, que 
recusavam-se a submeterem-se aos portugueses. 

D) pelos inconvenientes dos moradores, que tinham de ir 
para a ilha, arriscando-se nas travessias dos rios. 

E) pelo medo de uma rebelião de escravos na ilha dificultar a 
ação da Coroa e possibilitar a criação de uma vila 
escrava. 

 
 
 
O governo do Dr. Luis Correia de Brito (1900-1903) marcou a 
entrada de Goiana no panorama das cidades modernas da 
região, através da  
 
A) criação da Companhia de Transportes de Goiana. 
B) criação de uma companhia telegráfica que atendia toda a 

região. 
C) construção do teatro municipal de Goiana. 
D) inauguração de um sistema radiofônico que atendia toda a 

região. 
E) instalação do primeiro cinema do Norte. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 1 
 

 

HISTÓRIA DA CIDADE DE GOIANA 
 

Inicialmente habitado por índios Caetés e Potiguares, a fundação 
do município de Goiana é anterior a 1570. (...)Nela aconteceu a 
Epopéia das Heroínas de Tejucupapo.  
 

Este último acontecimento teve início, em 1645, quando invasores 
holandeses, ameaçados pela Insurreição Pernambucana, liderada 
por André Vidal de Negreiros, refugiaram-se no Forte Orange, em 
Itamaracá. (...)Com a umidade do local, foram acometidos pelo 
escorbuto, doença causada pela falta de vitamina C no organismo.  
 

A solução era ir até a Vila de Tejucupapo, em Goiana, onde os 
cajueiros da região, que eram utilizados como remédio para a 
doença, estavam em fase de frutificação. Comandados pelo 
Almirante Lichthant, cerca de 600 holandeses partiram, pelo mar, 
em direção ao local. Para se defenderem da invasão, os cem 
homens que habitavam Tejucupapo montaram uma trincheira, 
levando mulheres e crianças para a luta.  
 

Durante o confronto, 23 holandeses foram mortos, despertando a 
fúria dos inimigos. Percebendo a superioridade holandesa, Maria 
Camarão, de crucifixo em punho, percorreu a vila convocando as 
mulheres a pegarem em armas e ajudarem os homens na luta 
contra as tropas inimigas. No dia 24 de abril de 1646, munidas de 
paus, pedras, panelas, pimenta e água fervente, as mulheres de 
Tejucupapo venceram os holandeses que ameaçavam suas terras e 
famílias.  
 

O episódio marcou a história brasileira como uma das poucas 
batalhas a envolver a participação coletiva de mulheres.  
 

Administrativamente, o município é formado pelos distritos sede, 
Pontas de Pedra e Tejucupapo, além dos povoados de Frecheiras, 
Melões, Gambá, Ibeapicu, Barra de Catuama, Atapuz, Carne de 
Vaca, São Lourenço e Carrapicho.  
 

Anualmente, no dia 05 de maio, Goiana comemora a sua 
emancipação política. O padroeiro da cidade é São Sebastião.  . 
 

(Fonte: http//www.ferias.tur.br/informações/5261/goiana-pe.html. Acesso em 
03/07/2010)  

 

 

 
 

 
 
 

 
  
“A Epopéia das Heroínas de Tejucopapo”, mencionada no 
primeiro parágrafo do texto 1, estabelece relações referenciais 
com os seguintes termos: 
 

A) a Insurreição Pernambucana (parágrafo 2); o confronto 
(parágrafo 4); o episódio da história brasileira (parágrafo 5) 

B) a Insurreição Pernambucana (parágrafo 2); a fúria dos 
inimigos (parágrafo 4); o episódio da história brasileira 
(parágrafo 5) 

C) a Insurreição Pernambucana (parágrafo 2); Maria Camarão 
(parágrafo 4); o episódio da história brasileira (parágrafo 5) 

D) a luta (parágrafo 3); o confronto (parágrafo 4); o episódio da 
história brasileira (parágrafo 5) 

E) a luta (parágrafo 3); a fúria dos inimigos (parágrafo 4); o 
episódio da história brasileira (parágrafo 5) 

 

 
 

 
 
O segundo parágrafo do texto 1 é marcado pelo tipo 
textual: 
 
 

A) argumentativo 
B) descritivo 
C) dialógico 
D) injuntivo 
E) narrativo 
 
 

 
 

Sobre o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa, 
marque a alternativa em que a palavra retirada do texto 1 
teve a grafia modificada em virtude da eliminação do 
acento.  
 
 

A) epopéia   -  epopeia 
B) episódio  -  episodio 
C) fúria        -  furia  
D) heroínas  -  heroinas 
E) remédio   -  remedio 
 
 

 
 
O emprego da vírgula situada após o enunciado em 
negrito “Durante o confronto, 23 holandeses foram 
mortos, despertando a fúria dos inimigos.” tem a 
finalidade de: 
 

A) separar as intercalações 
B) separar data e endereço  
C) separar termos de uma enumeração 
D) separar uma expressão explicativa  
E) separar uma expressão temporal 
 
 

 
 

 
A oração em destaque no período composto “(...) onde os 
cajueiros da região, que eram utilizados como remédio 
para a doença, estavam em fase de frutificação.” 
(terceiro parágrafo do texto 1) tem a função sintático-
semântica de:  
   

A) comparar  
B) confirmar  
C) explicar 
D) finalizar 
E) restringir 
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TEXTO 2 
 

 
Mulher (Erasmo Carlos) 
Composição: Erasmocarlos – Narinha 
 

Dizem que a mulher                                     O outro já reclama                                                 
É o sexo frágil                                              A sua mão 
Mas que mentira                                          E o outro quer o amor 
Absurda!                                                      Que ela tiver 
Eu que faço parte                                         Quatro homens 
Da rotina de uma delas                                Dependentes e carentes  
Sei que a força                                             Da força da mulher... 
Está com elas... 
 

Vejam como é forte                                       Mulher! Mulher!                                    
A que eu conheço                                          Do barro 
Sua sapiência                                                De que você foi gerada 
Não tem preço                                               Me veio inspiração 
Satisfaz meu ego                                           Prá decantar você 
Se fingindo submissa                                    Nessa canção 
Mas no fundo 
Me enfeitiça... 
 
Quando eu chego em casa                             Mulher! Mulher! 
À noitinha                                                      Na escola 
Quero uma mulher só minha                         Em que você foi 
Mas prá quem deu luz                                   Ensinada 
Não tem mais jeito                                        Jamais tirei um 10 
Porque um filho                                            Sou forte  
Quer seu peito...                                            Mas não chego 
                                                                       Aos seus pés... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O diálogo entre os textos 1 e 2 implica uma relação que retrata o 
forte perfil feminino, respectivamente, na: 
  
 
A)  atuação da mulher em Goiana x atuação da mulher na escola 
B) atuação da mulher na Insurreição Pernambucana x atuação da 

mulher na composição da canção  
C)  atuação da mulher na invasão holandesa x atuação da mulher 

na relação matrimonial 
D) atuação da mulher na luta contra a doença x atuação da 

mulher no ato de dar luz 
E) atuação da mulher na luta territorial x  atuação da mulher na 

luta doméstica 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Com o uso do verbo no modo imperativo, o autor do texto 
2 procura chamar a atenção dos interlocutores. Esse 
contato pode ser identificado no fragmento: 
 
A) “Dizem que a mulher/ É o sexo frágil” (primeira 

estrofe)  
B) “ Vejam como é forte/ A que eu conheço” (segunda 

estrofe) 
C) “ Quero uma mulher só minha” (terceira estrofe) 
D) “O outro já reclama/ A sua mão” (quarta estrofe) 
E) “Mulher! Mulher!/ Na escola/ Em que você foi/ 

Ensina/ Jamais tirei um 10” (sexta estrofe) 
 

 
 

As elipses constituem recursos muito utilizados com a 
finalidade de não explicitar tudo que se quer dizer. No 
enunciado “Vejam como é forte/ A que eu conheço” 
(texto 2), o termo elíptico é:  

 
A) força 
B) mentira  
C) mulher 
D) rotina 
E) sapiência 
 

 
 
 
Os versos da música (texto 2) que melhor correspondem 
semanticamente ao fato de o autor reconhecer que não 
tem força suficiente para se igualar à mulher é: 
 
A) “Dizem que a mulher/ É o sexo frágil/ Mas que 

mentira/ Absurda!” 
B)  “Na escola/ Em que você foi/ Ensinada/ Jamais tirei 

um 10” 
C)  “Quatro homens dependentes e carentes da força da 

mulher...”  
D) “Sou forte/ Mas não chego/ A seus pés...” 
E) “Sua sapiência/ Não tem preço” 
 
 
 
O gênero textual canção faz parte do acervo cultural 
artístico da sociedade e se destina a uma determinada 
função comunicativa. Nesse sentido, a letra musical da 
canção de Erasmo Carlos (texto 2) comunica: 
 
A) crítica social 
B) curiosidade 
C) denúncia  
D) idealismo 
E) sentimento 
 
 
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� 

 



 
 
Prefeitura Municipal de Goiana 
Concurso Público – 2010 
Tipo 1                                                                                             Cargo: Técnico em Enfermagem/ Nível Médio  

Página 5/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
As necessidades humanas básicas incluem as necessidades 
fisiológicas; necessidades de segurança e proteção, 
compreendendo a segurança física e psicológica; necessidades 
de amor e gregarismo, incluindo a amizade e as relações 
sociais; necessidades de autoestima, que envolvem a 
autoconfiança e autovalorização e a necessidade de 
autorealização, todas necessárias para a sobrevivência e a 
saúde. O conforto físico de um paciente em tratamento, tem 
por finalidade:  
 
A) manter o paciente em posição anatômica, confortável, 

evitando áreas de atrito ou má circulação. 
B) manter o paciente sentado. 
C) diminuir a pressão do corpo sobre o leito. 
D) proteger as áreas do corpo do peso das cobertas. 
E) erguer uma região do corpo e mantê-la em posição. 
 
 
 
Quanto à assistência ao paciente no posicionamento e coleta 
de material para exames em geral, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
1. As posições para exames têm por finalidade expor o 

paciente o menos possível durante o procedimento. 
2. A posição de Sims é indicada para exames retais, clister e 

lavagem intestinal, mantendo o paciente em decúbito 
lateral esquerdo. 

3. A posição de Fowler é indicada em patologias 
respiratórias em geral, para alimentação, mantendo-se o 
paciente em decúbito dorsal. 

4. A coleta de sangue para exames geralmente é feita antes 
do desjejum, por meio de venopunção, e o sangue é 
colocado em recipiente de acordo com o tipo de exame. 

5. Na coleta de fezes para cultura, o paciente deve ser 
orientado a evacuar em uma comadre limpa, e a amostra 
deve ser recolhida com o auxílio da espátula em 
recipiente adequado. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3, e 4, apenas 
D) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
E) 1, 3 e 5, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em relação à aferição da pressão arterial pelo método 
auscultatório em um adulto, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Aferir a pressão arterial em ambos os braços caso esteja 

sendo verificada pela primeira vez. 
B) Não se conseguindo aferir a pressão após a insuflação do 

manguito, o mesmo deve ser esvaziado totalmente antes 
de uma nova tentativa. 

C) O diafragma do estetoscópio deverá ser posicionado 
acima da artéria braquial. 

D) Deve-se orientar o repouso antes da aferição da pressão 
arterial. 

E) O tamanho do manguito deve ser igual à circunferência 
do braço. 

 
 
 
As condições carcinogênicas potenciais ou instaladas no colo 
uterino podem ser determinadas pela coleta de material 
cérvico-vaginal para a realização de exame citológico de 
Papanicolaou. Sobre esse procedimento, é correto afirmar: 
 
A) Esse procedimento é regulamentado pelo Decreto nº. 

994.406/87, que regulamenta o exercício da enfermagem. 
B) O esfregaço ideal é aquele em que aparecem células do 

epitélio escamoso e estratificado. 
C) O material mínimo necessário é lâmina com borda fosca, 

espátula de Ayre, fixador, caixa ou frasco para 
acondicionar a lâmina, pinça de Cheron e bolinhas de 
algodão. 

D) São orientações prévias: não estar menstruada, 
abstinência sexual de 24 horas antes da coleta, e nas 48 
horas que antecedem o exame, não utilizar cremes ou 
duchas vaginais. 

E) O esfregaço durante a gestação deve ser feito com 
cotonete apenas na região da ectocérvice. 

 
 
 
As vias mais comuns para a administração de medicamentos 
são a intramuscular, a subcutânea, a endovenosa e a 
intradérmica. As regiões para aplicação intramuscular são: 

 
A) Dorsoglútea, deltoidiana, ventroglútea e face anterolateral 

da coxa. 
B) Deltoidiana, fossa antecubital, face posterior da perna e 

dorsoglútea. 
C) Face anterolateral da coxa e ventroglútea, deltoidiana, 

face posterior da perna e antecubital do braço. 
D) Ventroglútea, deltoidiana, face posterolateral do 

antebraço e coxa. 
E) Deltoidiana, dorsoglútea, fossa antecubital e 

posterolateral da coxa. 
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O Tipo de curativo varia de acordo com a natureza, a 
localização e o tamanho da ferida. Em alguns casos é 
necessária uma compressão, em outros, lavagem exaustiva 
com solução fisiológica e outros exigem imobilização com 
ataduras. Em relação a esse procedimento, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
1. Ao realizar um curativo deve-se comprimir fortemente o 

local da ferida com ataduras e esparadrapos a fim de 
garantir boa circulação. 

2. O procedimento após cada curativo deve ser registrado no 
prontuário do paciente. 

3. Na trocar de vários curativos no mesmo paciente, deve 
iniciar pelos de incisão contaminada, seguindo-se de 
ferida limpa e fechada, drenos e por último as colostomias 
e fístulas em geral. 

4. No momento da realização do curativo deve-se evitar 
falar do procedimento e orientar o paciente para que faça 
o mesmo. 

 
Estão corretas 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2 e 4, apenas 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
A Sonda Nasogástrica é um tubo de polivinil que quando 
prescrito, deve ser tecnicamente introduzido desde as narinas 
até o estômago. Qual a posição mais adequada para ser 
colocado o paciente antes da administração de alimentação 
através de uma sonda nasogástrica? 
 
A) Decúbito supino. 
B) Posição de Fowler. 
C) Decúbito lateral esquerdo. 
D) Posição de Sims. 
E) Posição Trendelenburg. 
 
 
 
A nebulização tem por finalidade: 
 
A) Administrar qualquer medicamento pela via respiratória. 
B) Aliviar os sintomas digestivos. 
C) Fluidificar a secreção das vias respiratórias. 
D) Administrar unicamente oxigênio. 
E) Controle do O2 e CO2 no sangue. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Em relação a reanimação cardiorrespiratória, assinale a 
alternativa incorreta. 
 

A) Entre as manobras destinadas a desobstruir as vias aéreas, 
pode-se empregar a manobra de hiperextensão da cabeça 
e elevação do mento.  

B) A compressão torácica externa realizada em RCR é de 30 
(trinta) para 2(duas) ventilações artificiais. 

C) A manobra da tração de mandíbula é usada na reanimação 
cardiorrespiratória para paciente com possível lesão da 
coluna. 

D) Na suspeita de fratura da coluna cervical a estabilização 
da coluna deve ser obtida manualmente através de uma 
auxiliar, pois os colares cervicais dificultam de maneira 
importante as manobras de desobstrução da via aérea. 

E) A adrenalina utilizada em PCR tem efeito vasodilatador 
periférico intenso, aumentando a pressão arterial ao nível 
da aorta e, portanto, melhorando o fluxo coronariano e 
encefálico. 

 

 
 
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é 
designada pela Direção do hospital e ocupa em sua estrutura, 
uma posição de assessoria à Direção. A CCIH reúne-se 
regularmente, visando, entre outras, todas as seguintes ações, 
exceto: 
 

A) controle de estoque de medicamentos. 
B) a avaliação do desenvolvimento das ações de prevenção e 

de controle de Infecção Hospitalar. 
C) a análise dos dados oriundos da vigilância de Infecção 

Hospitalar. 
D) elaborar planos de ação e estabelecer estratégias de 

atuação para controle das infecções hospitalares 
E) padronização do uso adequado de antimicrobianos, 

germicidas e de materiais médico-hospitalares. 
 

 
 

Sobre a classificação dos artigos médico-hospitalares, analise 
as afirmativas abaixo. 
 

1. Os artigos semicríticos, que entram em contato com 
mucosas íntegras e pele não íntegra (endoscópios, 
laringoscópios, entre outros), devem sofrer desinfecção de 
alto nível com glutaraldeído a 2%. 

2. Artigos não críticos, que entram em contato apenas com a 
pele íntegra, devem ser limpos com água e sabão ou 
detergente. 

3. Artigos críticos devem ser esterilizados em autoclave. 
4. Os artigos críticos, como instrumental cirúrgico, são 

artigos que entram em contato com vasos sanguíneos ou 
tecidos livre de micro-organismos. 

 

Estão corretas: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4 apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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A respeito da esterilização, acondicionamento e uso de 
materiais médico-hospitalares, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A limpeza adequada dos materiais médico-hospitalares é 

necessária antes de submetê-los ao processo de 
esterilização, pois a presença de matéria orgânica isola os 
micro-organismos contaminantes do contato 
indispensável com o agente esterilizante. 

2. Qualquer que seja o método usado para a esterilização, 
deve-se fazer periodicamente testes bacteriológicos para 
se avaliar a eficiência do processo de esterilização. 

3. São condições necessárias para a manutenção da 
esterilização de materiais: a observância do prazo de 
validade da esterilização, a integridade do 
pacote/invólucro, o acondicionamento adequado. 

4. A esterilização na forma de vapor saturado sob pressão é 
indicada para pós. 

  
Estão corretas: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1e 4, apenas. 
 
 
 
Acerca do perioperatório, é correto afirmar que:  
 
A) a incisão paramediana esquerda é utilizada nas cirurgias 

ginecológicas e na da vesícula.  
B) desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico, quando 

presentes no pós-operatório, podem causar choque e 
arritmias cardíacas.  

C) portadores de diabetes melittus não podem fazer jejum de 
8 horas, quando vão se submeter a cirurgia de grande 
porte, porque apresentam hipoglicemia. 

D) A admissão do paciente no centro cirúrgico não deve ser 
feita pelo enfermeiro, pois o paciente já foi admitido na 
enfermaria de origem pelo enfermeiro do setor. 

E) pacientes que farão cirurgia não devem chegar ao centro 
cirúrgico com acesso venoso, pois esse procedimento é de 
responsabilidade exclusiva do anestesista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sobre pré-natal é incorreto afirmar 
 

A) A data da última menstruação (DUM) é utilizada na 
obstetrícia, sobretudo para determinar a data provável do 
parto. 

B) A avaliação acurada da idade gestacional (IG) é 
componente essencial de uma boa prática, tanto obstétrica 
quanto neonatal. 

C) A avaliação da vitalidade do Recém-Nascido 
imediatamente após o parto tem sido feita através dos 
escores numéricos sistematizados por Apgar que, pela sua 
praticidade receberam logo aceitação universal. 

D) Define-se como parto pré-termo aquele cuja gestação 
termina entre a 20ª e a 35ª semanas. 

E) A avaliação da IG permite a detecção de padrões 
anormais de crescimento fetal, desse modo auxiliando a 
predizer as complicações neonatais de lactentes grandes 
ou pequenos para a IG. 

 

 
 
É responsabilidade do Ministério da Saúde definir as vacinas 
de caráter obrigatório em todo o território nacional ou em 
determinadas regiões do país, de acordo com o 
comportamento epidemiológico das doenças preveníveis por 
vacinação. O Programa Nacional de Imunizações (PNI), que 
organiza e disciplina as ações de vacinação executadas em 
todo o território nacional, estabelece como prioritária a 
administração, no primeiro ano de vida, dos seguintes 
imunobiológicos: 

 

A) Vacina Salk contra a poliomielite, vacina tríplice 
bacteriana (DTP), vacina contra a tuberculose, vacina 
contra a hepatite B e vacina contra o Haemophilus 
influenza tipo b (Hib). 

B) Vacina contra a hepatite B, vacina contra o Haemophilus 
influenza tipo b (Hib), vacina contra a febre amarela e 
vacina tríplice bacteriana (DTP). 

C) Vacina oral contra a poliomielite, vacina tríplice 
bacteriana acelular (DTPa), vacina contra a tuberculose, 
vacina contra a hepatite A e vacina contra o Haemophilus 
influenza tipo b (Hib). 

D) Vacina oral contra a poliomielite, vacina tríplice 
bacteriana (DTP), vacina contra a tuberculose, vacina 
contra a hepatite B e vacina contra o Haemophilus 
influenza tipo b (Hib). 

E) Vacina oral contra a poliomielite, vacina contra a febre 
amarela, vacina contra a hepatite A e contra a tuberculose 

 

 
 
São medidas que constituem o tratamento não-farmacológico 
da hipertensão arterial todas as abaixo, 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 exercícios. 
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São orientações de enfermagem ao cliente diabético em uso de 
insulina todas as abaixo, exceto: 
 
A) os locais apropriados para aplicação 
B) na autoaplicação da insulina a agulha deve ser inserida 

num ângulo de 45º 
C) fazer o rodízio das áreas de aplicação, evitando o uso do 

mesmo local. 
D) evitar o massageamento do local da aplicação 
E) o manuseio do frasco de insulina  
 
 
 
Na busca ativa de casos de tuberculose, a coleta de escarro 
para baciloscopia deve ser feita: 
 
A) por meio de bochechos com solução antisséptica, 

cuidando-se para que o cliente não a degluta. 
B) por swab da boca, tomando-se o cuidado de obter 

amostras dos fluidos de partes diferentes, excetuando-se o 
palato e o vestíbulo. 

C) por sondagem gástrica realizada exclusivamente para essa 
finalidade, com deposição do conteúdo aspirado em 
frasco estéril. 

D) em jejum, logo depois que o paciente acordar, pois o 
material é mais abundante e não será agregado a 
dentifrício, bebidas ou alimentos. 

E) em várias tomadas, durante 24 horas, armazenando-se o 
produto devidamente identificado em frasco tampado, 
para evitar contaminação ambiental. 

 
 
 
Em relação à Lei nº. 8.080/90 analise as afirmativas abaixo 
 
1. A saúde é um direito de todos e dever exclusivo do 

Estado, o que exclui a responsabilidade das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade quanto às questões 
relativas à saúde. 

2. Os Planos de Saúde serão a base das atividades e 
programações de cada esfera de gestão do SUS. 

3. A assistência à saúde deverá ser igual para todos, sem 
preconceitos ou privilégio de qualquer espécie. 

4. A gratuidade das ações e dos serviços de saúde, no SUS, 
só é assegurada para pessoas de classe social menos 
favorecida e nas unidades públicas de saúde. 

 
Estão corretas apenas 
 
A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 3. 
D) 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 

 
 
 
A lei nº. 8142/ 90 estabelece que: 
 
A) a representação permanente no Conselho Nacional de 

Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos 
representantes do CONASS, do CONASEMS, das 
centrais de trabalhadores e da federação brasileira de 
hospitais. 

B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será 
majoritária em relação aos demais segmentos. 

C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o 
conselho de saúde em caráter temporário. 

D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados 
para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta 
complexidade. 

E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do 
SUS, se reúne para propor as diretrizes da Política de 
Saúde. 
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