
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1 
 

Trabalho e ética 
 

       A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando 
modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a 
ética como algo imprescindível para estudar o ser humano 
e sua convivência com os outros, constituindo uma 
sociedade saudável e equilibrada. 

       Com escândalos estampando as manchetes dos 
jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto 
escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral 
tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum 
relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar 
um segurança para não registrar visitas à empresa fora de 
hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota 
para fins não publicáveis?   

       Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que 
norteiam as ações do ser humano, como costumes, 
conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a 
região devido às influências culturais e históricas. Moral e 
ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética 
busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas 
situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da 
meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as 
consequências, mas eticamente não se detém, pois seu 
“freio moral” está deturpado por novos valores que supõe 
sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos. 

       Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É 
importante lembrar que tudo começa na formação que os 
pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos 
evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais 
ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso 
pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de 
maneira diferente a traumas e carências.   

       Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que 
sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com 
qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita 
que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da 
ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, 
assédio moral e sexual também estão na lista. 

       As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é 
um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, 
derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei 
pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter 
força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não 
estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade 
de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos 
quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. 
Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções 
executadas pela sociedade profissional, suspensão 
temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão. 

       Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar 
o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina 
nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em 
situação de destaque junto da organização a que 
pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, 
portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do 
futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil 
que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar 
os danos causados por graves acidentes éticos e morais 
que possam ter ocorrido no passado. 
 

Ramon Barros. Texto disponível em: 
http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-e-

etica-1801689.html. Acesso em 17/01/2012. Adaptado. 

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas 
perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o 
tema, privilegiadamente:  

A) em sua relação com a política. 
B) na perspectiva das relações familiares. 
C) com foco no contexto empresarial. 
D) fazendo um paralelo com a Lei. 
E) comentando os Códigos das profissões. 

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes 
propósitos, EXCETO o de o autor: 

A) dissertar acerca da evolução histórica por que 
passou o étimo “ethos”. 

B) emitir sua opinião acerca de um tema 
recorrente na atualidade. 

C) marcar sua posição no que se refere a certas 
atitudes dos trabalhadores. 

D) comentar acerca de algo relevante para o 
mundo do trabalho. 

E) explicar ao leitor algumas diferenças entre 
“ética” e outros conceitos. 

03. No que se refere a características que se evidenciam 
no Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A 
palavra “ética” vem do grego “ethos”. 

2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por 
seguir as regras estabelecidas pela norma 
padrão da língua portuguesa. 

3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, 
mais adequado aos propósitos comunicativos do 
autor. 

4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as 
sequências narrativas, que conferem certa 
informalidade ao texto.    

 
Está(ão) correta(s): 

 

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

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. 
Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com 
o anterior, uma relação semântica de: 

A) causalidade. 
B) conformidade. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição. 

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em 
sanções executadas pela sociedade profissional, 
suspensão temporária ou definitiva do direito de 
exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse 
trecho tem valor semântico equivalente ao de: 

A) “Por isso”. 
B) “Com tudo”. 
C) “Porquanto”. 
D) “Assim”. 
E) “Além disso”. 



06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente 
não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado 
por novos valores que supõe sejam os corretos, 
apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a 
alternativa na qual o sentido do segmento destacado 
nesse trecho está mantido. 

A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, 
vêm deturpando seu “freio moral”, embora este 
seja individualista e obsceno. 

B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por 
valores que, embora sejam novos, pressupõe 
correção, individualismo e obscenidades. 

C) pois, devido a serem individualistas e obscenos,  
novos e corretos valores deturpam seu “freio 
moral”. 

D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por 
valores individualistas, obscenos, corretos e 
novos. 

E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda 
que individualistas e obscenos, deturpam seu 
“freio moral”. 

07. “os filósofos consideram a ética como algo 
imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O 
prefixo presente no termo destacado é uma pista para 
entendermos seu significado: ‘de que não se pode 
prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas 
palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a 
alternativa na qual o sentido dado para o termo está 
incorreto. 

A) ‘Insipiência’ = ignorância. 
B) ‘Insólito’ = sem sol. 
C) ‘Improcedente’ = sem fundamento. 
D) ‘Impávido’ = corajoso.  
E) ‘Intransigente’ = inflexível.   

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” 
vem do grego “ethos”, significando modo de ser, 
caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma 
razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho: 

A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro 
da meia é algo imoral, é roubo.” 

B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e 
sexual também estão na lista.” 

C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer 
influência, por exemplo, em julgamentos”. 

D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente 
imprevisíveis, e isso pode ser um risco à 
sociedade, já que cada um reage de maneira 
diferente a traumas e carências.” 

E) “Ética, portanto, é item de fábrica que 
acompanha o profissional do futuro”. 
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Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com.  
Acesso em 18/01/12. 

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem 
Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora 
principalmente porque esta:  

A) não tem a bagagem cultural necessária para 
dar o sentido correto ao termo ‘Natal’. 

B) desconhece o referente do substantivo 
genérico ‘pessoas’. 

C) não tem o necessário domínio do código 
utilizado pela personagem Mafalda. 

D) não consegue perceber o duplo sentido da 
expressão ‘o melhor do Natal’. 

E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, 
diferente do sentido pretendido. 

 

 

 

O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as 
pessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam mais    

Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também 
sentes isso?sentes isso?sentes isso?sentes isso?    

Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também 
te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se 
soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de 
mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!    

Por que será que as Por que será que as Por que será que as Por que será que as 
pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto 
no Natal?no Natal?no Natal?no Natal?    



10. Observe a correção da forma verbal utilizada no 
enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no 
Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal 
sublinhada está igualmente correta.  

A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!  
B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do 

Natal. 
C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de 

Natal! 
D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta 

seria uma festa linda!  
E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do 

Natal. 
 
 
 

História e Geografia de Igarassu 

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu 
possuem um estilo arquitetônico genuinamente 
brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a 
esse estilo. 

A) Rococó. 
B) Escola Franciscana do Nordeste. 
C) Barroco neoclássico. 
D) Escola Barroca do Nordeste. 
E) Escola Barroca do Brasil. 

12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de 
Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as 
tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a 
Revolução Praieira, assinale a alternativa correta. 

A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos 
revoltosos era referente à dominação das famílias 
oligárquicas e ao controle do comércio, exercido 
pelos portugueses. 

B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque 
os combates geralmente aconteciam no litoral. 

C) A revolta defendia a permanência da monarquia e 
a preservação da ordem com as intervenções 
estatais. 

D) A Revolução era de caráter elitista e não contou 
com o apoio e a adesão das camadas mais 
populares. 

E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse 
as mídias locais, subsidiando sua manutenção e 
investindo em melhorias na área. 

13. O ______ recebeu _______ em sua segunda visita ao 
Nordeste do Brasil, no ano de 1859. Nesse prédio 
também funcionou a _______ de Pernambuco. As 
palavras que completam corretamente o trecho acima 
são, respectivamente: 

A) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

B) Museu Pinacoteca – D. Pedro II – Casa de 
Detenção. 

C) Museu Histórico – D. Pedro I – Casa de Câmara 
e Cadeia. 

D) Sobrado do Imperador – D. Pedro I – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

E) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Câmara 
Judiciária. 

 

14. Esta questão apresenta uma  proposição e uma razão 
para a proposição. 

 

O Município de Igarassu possui solos dominantemente 
litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o 
Município são formados por rochas ígneas extrusivas  
originadas  durante o mesozóico. 

 

Agora assinale: 

A) se a proposição é verdadeira e a razão uma 
afirmativa falsa. 

B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 
C) se a proposição e a razão são afirmativas 

verdadeiras e a razão não é a causa da 
proposição. 

D) se a proposição e a razão são afirmativas 
verdadeiras e a razão é a causa da proposição. 

E) se a proposição é um afirmativa falsa e a razão 
uma afirmativa verdadeira. 

15. Algumas áreas do Município de Igarassu são 
ocupadas por um ecossistema denominado 
manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposiçõe 
abaixo. 

1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas 
zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema 
que sustenta uma imensa biodiversidade. 

2) A perda do ecossistema referido provoca a 
redução da biodiversidade, além de provocar a 
erosão de áreas costeiras e  afetar a qualidade 
das águas. 

3) Uma das atividades produtivas que atualmente 
causa expressivos danos aos manguezais é a 
carcinocultura. 

4) Os manguezais são ecossistemas que se situam 
em faixas de transição entre o ambiente marinho 
e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios 
deságuam no mar; são habitados por espécies 
vegetais características de ambientes alagados e 
resistentes à alta salinidade. 

 
Está(ão) correta(s): 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conhecimentos sobre o SUS 

16. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva 
legal, caracteriza-se por: 

A) ser composto exclusivamente de serviços 
estatais. 

B) planejar suas ações de forma descendente, do 
nível federal até o local. 

C) garantir o acesso universal somente às ações e  
serviços vinculados à Atenção Primária ou 
Básica. 

D) possuir um comando único em cada esfera de 
governo. 

E) adotar uma gestão centralizadora. 

17. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

1) As ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração direta, fazem parte 
do SUS. 

2) As ações e os serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, estão 
excluídos do âmbito do SUS. 

3) As instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive 
de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 
para saúde, compõem o SUS. 

4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em 
caráter complementar. 

 

Estão corretas: 

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

18. O espaço estadual de articulação e pactuação política 
que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os 
aspectos operacionais do processo de 
descentralização das ações de saúde, constituído, 
paritariamente, por representantes do governo 
estadual e dos secretários municipais de saúde, é 
denominado de: 

A) Comissão Intergestores Bipartite. 
B) Conselho Estadual de Saúde. 
C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde. 
D) Conferência Estadual de Saúde. 
E) Conselho de Gestão participativa. 

 
 
 
 

19. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n° 8.080), o 
“conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde” é denominado de: 

A) Reabilitação em Saúde. 
B) Atenção Primária em Saúde. 
C) Vigilância Sanitária. 
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde do Trabalhador. 

20. Constituem características da estratégia de Saúde da 
Família, EXCETO: 

A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção 
Básica tradicional nos territórios em que as 
Equipes Saúde da Família atuam. 

B) atuação focalizada na família e na comunidade. 
C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 

várias áreas técnicas. 
D) promoção e desenvolvimento de ações 

intersetoriais. 
E) postura predominantemente reativa frente aos 

problemas de saúde-doença da população. 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21. O paciente portador de raiva humana deve receber 
tratamento hospitalar em regime de isolamento:  

A) protetor. 
B) respiratório. 
C) reverso. 
D) total. 
E) neutropênico. 

22. O paciente J.S.S., 55 anos, recebeu alta hospitalar 
após acidente vascular cerebral (AVC). Ao ler o seu 
prontuário o enfermeiro identificou vários fatores de 
risco para essa enfermidade. São fatores de risco para 
o AVC: 

A) hipertensão, obesidade, diabetes e dispareunia. 
B) hipotensão, abstenção de álcool e consumo de 

drogas. 
C) hipotensão, diabetes, hipofosfatemia e abstenção 

de álcool e drogas. 
D) hipotensão, diabetes, rubéola e abstenção de 

álcool e drogas. 
E) hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade e 

consumo de álcool. 

23. Durante a visita domiciliar ao paciente J.S.S., o 
enfermeiro constatou que ele se encontrava acamado, 
não havia feito a higiene matinal, apresentava paralisia 
na face, no braço e na perna, do lado direito do corpo 
e era incapaz de formar palavras. De acordo com essa 
situação, este paciente está com: 

A) hemiparesia à esquerda e disfagia. 
B) hemiparesia à direita e disfagia. 
C) hemianopsia à esquerda e afasia. 
D) hemianopsia à direita e disfagia. 
E) hemiplegia à direita e afasia. 



24. É um dos cuidados de profilaxia da atelectasia pós-
operatória:  

A) administração de broncodilatadores. 
B) respiração com pressão positiva intermitente.  
C) estímulo à inspiração profunda e tosse. 
D) nebulização ultrassônica. 
E) tapotagem vigorosa.  

25. Um paciente submetido a hemigastrectomia apresenta 
no pós-operatório imediato taquicardia, pulso filiforme, 
dispneia, pele fria e úmida, inquietação, confusão 
mental e PA = 80 X 50mmHg. O quadro clínico indica 
que o paciente apresenta choque: 

A) cardiogênico. 
B) anafilático. 
C) séptico. 
D) neurogênico. 
E) hipovolêmico. 

26. O calor úmido é o meio mais seguro de esterilização, 
uma vez que:  

A) promove a destruição de todas as formas 
microbianas pelo contato com o vapor, ocorrendo 
a desnaturação proteica da célula.  

B) a temperatura de 140 a 180ºC e o maior tempo 
de exposição dos materiais ocasionam a 
irradiação do calor e morte dos microrganismos. 

C) ocorre a circulação do ar quente, destruindo 
todas as formas microbianas pela oxidação do 
material proteico existente nas suas células. 

D) as ondas de calor ocasionam a saturação, 
havendo a oxidação das células e morte dos 
núcleos das células à temperatura ambiente. 

E) o calor ocorre de maneira intensa, podendo haver 
destruição das proteínas das células, impedindo 
o seu metabolismo basal normal.  

27. Os elementos essenciais presentes na esterilização 
por autoclave são: 

A) condensação e vaporização.  
B) pressão e calor. 
C) pressão e umidade. 
D) ar e vapor. 
E) condensação e calor. 

28. Antissepsia é utilizada para: 

A) fazer a limpeza da unidade do paciente.  
B) impedir a proliferação de microrganismos. 
C) destruir os germes na forma esporulada. 
D) promover a coagulação dos microrganismos. 
E) destruir a camada nuclear dos germes. 

29. A vigilância epidemiológica aplicada na prevenção e no 
controle das infecções hospitalares é realizada:  

A) apenas pelos enfermeiros da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

B) por todos os profissionais da equipe de 
enfermagem. 

C) apenas pelo médico e enfermeiro. 
D) por todos os profissionais da equipe de saúde. 
E) por todos os componentes da CCIH. 

30. Para prevenir transtornos mentais, o enfermeiro deve 
assistir: 

A) os indivíduos dependentes de drogas. 
B) os pacientes dos Centros de Atenção 

Psicossocial. 
C) as gestantes durante as consultas pré-natais. 
D) os clientes das Residências Terapêuticas. 
E) os pacientes cadastrados no Programa de Volta 

para Casa. 

31. Um dos indicadores demográficos é: 

A) taxa de trabalho infantil. 
B) incidência de sífilis congênita. 
C) taxa de mortalidade por acidente de trabalho. 
D) esperança de vida ao nascer. 
E) prevalência do aleitamento materno exclusivo. 

32. O número de casos novos de uma determinada 
doença durante o ano de 2008 é determinado pela:  

A) incidência. 
B) morbidade. 
C) prevalência. 
D) endemia. 
E) pandemia. 

33. A vacina contra a febre amarela é indicada para a 
crianças a partir: 

A) de qualquer idade, quando elas forem viajar para 
área endêmica. 

B) do primeiro dia de vida, e deve ser aplicada dez 
dias antes da viagem para área endêmica. 

C) dos nove meses de idade, com reforço a cada 
cinco anos. 

D) dos seis meses de vida, se residentes no Rio de 
Janeiro. 

E) dos nove meses de vida, desde que residam em 
área endêmica ou que vão viajar para lá. 

34. Em relação à imunidade, é correto afirmar que: 

A) o primeiro método de imunização artificial foi a 
vacina contra a febre amarela. 

B) a vacina antitetânica no período gestacional 
confere à gestante imunidade ativa artificial. 

C) imunidade passiva artificial é adquirida pelo 
recém-nascido pela vacina contra o tétano. 

D) imunidade ativa natural é adquirida pelo soro, 
devido à introdução de antígenos. 

E) imunidade passiva é conferida pela inoculação de 
anticorpos artificiais e naturais. 

35. As alterações circulatórias fisiológicas que ocorrem no 
corpo da mulher durante o período gestacional são:  

A) aumento do volume plasmático, diminuição do 
débito cardíaco e da resistência vascular. 

B) diminuição da perfusão sistêmica, aumento da 
reatividade vascular e da resistência vascular. 

C) aumento do débito cardíaco, diminuição da 
reatividade vascular e da resistência vascular. 

D) diminuição do volume plasmático, aumento do 
fluxo e da perfusão uteroplacentária. 

E) diminuição do fluxo sanguíneo, aumento da 
perfusão sistêmica e do troboxane. 



36. M.R.S., de 22 anos de idade, solteira, do lar, casada, 
mãe de três filhos, alfabetizada, domiciliada em 
Igarassu-PE, compareceu ao serviço de pré-natal 
relatando falta de ar, atraso na menstruação e 
fraqueza no corpo. Ao exame físico apresentava 
mucosas hipocoradas, mamas volumosas, simétricas, 
aréola gravídica, AFU = 22cm e varizes nos MMII. A 
idade gestacional para a paciente é: 

A) 25 semanas e um dia. 
B) 20 semanas e três dias. 
C) 35 semanas e um dia. 
D) 30 semanas e quatro dias. 
E) 29 semanas e cinco dias. 

37. No corpo da grávida aparecem sinais importantes ao 
diagnóstico da gravidez. Em relação a esses sinais da 
gravidez, correlacione a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

1) Sinal de 
Osiander 

(    ) lanugens junto ao couro 
cabeludo 

2) Sinal de 
Halban 

(    ) hiperpigmentação da 
vagina 

3) Sinal de 
Cullen 

(    ) escurecimento da 
cicatriz umbilical 

4) Sinal de 
Noble-Budin 

(    ) percepção da pulsação 
na vagina 

5) Sinal de 
Kluge 

(    ) preenchimento dos 
fundos de sacos laterais 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3, 1, 5 e 4. 
C) 3, 1, 5, 4 e 2. 
D) 2, 5, 3, 1 e 4. 
E) 3, 2, 4, 5 e 1. 

38. A sequência correta dos tempos do mecanismo do 
trabalho de parto é: 

A) insinuação, descida, rotação interna, 
desprendimento cefálico, rotação externa e 
desprendimento do corpo. 

B) descida, insinuação, desprendimento cefálico, 
rotação interna, rotação externa e 
desprendimento do corpo. 

C) rotação interna, insinuação, descida, 
desprendimento cefálico, rotação externa e 
desprendimento do corpo. 

D) insinuação, rotação interna, desprendimento 
cefálico, descida, rotação externa e 
desprendimento do corpo. 

E) descida, rotação interna, insinuação, rotação 
externa, desprendimento cefálico e 
desprendimento do corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Em relação ao puerpério fisiológico, considera-se 
normal a puérpera apresentar: 

1) redução das plaquetas nas primeiras 24 horas. 
2) pulso de Blot. 
3) risco para infecção urinária. 
4) leucocitose com desvio à esquerda. 
5) lóquios rubra que podem persistir nos primeiros 

dias do puerpério. 
 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 2 e 4. 
C) 3 e 4.  
D) 2, 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

40. Na fisiologia da lactação, devemos considerar que: 

1) a produção do pré-colostro em pequena 
quantidade ocorre devido à progesterona, que 
inibe a ação da ocitocina. 

2) na lactogênese I inicia-se a síntese do leite, 
transformando o colostro em leite. 

3) na lactogênese II a regulação da produção do 
leite é diretamente proporcional à frequência das 
mamadas. 

4) a mamogênese é determinada pela interação de 
vários hormônios. 

5) os níveis de prolactina se elevam quando o bebê 
suga o complexo areolopapilar do peito da sua 
mãe.  

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 3, 4 e 5. 
D) 1, 2 e 5. 
E) 1, 4 e 5. 

41. No transcorrer da mamada ocorre alteração na 
quantidade de nutrientes do leite materno. Com base 
nessa afirmação, assinale a alternativa correta.  

A) O teor de sais minerais e lactose é maior no início 
da mamada. 

B) O teor de gorduras e vitaminas é maior no final 
da mamada. 

C) O teor de gorduras e sais minerais é maior no 
início da mamada. 

D) O teor de galactagogo e caseína é maior no final 
da mamada. 

E) O teor de água e lipídios é maior no meio da 
mamada. 

42. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o 
peso ao nascer é o peso aferido: 

A) com seis horas de vida da criança. 
B) na primeira hora de vida da criança. 
C) nas primeiras 24 horas de vida da criança. 
D) com duas horas de vida da criança. 
E) com 12 horas de vida da criança. 

 



43. Os cuidados imediatos que devem ser prestados ao 
recém-nascido sem anormalidades, com idade 
gestacional de 39 semanas e quatro dias são: 

1) avaliar o grau de vitalidade do recém-nascido 
utilizando a Escala de Apgar. 

2) colocar o recém-nascido em discreto 
Trendelemburg, para desobstruir as vias aéreas 
superiores. 

3) fazer credeização, instilando solução de nitrato 
de prata a 1%, diretamente na córnea. 

4) realizar o quarto passo para sucesso da 
amamentação. 

5) manter o recém-nascido aquecido, enxugando-o 
imediatamente, prevenindo a perda de calor por 
condução. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3. 
B) 2, 3 e 5. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 1, 4 e 5. 

44. Uma condição clínica relacionada às características 
anatomofisiológicas do recém-nascido a termo normal 
é:  

A) coloração pletórica, devido à eritrodermia elevada 
desde a vida intrauterina. 

B) glândulas mamárias túrgidas, devido aos fatores 
enzimáticos e catabólicos da mãe. 

C) reflexo de Babinski negativo, pela imaturidade do 
sistema nervoso central. 

D) icterícia precoce ou fisiológica, pelo aumento da 
bilirrubina indireta. 

E) vernix caseoso, devido à ativação das glândulas 
sebáceas e fatores hormonais. 

45. O Ministério da Saúde do Brasil instituiu o calendário 
vacinal do adolescente, que estabelece: 

A) três doses da vacina contra hepatite B com 
intervalo de 30 dias. 

B) duas doses da vacina dT.  
C) que a segunda dose da vacina dT deve ser 

administrada 90 dias após a 1ª dose.  
D) que a vacina contra febre amarela deve ser 

administrada a cada três anos. 
E) duas doses da vacina contra hepatite B com 

intervalo de 60 dias.  

46. A faixa etária do adolescente, segundo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, é de:  

A) 10 a 16 anos de idade. 
B) 9 a 16 anos de idade. 
C) 11 a 17 anos de idade. 
D) 10 a 18 anos de idade. 
E) 12 a 18 anos de idade. 

 
 
 
 
 

47. Em relação ao diabetes mellitus, correlacione os tipos 
da coluna à esquerda com suas características, na 
coluna à direita. 

1) Diabetes Tipo 1 (    ) Mais característico da 
fase adulta. 

2) Diabetes Tipo 2 (    ) Ocorre preferencial-
mente em indivíduos 
obesos. 

 (    ) Atinge, principalmente, 
crianças e 
adolescentes. 

 (    ) O paciente é insulino-
dependente. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 2, 1, 1, 2. 
B) 1, 2, 1, 2. 
C) 1, 1, 2, 2. 
D) 2, 1, 2, 1. 
E) 2, 2, 1, 1. 

48. O Programa Saúde na Escola é organizado por cinco 
componentes. Entre eles, encontram-se as ações de 
promoção da saúde e prevenção das doenças e 
agravos, que apresenta como um dos eixos norteador a:  

A) capacitação de profissionais da educação nos 
temas da saúde. 

B) atualização do calendário vacinal. 
C) promoção da Cultura de Paz e prevenção das 

violências. 
D) avaliação oftalmológica, auditiva, nutricional e da 

saúde bucal. 
E) Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. 

49. Durante o exame obstétrico foi constatado que o foco 
máximo de ausculta dos batimentos cardíacos fetais foi 
no quadrante inferior esquerdo. Diante deste fato, o 
feto encontra-se na seguinte situação, posição e 
apresentação fetal, respectivamente: 

A) transversa, cefálica, esquerda. 
B) cefálica, podálica, longitudinal. 
C) oblíqua, direita, pélvica. 
D) longitudinal, esquerda, cefálica.  
E) direita, cefálica, longitudinal. 

50. Em relação ao puerpério normal e à amamentação, é 
incorreto afirmar que: 

A) a bacteremia transitória de Klapsia pode 
ocasionar calafrios na puérpera. 

B) a alteração da pressão intra-abdominal pode 
ocasionar calafrios nas primeiras horas do puerpério.  

C) a azotemia é proveniente da autólise das 
proteínas existentes no miométrio. 

D) o reflexo de extrusão é mantido quando a criança 
é aleitada por mamadeira. 

E) no puerpério normal foi identificado o diagnóstico 
de enfermagem: risco de perfusão tissular 
periférica ineficaz, relacionado a edema de 
membros inferiores e mudança brusca da 
pressão venosa. 

 




