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LÍNGUA PORTUGUESA     10 QUESTÕES 

 

01. Leia atentamente o anúncio publicitário e 

marque a alternativa INCORRETA. 

 

 

 

 

A) O sujeito das formas verbais assista, entre e 

veja é o mesmo – sujeito oculto (você). 

B) A palavra “que” é o conectivo que liga 

orações; classifica-se como pronome 

relativo em todas as ocorrências. 

C) A oração “...veja que o melhor investimento 

é aquele...” é objeto direto oracional. 

D) “... que combina com seus objetivos...” é 

oração com valor de adjetivo. 

E) O período da parte superior do anúncio é 

composto por 8 orações. 

 

02. 

 

 
 

Assinale a alternativa ERRADA. 

A) As palavras “único” e “médio são 

acentuadas pela mesma regra. 

B) Caminhão é uma palavra formada por 8 

letras e 7 fonemas. 

 

 

 

 

C) No segundo período, a palavra “caminhão” 

no plural implicaria em flexão do verbo 

“ter”, ou seja, “têm”. 

D) O segundo período é composto por duas 

orações. 

E) A palavra “que” equivale a preposição e não 

a conjunção. 

 

03. Leia o texto atentamente. 

 

Isso sim é protesto... 

O grupo feminista seminuas fundado em Kiev 

exporta suas táticas ousadas. 

Elas começaram protestando contra o turismo 

sexual na Ucrânia, em 2008, e depois 

diversificaram suas causas. Já se revoltaram 

contra a proibição às mulheres sauditas de 

dirigir, contra os presentes caros recebidos por 

jornalistas e contra os processos judiciais com 

motivação política em seu país. Fantasiadas de 

acordo com a causa do dia, gritando slogans e 

munidas de cartazes, as jovens, quase todas 

loiras e na flor dos seus 20 e poucos anos, 

começam a manifestação com pouca roupa e 

terminam arrastadas pela polícia com quase 

nenhuma. Das mais de 300 integrantes do 

grupo, o Femen, quarenta formam o chamado 

"núcleo do topless". Elas explicam que, 

compreensivelmente, ninguém prestava muita 

atenção nelas antes de começarem a tirar a 

blusa e o sutiã. "Os homens gostam de seios, 

mas não gostam de mulher com opinião" é um 

de seus motes. Deve ser por isso que, depois de 

dirigirem muitos de seus protestos contra o 

presidente Viktor Yanukovich, as líderes do 

grupo, cuja sede fica, apropriadamente, no Café 

Cupido, em Kiev, receberam a visita de agentes 

do serviço secreto que ameaçaram "quebrar 

suas pernas e braços". Confiante em que o 

mundo tem muito a aprender no quesito 

protesto pacífico - estão aí os invasores da 

reitoria da USP para provar -, o Femen começou 

a exportar suas táticas. Recentemente, três 

ucranianas foram a Paris lavar a calçada da casa 

de Dominique Strauss-Kahn, indignadas porque 

o ex-diretor do FMI se livrou de duas acusações 

de estupro neste ano. Muito marmanjo se 

pergunta quando haverá um movimento "Ocupe 

Kiev".  

 
Diogo Schelp - Fonte: Veja - Edição 2242. 
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Sobre o texto, responda: 

 

A) O primeiro período deixa entrever um 

pretexto para exposição da nudez. 

B) O grupo foi fundado com a intenção de 

incentivar protestos pacíficos. 

C) O fato de serem loiras e na flor dos seus 20 

e poucos anos contribui para o descrédito do 

movimento. 

D) “Os homens gostam de seios, mas não 

gostam de mulher com opinião”. A palavra 

“mas” representa semanticamente uma 

quebra de expectativa. 

E) A ameaça sofrida reforça o fato de que a 

alienação é de fato um interesse político. 

 

 

04. LEIA. 

 

“SE O FILME NÃO DER CERTO, ELES TE MATAM 

PRIMEIRO E DEPOIS SE MATAM” 

 

 Ridley Scott, diretor de cinema, falando dos 

riscos dos projetos muito caros. 

 

 

“SE SURGISSE UM CONVITE (PARA TRABALHAR 

NA GLOBO), EU ACEITARIA. O MEU AVÔ É MEU 

AVÔ E NÃO MEU PATRÃO.” 

 

 
  Do neto de Silvio Santos Tiago Abravanel, 
que faz Tim Maia no espetáculo vale Tudo, o Musical, em 

cartaz no Rio, falando ao portal IG. 

 

A) Na fala de Ridley Scott, a palavra “se” 

possui o mesmo valor semântico, ou seja, 

sentido. 

B) O emprego da vírgula, no primeiro trecho, 

ocorre em função do período composto está 

na ordem inversa. 

C) O trecho “... e não meu patrão” não é 

classificado como oração, pois não há 

presença de verbo. 

D) A palavra “meu” em “o meu avô é meu 

avô...” acompanham núcleos que possuem a 

mesma função sintática. 

E) O emprego da vírgula, no segundo trecho, é 

meramente enfático, podendo ser retirada 

sem causar prejuízo às normas impostas 

pela gramática normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05. 

Desde que, há três anos, alucinou em público, 

perdeu a guarda dos filhos, raspou os cabelos e 

teve que ser interditada pelo pai, Britney 

Spears, 29 anos, tenta reassumir o posto de 

periguete suprema do Showbusiness. 

Em um show em Londres, depois de pedir em 

seu camarim um pôster de Lady Diana e vastas 

porções de fish and chips (o peixe frito com 

batata frita que os ingleses adoram), a cantora 

subiu ao palco e deu tudo de sí. Nem a 

gargantilha um tantinho apertada atrapalhou a 

performance, em todos os sentidos, da pesada. 

No dia 15, a turnê chega ao Rio de Janeiro.  

Produção, suspende a feijoada! 

 

A) A locução conjuntiva “desde que” expressa 

valor de tempo. 

B) O título da notícia apresenta uma leve ironia 

em função de Britney está acima do peso. 

C) O verbo “haver” em “há três anos” é 

impessoal por indicar tempo decorrido. 

D) A única intenção do autor é enfatizar as 

dificuldades pessoais vividas por Britney. 

E) No último período, “Produção, suspende a 

feijoada!” o sintagma produção  

não tem função de agente da ação, ou seja, 

não é sujeito de suspender. 

 

06. “Custa-me dizer que eu era dos mais adiantados 

da escola; mas era. Não digo também que era 

dos mais inteligentes, por um escrúpulo fácil de 

entender e de excelente efeito no estilo, mas 

não tenho outra convicção.” 

 

Conto da escola, Machado de Assis. 

 

Sobre o trecho é INCORRETO dizer: 

 

A) Há uma incompatibilidade semântica, pois o 

enunciador diz que não vai dizer que era o 

mais inteligente da escola. 

B) Para corroborar com a informação do trecho, 

usa a oração “não tenho outra convicção”. 

C) Trata-se de uma preterição (missão, falta) 

uma vez que a sua intenção é intensificar o 

sentido. 

D) A partir de um recurso linguístico, 

estabelece-se uma oposição entre o que se 

diz e o que se diz que se diz. 

E) Neste trecho, pretende-se não querer dizer 

aquilo que, no entanto, não é afirmado 

claramente. 
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07. 

 LIBERDADE, LIBERDADE 

 

“A Rússia é a Rússia. Não é parte da Europa, 

não é parte de nada”, diz Alyona Frizen, de 22 

anos, estudante de linguística da Universidade 

Estatal de Moscou. O orgulho pela terra natal 

apenas fez crescer sua angústia com o que 

considera ser uma fase de “estagnação”, palavra 

em voga entre os moscovitas. A liberdade é 

aquilo de que Alyona mais gosta em seu país. E 

do que ela menos gosta é a falta de liberdade. A 

estudante explica: “Temos liberdade para viver, 

para fazer aquilo de que gostamos. Já na esfera 

política não temos liberdade. Vivemos numa 

democracia artificial”. Ela se refere ao fato de 

não haver, por uma manobra do governo, 

opções reais de candidatos e presidentes. Obra 

de Putin, assim como a inauguração da 

reconstruída Catedral de Cristo salvador, ao 

fundo na foto, cuja estrutura original fora 

destruída em 1931 por Stalin. Talvez por isso 

Alyona e suas amigas não morram de amores 

por esse cartão-posta da cidade. 

 

 

A) No trecho “A liberdade é aquilo de que 

Alyona mais gosta em seu país”, a palavra 

“de” pode ser retirada do trecho sem causar 

prejuízos linguísticos e gramaticais. 

B) Na primeira linha, onde se lê “A Rússia é a 

Rússia” pode ser observado a reiteração de 

sons consonantais chamada assonância. 

C) Ao citar o termo “estagnação” afirma que 

entre os moscovitas essa palavra já caiu em 

desuso, ou seja, fora de moda, que traduz 

algo de forma vaga. 

D) A inauguração da reconstrução da Catedral 

de Cristo Salvador, segundo o trecho, pode 

ter sido causada por uma estratégia política 

de Putin que envolve interesses estratégicos 

da Rússia. 

E) O relato de Alyona Frizen deixa claro a 

obediência e afeição a governantes 

autoritários e paternalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. Leia o trecho abaixo e aponte as proposições 

verdadeiras. 

A garantia sumiu 

 

J. R. Guzzo 

 

“Eles, os ministros demitidos nestes dez últimos 

meses, vão embora, provavelmente rumo a um 

merecido esquecimento. O que fica nos lugares 

que desocuparam? Ou melhor: o que muda? 

 Agora já são seis; mais um pouco e já se 

poderia formar uma Associação dos Ex-Ministros 

do Governo Dilma Rousseff. Parece, em todo 

caso, que a quantidade de gente posta na rua 

até agora é suficiente para pensar em alterações 

no bioma onde vivem as nossas mais notáveis 

autoridades. O mais provável é que só com a 

passagem do tempo, muita pesquisa e trabalho 

sério será possível descobrir, no futuro, se toda 

essa mudança na fauna, vegetação e clima do 

mundo oficial deixou as coisas mais ou menos 

na mesma, ou se o país ganhou. Por exemplo: a 

demissão do ministro dos Transportes vai 

resultar em mais estradas? A demissão do 

ministro da Agricultura vai melhorar a 

agricultura? Haverá mais turistas? O cidadão 

comum praticará mais esporte? É muito positivo, 

sem dúvida, que a presidente Dilma Rousseff 

tenha mostrado que denúncias de corrupção 

podem causar perda de emprego para os 

envolvidos. Mas os governos existem, no fim das 

contas, para tornar a vida das pessoas mais 

cômoda. Se não fizerem isso, para que poderiam 

servir? 

 

Desde já, provavelmente, dá para dizer uma 

coisa: pior do que estava não fica. Parece pouco, 

mas não é; a experiência brasileira mostra que 

sempre pode ficar pior. No caso, a impressão é 

que não ficou. Os substitutos, pelo menos até 

agora, não chamaram a atenção de ninguém por 

saírem da linha ou por provocarem uma nova 

bateria de acusações.  

[...]”  

 

 

A) (   ) O sujeito da forma verbal “parece” em 

“Parce, em todo caso, que a quantidade de 

gente posta na rua até agora é suficiente...” 

está presente no trecho e é oracional. 

B) (   ) No trecho “... onde vivem as nossas 

mais notáveis autoridades.” O sujeito da 

forma verbal que compõe o período é oculto 

podendo ser identificado pela desinência do 

verbo em questão. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/2012            CADERNO 34                                      ENFERMEIRO OBSTETRA 

4 

 

 

C) (   ) “... se toda essa mudança na fauna, 

vegetação e clima do mundo oficial ...” a 

palavra “se” no inicio do período poderia, 

facilmente, ser substituída por conjunção 

com valor semântico de dúvida. 

D) (   ) as frases interrogativas presentes neste 

trecho remetem à ideia de que o palácio do 

Planalto está preocupado com a opinião 

pública. 

E) (   ) o trecho traduz de forma clara a 

soberania dos ministros e outros mandarins 

da esfera superior do governo. 

 

A) V,F,V,F,F. 

B) V,V,F,V,V. 

C) F,F,V,F,F. 

D) F,V,F,V,F. 

E) V,F,F,V,F. 

 

09. Leia o trecho a seguir. 

 

A nova Rússia 

 

“[...] 

A extinção da URSS selou a vitória ideológica, 

moral e material do capitalismo sobre o 

comunismo, além de libertar os russos de um 

dos regimes mais opressores da história. A 

Rússia não está preparando nenhuma grande 

celebração para a data, como o fez a Alemanha 

por ocasião dos vinte anos da queda do Muro de 

Berlim, em 1989, considerada a primeira etapa 

do fim da Guerra Fria. Jovens de classe média 

como Alyona demonstram escasso, se é que 

algum entusiasmo com a efeméride, apesar de 

entenderem que se ainda vivessem sobre a 

ditadura soviética não teriam liberdade para 

viajar, para consumir, para abrir um negócio, 

para ler qualquer livro ou mesmo para se 

divertir como preferem – ou seja, para fazerem 

tudo o que mais amam. 

[...]”  

 

É correto afirmar que: 

 

A) O trecho em destaque pode ser 

parafraseado por “Demonstram pouco 

entusiasmo por condição atual de seu país”. 

B) Representa uma retórica rebuscada. 

C) Usa um jargão adequado. 

D) Prefere uma comunicação atraente. 

E) Utiliza uma fala despojada. 

 

 

 

 

 

10. Leia o trecho abaixo e responda. 

“[...] É natural que, por não estarem confinados 

a atender um público-alvo específico, como 

acontece na escola, os professores do Tira-

Dúvidas potencializam a experiência pedagógica 

para muito além de questões idiomáticas 

meramente técnicas. Agrega-se, ali, a 

experiência humana. (...)” 

 

Língua Portuguesa, nov.2011. 

 

 

Quanto ao emprego dos pronomes, no trecho 

destacado, a reescrita inadequada é referida no 

item: 

 

A) A experiência humana se agrega ali. 

B) Ali, agrega-se a experiência humana. 

C) Ali, se agrega a experiência humana. 

D) Ali, a experiência humana se agrega. 

E) Ali, a experiência humana agrega-se. 

 

 

_____________________________________ 

ATUALIDADES SOBRE SAÚDE    05 

QUESTÕES 

11. Ministério da Saúde (MS) informou em 

Fevereiro de 2012 que 91 municípios 

brasileiros correm risco de enfrentar surto 

de dengue até o fim do verão, e outros 265 

estão em estado de alerta. Um dos estados 

que lidera a lista, com um maior número de 

municípios em risco, é o Maranhão, com 12 

cidades. 

Julgue as afirmativas: 

I. O avanço do vírus tipo 4 da dengue pelo 

Brasil é uma ameaça à saúde pública. 

Devido à entrada em ação de mais uma 

variação do microorganismo 

II. O mosquito transmissor da dengue, o Aedes 

aegypti, foi introduzido na América do Sul 

através dos navios negreiros, vindos da 

África, no  período colonial, junto com os 

escravos. 

III. A possibilidade da reincidência da doença é 

preocupante. Ocorrendo um 2º episódio da 

dengue, os sintomas se manifestam com 

mais severidade. 

IV. Imunizante contra os 4 sorotipos do vírus da 

dengue está em fase de testes finais. Os 

exames já começaram no Brasil e contam 

com 4 mil voluntários. 
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Assinale alternativa com sequência CORRETA: 

 

A) V, F, F, V. 

B) V, F, V, F. 

C) F, V, F, V. 

D) F, F, F, F. 

E) V, V, V, V. 
 

12. A luta contra as drogas tem sido um dos 

maiores desafios às sociedades 

contemporâneas. A famosa cracolândia, 

área da cidade de São Paulo que virou 

símbolo do domínio do crack sobre milhares 

de pessoas, é o melhor exemplo no país 

para entender a complexidade desse tema. 

Depois de quase 20 anos de descaso e 

abandono, no inicio de 2012 foi feita uma 

megaoperação para retirar os traficantes e 

usuários da Cracolândia. Sobre essa 

temática Julgue os itens: 

 

 

I. O crack provoca um aumento tão grande de 

dopamina, o neurotransmissor que regula a 

sensação de bem estar no organismo. Basta 

algumas experiências com a droga para o 

que o mecanismo cerebral responsável pelo 

sistema de recompensa registra-la como a 

fonte mais intensa de prazer. 

II. O crack vicia tão rápido que em 

aproximadamente 3 anos a quase totalidade 

dos viciados estará  gravemente doente, 

terá se envolvido em crimes e visto sua 

família se desestruturar. 

V. A droga é produzida a partir da pasta base 

de coca, matéria prima que também pode se 

transformar em cocaína. 

VI. A OMS defende que a internação 

involuntária é fundamental para proteger a 

vida das pessoas viciadas. 

 
 

Assinale a sequencia CORRETA: 

 
A) V, F, F, V. 

B) V, V, V, V. 

C) F, V, V, F. 

D) F, V, F, V. 

E) V, V, V, F. 

 

 

 

 

 

 

 

13. O Brasil registrou uma queda de 15% no 

número de casos de hanseníase no ano de 

2011, mas, ainda ocupa o 2º lugar no 

ranking mundial da doença, atrás apenas 

da Índia. Em janeiro de 2012 nosso país foi 

sede da assinatura do Apelo pelo fim do 

estigma e da discriminação contra as 

pessoas portadores de hanseníase.O 

Maranhão esta entre os estados 

considerados hiper endêmico para esse 

agravo;receberá R$2,8milhões adicionais 

para ampliar as ações contra 

hanseníase,em 59 municípios. Sobre esse 

agravo julgue as assertivas: 

 

I. A meta do M.S, prevista no Plano de 

Eliminação da Hanseníase, é que haja 

menos de um caso para cada 10 mil 

habitantes até 2015. 

II. O MS esclarece que nem todos os casos de 

hanseníase têm tratamento e cura. Em todo 

país há 23.660 pessoas em tratamento, que 

é oferecido parcialmente pelo SUS e pode 

durar 6 meses ou 12meses. 

III. As regiões Norte, Certo-Oeste e Nordeste 

são as que apresentam maior índice de 

novos casos, onde a incidência é 

considerada média. No Sul e Sudeste, a taxa 

é baixa. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, V. 

B) F, V, F. 

C) V, F, V. 

D) F, F, V. 

E) V, F, F. 

 

14. A ANVISA cancelou o registro das próteses 

mamárias PIP (Poly Implants Protheses) e 

Rofil(Holandesa) a decisão foi baseada nos 

resultados  divulgados pela autoridade 

sanitária francesa que indicou a presença 

de um tipo de silicone diferente do que 

havia sido autorizado para produção das 

próteses. O Ministério da Saúde (M.S) 

determinou algumas orientações para na 

assistência às mulheres que realizaram 

implantes mamários das marcas 

mencionadas. 

 

Sobre estas orientações. Assinale a alternativa 

CORRETA: 

A) A indicação de substituição é universal, não 

sendo restrita a indícios de ruptura.  
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B) M.S. reforça a orientação para que as 

pessoas que fizeram implantes mamários 

das marcas PIP (francesa) e Rofil 

(holandesa) procurem somente os serviços 

de saúde na rede pública para o 

acompanhamento médico. 

C) A decisão do Ministério da Saúde e das 

agências reguladoras (ANVISA e ANS) visa 

assegurar o implante mamário de todas as 

mulheres que desejam realizar o 

procedimento) O SUS e os planos de saúde 

darão cobertura integral a estas pacientes, 

inclusive realizando cirurgia e substituição 

da prótese quando indicada. 

D) O SUS e os planos de saúde darão cobertura 

integral a estas pacientes, inclusive 

realizando cirurgia e substituição da prótese 

quando indicada. 

E) A ANVISA iniciou análise dos lotes 

importados ,mas informa a população 

brasileira que não há qualquer tipo de risco 

quanto á saúde das mulheres que fizeram os 

implantes mamários das marcas:PIP e Rofil. 

 

15. O Ministério da Saúde (MS) anunciou, em 

janeiro de 2012, a introdução de duas 

novas vacinas no calendário básico de 

vacinação infantil. Sobre essas novas 

vacinas, assinale a alternativa Correta: 

 

A) A VOP,é  feita com o vírus inativado, reduz 

riscos de possível contágio pela doença 

B) Vacina pentavalente reunirá em uma única 

dose imunizações contra Rubéola,Febre 

Amarela, coqueluche, haemophilus influenza 

tipo B e hepatite B. 

C) As novas  vacinas são: injetável contra a 

poliomielite,conhecida como Salk ou VIP e a 

vacina pentavalente  contra cinco doenças. 

D) VIP, feita com o vírus atenuado e RNA do 

vírus reduz riscos de possível contágio pela 

doença. 

E) A VOP  será aplicada aos 2 e aos 4 meses de 

idade, e a VIP será usada nos reforços, aos 

6 e aos 15 meses de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO    05 QUESTÕES 

 

 
16. Perguntas e respostas – Ana, Bento e Lucas 

participam de um concurso que consta de 

20 perguntas, com as regras seguintes. 

 

•  Cada resposta certa vale 5 pontos. 

•  Cada resposta errada acarreta a perda de 3 

pontos. 

•  Cada resposta em branco acarreta a perda de 

2 pontos. 

 

 Certas Erradas Em Branco 

Ana 12 3 5 

Bento 13 7 0 

Lucas 12 4 4 

 

 Usando os resultados do concurso da tabela e 

escrevendo os nomes dos três em ordem 

decrescente de classificação no concurso, 

obtemos: 

 

A) Ana, Bento, Lucas. 

B) Lucas, Bento, Ana. 

C) Ana, Lucas, Bento. 

D) Lucas, Ana, Bento. 

E) Bento, Ana, Lucas. 

 

 

17. Nove quadrados – A figura dada mostra 

nove quadrados. A área do quadrado A 

mede 1 cm2 e a do quadrado B é 81 cm2. 

Qual é a área, em cm2, do quadrado I? 

 

 

 

 

 

A) 196. 

B) 256. 

C) 289. 

D) 324. 

E) 361. 
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18. Usando velas – Uma cidade ainda não tem 

iluminação elétrica, portanto, nas casas 

usam-se velas à noite. Na casa de João, 

usa-se uma vela por noite, sem queimá-la 

totalmente, e com quatro desses tocos de 

velas, João fabrica uma nova vela. Durante 

quantas noites João poderá iluminar sua 

casa dispondo de 43 velas?  

 

A) 43. 

B) 53. 

C) 56. 

D) 57. 

E) 60. 

 

19. Número de latas – Uma fábrica embala 

latas de palmito em caixas de papelão de 

formato cúbico de 20 cm de lado. Em cada 

caixa são colocadas 8 latas e as caixas são 

colocadas, sem deixar espaços vazios, em 

caixotes de madeira de 80 cm de largura 

por 120 cm de comprimento e 60 cm de 

altura. Qual é o número máximo de latas de 

palmito em cada caixote? 

 

A) 576. 

B) 4608. 

C) 2304. 

D) 720. 

E) 144. 

 

20. Um raio de luz – Dois espelhos formam um 

ângulo de 30◦ no ponto V. Um raio de luz 

parte de um ponto S paralelamente a um 

dos espelhos e é refletido pelo outro 

espelho no ponto A, como mostra a figura. 

 

Depois de uma certa quantidade de reflexões, o 

raio retorna a S. Se AS e AV medem, ambos, 1 

metro, qual é o comprimento (em metros) do 

trajeto percorrido pelo raio de luz? 

 

 

 

A) 2 

 

B) 2+   
 

C) 1+   +   
 

D)   (1+  ) 
 

E)      

 
 

 
 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   20 

QUESTÕES 

21. Quando o dia e o mês da última 

menstruação forem desconhecidos, a IG 

será determinada por aproximação e um 

dos critérios é  a medida da AU. Ao se fazer 

a mensuração entre a sínfise pubiana e a 

cicatriz umbilical, essa medida 

corresponderá a:  

 

A) 8 semanas. 

B) 12 semanas. 

C) 16 semanas. 

D) 20 semanas. 

E) Mais de 20 semanas 

22. Carmem é enfermeira obstetra e trabalha 

em uma maternidade de médio porte no 

Estado do Maranhão. Foi designada pela 

direção da instituição para coordenar as 

atividades de implantação dos Dez Passos 

para o Sucesso do Aleitamento Materno 

relativos à Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança. Com base nessa iniciativa, são 

considerados passos para o sucesso de 

aleitamento materno:  

 

I. Garantir informações sobre saúde 

reprodutiva e direito da mulher. 

II. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento na 

primeira meia hora após o parto. 

III. Mostrar às mães como amamentar e como 

manter a lactação, mesmo se forem 

separadas de seus filhos. 

IV. Incentivar o parto normal e humanizado. 

V. Informar todas as gestantes sobre as 

vantagens e o manejo do aleitamento. 

 

A alternativa que contêm todas as 

afirmações corretas é: 

 

A) I, II e III. 

B) I, II e V. 

C) I, III e IV. 

D) II, III e IV. 

E) II, III e V. 

 

23. Gestante admitida com quadro suspeito de 

placenta prévia (PP). Marque a alternativa 

que indica os sinais característicos dessa 

patologia. 

 

A) Útero hipertônico e hemorragia. 

B) Hemorragia e dor abdominal intensa. 

C) Hipertonia uterina e dor abdominal. 

D) Hemorragia e ausência de dor. 
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E) Batimentos cardíacos fetais  ausentes  e 

hemorragia. 

 

24. A gestação é um fenômeno fisiológico sua 

evolução se dá na maioria dos casos sem 

intercorrências. No entanto, há uma 

pequena parcela de gestantes que, por 

terem características específicas, ou por 

sofrerem algum agravo, apresenta maiores 

probabilidades de evolução desfavorável, 

tanto para o feto como para a mãe. Essa 

parcela constitui o grupo chamado de 

“gestantes de alto risco”. Tendo como base 

as gestantes que apresentam 

incompatibilidade materno-fetal para o 

fator Rh. 

 

Marque V ou F, conforme as afirmações a seguir 

sejam verdadeiras ou falsas. 

(  ) Cerca de 10% das gestantes têm 

incompatibilidade materno-fetal para o fator 

Rh. 

(  ) Na prevenção da sensibilização pelo fator 

Rh, deve-se administrar imunoglobulina 

humana anti-D dentro das primeiras 12 

horas em mães Rh negativo não 

sensibilizadas com partos de  recém-

nascidos Rh positivo e Coombs direto 

negativo.  

(  ) O diagnóstico é feito pela pesquisa 

quantitativa de anticorpos irregulares em 

toda gestante Rh negativo, com parceiro Rh 

positivo ou  desconhecido. 

(  ) Consideram-se positivos os títulos anti-D, 

iguais ou menores que 1⁄8. 

(  ) A aloimunização Rh, além de mais 

freqüente, é a de maior gravidade para o 

feto, levando, em alguns casos, à hidropisia 

e ao óbito. 

 

A sequencia correta, de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, F, V. 

B) V, F, V, F, V. 

C) V, F, F, F, V. 

D) F, V, V, F, V. 

E) F, F, V, F, V. 

 

25. Na assistência integral à saúde da mulher, 

o pré-natal deve ser organizado para 

atender às reais necessidades da população 

de gestantes, através da utilização dos 

conhecimentos técnicos científicos 

existentes e dos meios e recursos mais 

adequados e disponíveis. 

 

 

 

Em relação à captação precoce de 

gestantes na comunidade, seu principal 

objetivo seria: 

A) Inscrever e iniciar pré-natal das gestantes 

no primeiro trimestre de gravidez, visando à 

detecção precoce de problemas  associados 

à gestação. 

B) Assegurar a cobertura do pré-natal 

estabelecido pelos órgãos sanitários. 

C) Disponibilizar medicamentos básicos. 

D) Disponibilizar acesso aos programas sociais. 

E) Disponibilizar a licença maternidade. 

 

26. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

publicou na década de 90, um Guia Prático 

destinado à Assistência ao Parto Normal 

contribuindo para a maternidade segura, 

fez-se revisão das práticas comuns 

adotadas no parto, classificando-as em 

quatro categorias: Categoria A ( práticas 

demonstradamente úteis e que devem ser 

estimuladas); Categoria B (práticas 

claramente prejudiciais ou ineficazes e que 

devem ser eliminadas); Categoria C 

(práticas em  relação às quais não existem 

evidências suficientes para apoiar uma 

recomendação clara e que devem ser 

utilizadas com cautela até que pesquisas 

esclareçam a questão  e  Categoria D 

(práticas freqüentemente utilizadas de 

modo inadequado). 

 

Com base nessas CATEGORIAS são consideradas 

práticas da Categoria A: 

 

I. Liberdade de posição e movimento durante 

o trabalho de parto.  

II. Uso rotineiro de enema.  

III. Oferecimento de líquidos por via oral 

durante o trabalho de parto e parto. 

IV. Uso de máscaras e aventais estéreis durante 

a assistência ao trabalho de parto.    

V. Exame rotineiro da placenta e membranas 

ovulares. 

 

A alternativa que contém todas as afirmações 

corretas é: 

 

A) I, II e III. 

B) I, II e V. 

C) I, III e IV. 

D) I, III e V. 

E) II, III e IV. 
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27. São quatro as fases clínicas do parto. 

Alguns fenômenos caracterizam o final do 

período de dilatação e o início do período 

expulsivo. Sobre esses fenômenos, assinale 

a alternativa incorreta. 

 

A) Ocorrem entre quatro e cinco contrações 

uterinas a cada 10 minutos, com 50 mmHg 

de  intensidade e 45 a 70 segundos de 

duração. 

B) A apresentação insinua-se no canal do 

parto, podendo encontrar-se no estreito 

inferior. 

C) A apresentação fetal exerce pressão sobre 

as paredes vaginais, sobre o períneo e 

especialmente sobre o ânus.  

D) Nas multíparas, ocorre primeiro o 

apagamento do colo e depois a dilatação do 

orifício externo. 

E) Ocorre abaulamento do períneo com 

protrusão do ânus, apagamento dos grandes 

lábios, a vulva se entreabre e dilata-se 

lentamente. 

 

28. A atenção obstétrica e neonatal 

humanizada preconizada pelo Ministério da 

Saúde(MS) como política nacional está 

alicerçada em vários princípios e diretrizes. 

Assinale a alternativa que não constitui um 

desses princípios ou diretrizes. 

 

A) O resgate da gestação, do parto, do 

puerpério e do nascimento como experiência 

humana uma das mais significativas, que 

envolvem não só a mulher, mas o seu 

parceiro, sua família e a própria 

comunidade. 

B) Adoção de práticas e rotinas cujos benefícios  

estejam comprovados por evidências 

científicas, evitando-se manobras e 

intervenções  desnecessárias e 

potencialmente iatrogênicas. 

C) O respeito às características fisiológicas da 

gestação, do parto, do nascimento e do 

puer-pério, ao fortalecimento da autonomia 

da  mulher e à preservação da sua 

privacidade.  

D) Forte ênfase na utilização de tecnologia e 

intervenções segundo níveis crescentes de 

complexidade. 

E) Estímulo ao parto normal e ao aleitamento 

materno, com alojamento conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

29. Considerando as graves conseqüências 

maternas e fetais ocasionadas pela DHEG, 

o(a) enfermeiro(a) deve estar atento(a), 

durante o exame físico obstétrico: 

 

A) À palpação obstétrica e ao controle da 

pressão arterial. 

B) À pesquisa de edema e ao controle da 

pressão arterial. 

C) À inspeção  das  mamas  e à  palpação 

obstétrica. 

D) À ausculta de batimentos  cardiofetais 

(BCFs) e à  inspeção das mamas. 

E) À pesquisa de edema e à ausculta dos  

batimentos cardiofetais. 

 

30. Marta encontra-se na 27ª ss gestacional, 

apresenta dor abdominal súbita, de 

intensidade variável com perda sanguínea 

de cor vermelho-escura e em pequena 

quantidade, incompatível com o quadro 

materno de hipotensão, ou de choque. Ao 

exame clínico, o útero apresenta-se 

hipertônico, doloroso, sensível às manobras 

palpatórias. A principal hipótese 

diagnóstica é: 

 

A) Rotura uterina. 

B) Placenta prévia. 

C) Gravidez ectópica. 

D) Ameaça de abortamento. 

E) Descolamento prematuro da placenta. 

 

31. A degeneração anárquica das vilosidades 

coriais com hipertrofia trofoblástica, 

denomina-se: 

 

A) Gestação prolongada. 

B) Polidramnia. 

C) Mola hidatiforme. 

D) Síndrome hipertensiva. 

E) Hidrâmnio. 

 

32. Em um Parto Normal(PN) as perdas 

sanguíneas são em torno de 500ml, já no 

Parto cesariano( PC) essa perda chega a 

1000ml de sangue.Atuação do Enfermeiro 

no Centro Cirúrgico(CC) e na Recuperação 

Pós Anestésica(RPA) é extremamente 

valiosa.São atividades do Enfermeiro na 

RPA , exceto: 

 

A) Fazer exame físico dos pacientes na 

admissão e na alta da recuperação pós-

anestésica. 
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B) Avaliar e registrar evolução clínica do 

paciente em recuperação, bem como as 

intercorrências,os cuidados e as manobras 

realizadas.   

C) Realizar e registrar a avaliação pós-

operatória da assistência prestada.  

D) Conferir e providenciar material e 

equipamentos necessários para prestar os 

cuidados adequados a cada paciente.  

E) participar da educação de pacientes e 

familiares. 

 

33. Assistência imediata ao recém-nascido 

(RN) é  aquela prestada logo após o seu 

nascimento, nas duas primeiras horas que 

se seguem após o parto.São procedimentos 

universais e obrigatórios, segundo normas 

da OMS, os cuidados a serem prestados ao 

RN devem ser desenvolvidos de acordo com 

a ética profissional, a filosofia da instituição 

e os princípios de humanização do 

nascimento. Em relação à assistência de 

enfermagem ao RN no Centro 

Obstétrico.Marque V ou F, conforme as 

afirmações a seguir sejam verdadeiras ou 

falsas. 

 

(  ) A análise do coto umbilical é importante 

para detectar anomalias do recém-nascido. 

Normalmente pesquisa-se a presença de 

duas veias e uma artéria 

(  ) A vitamina K é administrada em dose única 

por via intramuscular, logo após o 

nascimento, com o objetivo de prevenir a 

doença hemorrágica neonatal. 

(  ) O contato pele a pele do RN com a mãe, na 

primeira meia hora após o nascimento, é 

importante pois contribui para o aumento da 

duração e prevalência da lactação, favorece 

a relação mãe/filho, a expulsão da placenta 

e a involução uterina. 

(  ) O índice de Apgar deve ser realizado no 1º e 

5º minuto de vida do recém-nascido e é 

utilizado para avaliar a sua idade 

gestacional. 

(  ) A credeização é realizada para fazer a 

profilaxia da oftalmia gonocócica (método de 

Credé). 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, V, V, V, F. 

B) V, V, V, F, V. 

C) F, V, V, F, V. 

D) F, V, F, V, F. 

E) F, F, V, V, V. 

 

 

 

 

34. Isaura é uma puérpera, encontra-se no 14º 

dia de pós-parto normal e procura o Serviço 

de Banco de Leite Humano e Central de 

Informações sobre Aleitamento Materno 

por apresentar dor, calor e vermelhidão, 

localizados em sua mama direita. Queixa-se 

também de febre, mal estar geral, náuseas 

e vômitos e por isso diminuiu a frequência 

das mamadas. Nessa situação, a conduta de 

enfermagem indicada é orientar a puérpera 

para: 

 

A) Amamentar com maior frequência na mama 

afetada ou ordenhar a cada três horas. 

B) Suspender totalmente a lactação. 

C) Complementar as mamadas com 

mamadeira. 

D) Fazer exercícios físicos diariamente. 

E) Reduzir a ingestão de líquidos. 

 

35. O SUS criado pela CF/88  e regulamentado 

através da Lei 8.080/90  com  princípios e 

diretrizes . O conjunto de ações e serviços, 

preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, em todos os níveis de 

complexidade é considerado como um 

direito de: 

 

A) Hierarquização da rede de serviços de 

saúde. 

B) Descentralização político-administrativa. 

C) Regionalização dos serviços de saúde. 

D) Integralidade da assistência. 

E) Universalização da assistência. 

 

36. Levando em conta os princípios ou 

diretrizes do SUS definidos pela Lei 

Orgânica da Saúde. Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Descentralização dos serviços para os 

municípios com direção única em cada 

esfera do  governo. 

B) Integralidade da assistência à saúde, 

incorporando ações individuais e coletivas, 

preventivas e curativas. 

C) Liberdade de iniciativa para prestar 

assistência técnica à saúde. 

D) Universalidade do acesso ao sistema, com 

atendimento preferencial à população de 

baixa renda. 

E) Saúde como direito de todos e dever do 

Estado. 
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37. O Pacto pela Saúde (2006), divulgado pela 

Portaria n° 399 do Ministério da Saúde, 

implica no exercício simultâneo com 

definição de prioridades articuladas em três 

componentes distintos, denominados: 

 

A) Pacto de Gestão do SUS, Pacto pela Vida, 

Pacto em Defesa da Atenção Básica.  

B) Pacto de Gestão da Atenção Básica, Pacto 

pela Vida, Pacto em Defesa do SUS.  

C) Pacto em Defesa da Humanização, Pacto de 

Gestão da Atenção Básica, Pacto pela Vida.  

D) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS, 

Pacto em Defesa da Atenção Básica.  

E) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS. 

 

38. Sobre o financiamento da Atenção Básica, 

analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Os recursos do Teto Financeiro do Bloco 

Atenção Básica devem ser utilizados para 

financiamento das ações de Atenção Básica 

descritas nos Planos de Saúde do município 

e do Distrito Federal. 

II. O somatório das partes: fixa e variável do 

Piso da Atenção Básica (PAB) compõe o Teto 

Financeiro do Bloco:Atenção Básica 

conforme estabelecido nas diretrizes dos 

Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão. 

III. O Piso da Atenção Básica (PAB) constitui-se 

nos componentes municipal e federal para o 

financiamento da Atenção Básica, sendo 

composto de uma fração fixa e outra 

variável. 

 

Assinale: 

 

A) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 

B) Se somente a afirmativa I estiver correta. 

C) Se somente a afirmativa II estiver correta. 

D) Se somente a afirmativa III estiver correta. 

E) Se somente as afirmativas I e II estiverem 

corretas. 

 

39. De acordo com a legislação do SUS, é da 

competência dos municípios: 

 

A) Prestar, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população. 

B) O cuidado médico hospitalar e médico 

individual, em todos os níveis de 

complexidade, cabendo aos governos 

estaduais os programas de saúde pública. 

 

 

 

 

C) O conjunto das atividades de emergência 

médica e de saúde pública, cabendo aos 

níveis estaduais as campanhas de vacinação 

e o atendimento altamente especializado ao 

setor privado. 

D) Desenvolver os programas de saúde pública 

em conjunto com o setor privado e delegar 

a responsabilidade da assistência hospitalar 

aos convênios de saúde. 

E) O atendimento de emergência e atenção 

primária e secundária dos partos e vigilância 

sanitária, cabendo aos níveis estaduais os 

programas de saúde pública e o 

atendimento hospitalar altamente 

especializado. 

 

40. Em relação às competências do  Sistema 

Único de Saúde nos termos da lei;além de 

outras atribuições.Julgue se é verdadeiro  

(V) ou  falso  (F)  

 

(  ) Incrementar   em  sua  área  de atuação  o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

(  ) Fiscalizar e inspecionar alimentos,  

compreendido  o  controle  de seu teor 

nutricional, com exceção de bebidas e águas  

para consumo humano. 

(  ) Participar  do controle  e fiscalização  da  

produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e  

radioativos. 

(  ) Colaborar  na proteção  do  meio ambiente, 

excluído o ambiente do trabalho. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta: 

 

A) V, V, F, F 

B) F, V, F, V 

C) V, F, V, F 

D) V, F, V, V 

E) F, F, F, F 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




