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Prova B 
 
Cargo: Enfermeira Padrão 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 04 
 
Em homenagem ao título mundial conquistado há 30 anos, o 
Flamengo lançou sua nova camisa. Com visual moderno e 
estilizado, o modelo traz um símbolo no peito com a inscrição 
“Campeão do Mundo. Tokio, 13 de dezembro 1981”. Mas 
houve quem prestasse atenção apenas no erro da grafia de 
“Tokio”. Segundo a norma culta, na qual se basearam mídia e 
as zombarias da Internet, o certo seria “Tóquio”. O pequeno 
deslize, no entanto, não parece tão terrível assim perto da 
grafia de “Nova York”, por exemplo, que alguém poderia 
objetar ser ou “Nova Iorque” ou “New York” (em inglês). Mas o 
pior estava por vir. A empresa que fabrica os uniformes alegou 
que a camisa fazia parte de uma coleção comemorativa 
“poliglota”, e que as primeiras versões da coleção seriam a 
espanhola (Tokio), a inglês (Tokyo), a japonês e, só depois, a 
brasileira (“Tóquio”). Ainda que o “poliglota” seja relativo a 
somente quatro países, por que nas quatro edições da camisa 
a data e o nome do título continuaram em português? (Revista 
Língua Portuguesa ano 5, n°67, maio de 2011) 

 
01. Subentende-se pelo texto que: 
a) A nova camisa do Flamengo acabou despertando, no 

brasileiro, o espírito normativista da língua portuguesa. 
b) A nova camisa do Flamengo causou polêmica, mas o 

brasileiro levou em consideração, pois a camisa fazia parte 
de uma comemoração poliglota. 

c) A nova camisa agradou a torcida do Flamengo pelo fato de 
ela estar disseminando a língua portuguesa para outros 
países. 

d) A repercussão sobre o “erro” de grafia mostrou que o 
brasileiro não entende nada das regras normativas da 
língua portuguesa. 

 
02. Infere-se a respeito do texto que: 
a) A empresa que fabricou as camisetas levou em conta a 

grafia de “Nova York”. 
b) A forma “Tokio” não é considerada um erro, pois é o termo 

usado em inglês, porém a gramática normativa também 
leva em consideração a grafia de “Tóquio”.  

c) Palavras como “quilômetro”, “Nova Iorque” e “Tóquio” estão 
grafadas erroneamente de acordo com a gramática 
normativa. 

d) O brasileiro está se mostrando um purista da língua 
portuguesa ao manifestar-se contra grafias como “Tóquio”. 

 
03.  O sujeito da frase “Em homenagem ao título mundial 
conquistado há 30 anos” é: 
a) simples. 
b) composto. 
c) indeterminado. 
d) inexistente. 

 
04. As palavras: 
I. TÍTULO e TERRÍVEL são acentuadas pela mesma regra 
II. PORTUGUÊS e INGLÊS apresentam encontros 
consonantais 
III. PIOR e COLEÇÃO apresentam encontro vocálico 
IV. MÍDIA e TÓQUIO são acentuadas pela mesma regra. 
a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas. 
b) Estão corretas as afirmativas I, II, III apenas. 
c) Estão corretas as afirmativas II, III e IV. 
d) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. 
 
O texto seguinte refere-se às questões 05 a 08 
 
Neologismo Verde 

 
“Não é hora de ser pragmático, é hora de ser sonhático”, 

declarou a ex-senadora Marina Silva durante seu discurso de 

desfiliação do Partido Verde (PV), realizado no começo de 
julho. (...) Esse meio-termo, que o discurso político muitas 
vezes exige para safar-se de contradições, encontra-se 
exemplarmente desenvolvido pelo neologismo de Marina. 
Porém, quem acompanha os altos e baixos da política, sabe 
que a incursão da ex-senadora no terreno das palavras 
inéditas não é bem uma novidade. Rogério Magri, ministro dos 
transportes na era Collor, é até hoje lembrado pelo seu 
“imexível”. O orador Rui Barbosa, por sua vez, é considerado 
o inventor da palavra “egolatria”, hoje já devidamente 
dicionarizada. Além disso, neologismos como “delubizar”, 
“mensalão”, “valerioduto”, entre dezenas de outras que 
inundam o noticiário, são prova cabal de que o mundo da 
política está sempre demandando novos termos que deem 
conta de seus escândalos e desdobramentos. (Revista Língua 
Portuguesa, ano 6, n°70, agosto, 2011) 

 
05. Pelas considerações trazidas no texto subentende-se que: 
a) A ex-senadora Marina Silva fez uma brincadeira com a 

palavra “sonhador”, em contraposição à palavra 
“pragmático”, criando um termo que seria a síntese de 
ambas. 

b) A ex-senadora Marina Silva cometeu um disparate ao 
igualar uma palavra à outra. 

c) A ex-senadora Marina Silva mesclou as duas palavras, mas 
sem propósitos definidos para atribuir-lhe um significado. 

d) A ex-senadora Marina Silva não entende nada de 
neologismos e deveria pensar melhor antes de dizer 
qualquer infâmia. 

 
06. Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
compreendeu em relação ao texto “Neologismo Verde”. 
a) A ex-senadora inventou essa palavra para dicionarizá-la 

mais tarde a exemplo de Rui Barbosa com sua palavra 
“egolatria”. 

b) O universo da política brasileira está sempre criando e se 
reciclando para dar conta de tantas palavras inventadas. 

c) Os neologismos funcionam como uma resposta de que a 
política brasileira necessita deveras desses termos para 
explicar tantos escândalos e desdobramentos. 

d) Os neologismos funcionam como uma maneira de enganar 
a população brasileira que está sempre à mercê dos 
políticos corruptos. 

 
07. No que se refere ao processo de formação de palavras, 
está correto o que se afirma em: 
a) SONHÁTICO e  DESFILIAÇÃO são formados por sufixação 

apenas. 
b) EXEMPLARMENTE  apresenta sufixo formador de 

advérbio. 
c) DELUBIZAR e VALERIODUTO são formadas por 

composição. 
d) IMEXÍVEL é formada por parassíntese. 
 
08. O plural de “esse meio-termo” é: 
a) esses meio-termos. 
b) esse meios-termo. 
c) esses meios-termos. 
d) esses meio-termo. 
 
09. Leia atentamente o texto: 
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http://www.releituras.com.br/ratodesebo22.asp 
 

Pode-se inferir do texto que: 
a) As ratas não sabiam o que era PAH, por isso ficaram 

bravas com o rato. 
b) As ratas entenderam PAH como um convite do rato para 

uma relação sexual. 
c) As ratas conheciam o livro PAH e por não gostarem dele 

recusaram o convite do rato. 
d) PAH é um livro que ensina a fazer sexo, como o indiano 

Kama Sutra. 
 

10. Sobre a linguagem usada nos quadrinhos da questão 
anterior, podemos afirmar que: 
a) predomina a norma culta, pois o rato é um leitor muito culto. 
b) predominam os jargões, pois se trata de um rato versado 

em literatura. 
c) Predomina o nível coloquial, enfatizando o contexto da 

história e dos personagens. 
d) Há um equilíbrio entre a norma culta e a coloquial. 

 
11. Observe os quadrinhos: 

 

 
  
 http://www.releituras.com.br/ratodesebo23.asp  

I. Ocorre discurso direto na fala da rena no primeiro balão. 
II. Ocorre discurso indireto na fala da rena no segundo balão. 
III. Só há discurso direto em todos os balões. 
IV. No último balão ocorre discurso indireto livre. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, III, IV 
b) II, III, IV 
c) I, IV 
d) I, II 
 
12. No segundo balão do quadrinho “Ele não explicou muito 
bem porquê não pode vir” e no ´último balão “Lembra de mim” 

, o escritor cometeu deslizes gramaticais. Assinale a frase em 
que eles foram corrigidos: 
a) Ele não explicou muito bem porque não pode vir./ Lembrou 

a mim? 
b) Ele não explicou muito bem por quê não pôde vir. Lembrou-

se de mim? 
c) Ele não explicou muito bem por que não pôde vir. Lembrou-

se de mim? 
d) Ele não explicou muito bem porquê não pôde vir. Lembrou-

me? 
 
13. Os livros de Matemática e Anatomia custavam muito caro! 
........... é para minha filha e .......... para meu filho.  Mas não 
sei como fazer para comprá-los, pois não tenho dinheiro 
agora. 
A alternativa que completa corretamente as lacunas é: 
a) este – esse. 
b) aquele – esse. 
c) esse – aquele. 
d) este – aquele. 
 
14. Assinale a alternativa em que os verbos estejam de acordo 
com a norma culta: 
a) Nós lhe daremos o recado assim que o virmos e o 

avisaremos de que a testemunha interveio favoravelmente 
no seu caso. 

b) Os astecas não só conheciam o banho a vapor, tão 
prezado na Europa, como mantiam o hábito de banhar-se 
diariamente. (Superinteressante) 

c) É necessário que você reavenha aquele dinheiro. 
d) Um grupo de defesa dos direitos civis ameaçou intervir se o 

juiz ir adiante com seu plano de aprovar o pedido de 
cassação. 

 
15. A frase “Foi preciso que uma revista publicasse uma 
matéria para que a sala ganhasse a estética atual.” Só não 
equivale a: 
a) Foi precisa a publicação de uma matéria na revista para 

que a sala ganhasse a estética atual. 
b) Foi preciso uma revista publicar uma matéria para a sala 

ganhar a estética atual. 
c) Foi precisa publicação de uma matéria na revista para a 

sala ganhar a estética atual 
d) A publicação de uma matéria na revista foi necessária a fim 

de a sala ganhar a estética atual. 
 

16. Está correta a pontuação em: 
a) Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o 

navio, se é que assim se pode designar uma onda, que 
rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

b) Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o 
navio, se é que assim se pode designar uma onda que, 
rugindo e uivando pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

c) Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o 
navio se é que assim se pode designar uma onda que 
rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

d) Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o 
navio, se é que assim se pode designar uma onda que 
rugindo e uivando, pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão 
Arterial. Instituído pela Lei nº 10.439, de 30 de abril de 2002, 
com o objetivo de conscientizar a população sobre a 
prevenção e controle da doença. Assinale a alternativa que 
contenha o dia correto: 
a) 26 de abril. 
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b) 2 de abril. 
c) 26 de março. 
d) 12 de março. 

 
18. O Ministério da Saúde vêm implementando diversas 
estratégias de saúde pública, cientificamente eficazes e 
sustentáveis para prevenir e controlar a Hipertensão Arterial e 
suas complicações, através do cuidado integral a esse agravo 
de forma resolutiva e com qualidade; para que isso ocorra 
diversas ações são desenvolvidas, com  exceção de: 
a) Formulação de Diretrizes Nacionais de Hipertensão Arterial, 

Diabetes Mellitus e Prevenção de Doença Cardiovascular 
e Doença Renal Crônica, que possuem um conjunto de 
ações de promoção de saúde, prevenção, diagnóstico e 
tratamento; 

b) Atualização e Educação Permanente dos usuários de 
saúde da rede básica de saúde para prevenção, 
diagnóstico precoce e tratamento;  

c) Assistência Farmacêutica ampla e gratuita, que se dá por 
meio de repasse de recursos financeiros para todos os 
municípios, para aquisição de medicamentos da rede 
básica, de acordo com a Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais – RENAME. Hoje a rede Básica 
do SUS dispõe de todas as classes dos medicamentos 
necessários para o bom controle da hipertensão arterial: 
espironolactona, hidroclorotiazida, metildopa, metoprolol, 
propranolol, atenolol, anlodipino, captopril, enalapril, 
losartan.A ampliação do acesso a esses medicamentos se 
deu de forma muito ampla a partir do programa do governo 
Federal “Farmácia Popular”, criado em 2004 com unidades 
próprias e ampliado em 2006 com o “Aqui Tem Farmácia 
Popular”, que inclui a rede privada e com sistema de co-
pagamento com descontos de até 90% sobre o preço 
padrão; 

d) Incentivo a implementação do Sistema Informatizado de 
Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus 
da Atenção Básica. O SIS-Hiperdia é um sistema nacional 
de cadastro e monitoramento de Hipertensos e Diabéticos 
atendidos na rede básica do SUS. Hoje o sistema tem 
aproximadamente 08 milhões de cadastrados; 

 
19. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência 
humana. Causador da aids, ataca o sistema imunológico, 
responsável por defender o organismo de doenças. As células 
mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA 
dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se 
multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para 
continuar a infecção. Os testes para diagnóstico da infecção 
por HIV são produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz, do 
Ministério da Saúde, e realizados gratuitamente nos Centros 
de Testagem e Aconselhamento (CTA) e em outras unidades 
das redes pública de saúde, incluindo um grande número de 
maternidades. Assinale a alternativa que corresponda ao teste 
western blot. 
a) Para a realização do Western Blot, utiliza-se uma tira de 

nitrocelulose em que serão fixadas proteínas do HIV. O 
soro ou plasma do paciente é adicionado, ficando em 
contato com a tira de nitrocelulose. Depois da adição de 
vários tipos de reagentes, o resultado é fornecido por meio 
de leitura visual, pelo profissional do laboratório. 

b) É o mais realizado para diagnosticar a doença. Nele, 
profissionais de laboratório buscam por anticorpos contra o 
HIV no sangue do paciente. Se uma amostra não 
apresentar nenhum anticorpo, o resultado negativo é 
fornecido para o paciente. Caso seja detectado algum 
anticorpo anti-HIV no sangue, é necessária a realização de 
outro teste adicional, o teste confirmatório. 

c) O Western Blot é feito com uma placa de plástico que 
contém proteínas do HIV absorvidas ou fixadas nas 
cavidades em que cada amostra de soro ou plasma (que 
são frações do sangue) será adicionada. Após uma 
sequência de etapas, em que são adicionados diferentes 
tipos de reagentes, o resultado é fornecido por meio de 
leitura óptica, em um equipamento denominado leitora de 
Western Blot. 

d) O teste de Western Blot para o HIV-1 permite detectar os 
anticorpos anti-HIV. Nele, o soro ou plasma do paciente é 
adicionado a uma lâmina de vidro que contém células 
infectadas com o HIV, fixadas nas cavidades. Após uma 
sequencia de etapas, em que são adicionados diferentes 
tipos de reagentes, o resultado é fornecido por meio da 
leitura em um microscópio de imunofluorescência. 

 
20. Progressivamente, o HIV leva a falência do sistema 
imunológico do indivíduo, trazendo como consequência a 
perda da capacidade de resposta do organismo diante de 
agentes como vírus, bactérias e outros microrganismos. 
Vários anos podem se passar entre o momento da infecção 
pelo HIV ate o surgimento dos primeiros sintomas da Aids. 
Quando se diz que uma pessoa e portadora do HIV, esta se 
referindo a fase assintomática da doença. Quando se fala em 
pessoa com Aids, significa dizer que ela apresenta sintomas 
que caracterizam a doença, o que geralmente marca o inicio 
do tratamento com antirretrovirais. A manifestação clinica da 
infecção pelo HIV pode ser dividida em 3 fases, assinale a 
alternativa que não contenha relação com as manifestações. 
a) Infecção aguda (de 0 a 12 semanas); 
b) Fase assintomática ou de latência clinica (de 1 a 15 anos); 
c) Síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) (quando a 

contagem de CD4 chega a 350 células por mm3). 
d) Síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) (quando a 

contagem de CD12 chega a 500 células por mm3). 
 
21. O acúmulo de tecido adiposo na região abdominal é 
reconhecido, principalmente, como fator de risco para doenças 
cardiovasculares, diabetes, dislipidemias e síndrome 
metabólica. Assinale a alternativa  que contenha os valores 
ideais da circunferência abdominal para o sexo feminino e 
masculino, respectivamente. 
a) feminino menor que 80cm, masculino menor que 94cm. 
b) feminino menor que 50cm, masculino menor que 80 cm. 
c) feminino menor que 100cm, masculino menor que 110 cm. 
d) feminino menor que 60 cm, masculino menor que 100 cm. 
 
22.  Vários estudos evidenciaram uma associação entre a 
infecção pelo HIV e as doenças cardiovasculares. Para os 
pacientes com aterosclerose e HIV, conhecida deve-se instituir 
um programa de reabilitação cardiovascular interdisciplinar 
supervisionada, com vários objetivos, com exceção de: 
a) Reforçar a aquisição e manutenção de hábitos saudáveis; 
b) Reduzir incapacidades físicas; 
c) Promover um estilo de vida ativo. 
d) Promover as complicações da aterosclerose. 

 
23. A hepatite A é uma doença contagiosa, causada pelo vírus 
A (VHA) e também conhecida como “hepatite infecciosa”. Sua 
transmissão se dá através: 
a) transmissão fecal-oral. 
b) transmissão sexual. 
c) transmissão por sangue. 
d) transmissão por secreções. 
 
24. Diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada 
por um aumento anormal do açúcar ou glicose no sangue. A 
tríade clássica dos sintomas da diabetes são: poliúria, 
polidipsia e polifagia. Assinale a alternativa que contenha a 
definição de polidpsia: 
a) Aumento do volume urinário. 
b) Sede aumentada e aumento de ingestão de líquidos. 
c) Apetite aumentado. 
d) Aumento do débito cardíaco. 
 
25. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode 
ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor 
método para cada paciente, mas além dos medicamentos 
disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de 
vida saudável, com exceção de: 
a) manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos 

alimentares; 
b) não abusar do sal, utilizando outros temperos que 

ressaltam o sabor dos alimentos; 
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c) praticar atividade física regular; aproveitar momentos de 
lazer; abandonar o fumo; 

d) moderar o consumo de álcool; ingerir alimentos gordurosos; 
controlar o diabetes. 

 
26. Para ter valor diagnóstico necessário, a PA deve ser 
medida com técnica adequada, utilizando-se aparelhos 
confiáveis e devidamente calibrados, respeitando-se as 
recomendações para este procedimento, conforme preconiza 
o caderno de atenção Básica “ Hipertensão arterial Sistêmica” 
do Ministério da Saúde”, com exceção de: 
a) Explicar o procedimento ao paciente, orientando que não 

fale e descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo, com 
temperatura agradável. Promover relaxamento, para 
atenuar o efeito do avental branco (elevação da pressão 
arterial pela tensão provocada pela simples presença do 
profissional de saúde, particularmente do médico). 

b) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga 
cheia; não praticou exercícios físicos há 60- 90 minutos; 
não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou 
até 30 minutos antes; e não está com as pernas cruzadas. 

c) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do 
paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, 
centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. 
A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% 
da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver 
pelo menos 80%. 

d) Manter o braço do paciente á cima da altura do coração, 
livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e 
cotovelo ligeiramente fletido. 

 
27. A AHA-American Heart Association recomenda as 
dimensões da bolsa de borracha para os aparelhos de 
pressão (manguito), na hora da mensuração da Pressão 
Arterial. Frente a esta afirmativa, assinale a alternativa 
Incorreta: 
a) Circunferência do braço: 22 a 26 cm; Tamanho do 

manguito: 12 a 22 cm é indicado para adulto pequeno. 
b) Circunferência do braço: 27 a 34 cm; Tamanho do 

manguito: 16 a 30 cm é indicado para adulto. 
c) Circunferência do braço: 35 a 44 cm; Tamanho do 

manguito: 16 a 36 cm é indicado para adulto grande. 
d) Circunferência do braço: 34 a 44 cm; Tamanho do 

manguito: 20 a 30 cm é indicado para adulto. 
 

28. O caderno de atenção Básica “Hipertensão arterial 
Sistêmica” do Ministério da Saúde”, aborda Situações 
especiais para a medida da pressão arterial, um destes 
exemplos é a mensuração da pressão arterial Em crianças, A 
determinação da pressão arterial em crianças é recomendada 
como parte integrante de sua avaliação clínica. Assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A largura da bolsa de borracha do manguito deve 

corresponder a 40% da circunferência do braço; 
b) O comprimento da bolsa de borracha do manguito deve 

envolver 80% a 100% da circunferência do braço; 
c) A pressão diastólica deve ser determinada na fase V de 

Korotkoff. 
d) Nenhuma das alternativas citadas á cima são consideradas 

incorretas. 
 
29. O Exame Físico, na primeira consulta pré-natal deve ser 
detalhado, tendo como objetivos avaliar o estado de saúde da 
gestante, diagnosticar intercorrências, confirmar o estado 
gravídico e a idade gestacional obtida por meio da anamnese 
e avaliar as condições fetais. Os batimentos cardíacos fetais 
podem ser escutados por sonar Doppler a partir da: 
a) 10ª ou 12ª semana de gestação. 
b) 8ª ou 9ª semana de gestação. 
c) 17ª ou 19º semana de gestação. 
d) 20ª ou 22º semana de gestação. 
 
30. A enfermeira pode utilizar medida da altura uterina e toque 
vaginal, além da informação sobre a data do início dos 
movimentos fetais para determinar aproximadamente a idade 

gestacional e a data provável do parto na 20ª semana 
gestacional o fundo do útero encontra-se: 
a) Na altura da sínfise púbica. 
b) Entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical 
c) Na altura da cicatriz umbilical. 
d) Encontra-se 3 dedos á cima da cicatriz umbilical. 
 
31. O Trichomonas vaginalis, é um protozoário unicelular, 
flagelado, piriforme, que se multiplica por divisão longitudinal. 
Assinale a alternativa que contenha as características desta 
doença na mulher. 
a) Fluxo vaginal, muito abundante, espumoso, verde- 

amarelado ou claro e muito fétido 
b) Fluxo vaginal homogênio, acinzentado, com odor 

desagradável que se assemelha a peixe podre. 
c) Fluxo espesso, caseoso, branco-amarelado. 
d) Pode levar a complicações como, oclusão do canal vaginal, 

aumento do risco de hemorragias genitais, de laceração da 
uretra e reto. 

 
32. A criança é um ser dependente dos cuidados da mãe. 
Para a promoção do bem estar geral nutricional e imunológico, 
faz-se necessário que as enfermeiras que coordenam os 
serviços de assistência ao recém-nascido, tanto na 
maternidade como em ambulatórios de consulta de 
enfermagem, mantenham programas educativos que 
apresentem soluções simples, mediante orientações com a 
participação ativa de mães e familiares responsáveis pela 
criança. Um dos itens que deve ser realizado pelo enfermeiro 
é a pesquisa dos reflexos do recém-nascido. Assinale a 
alternativa que tenha relação com o reflexo de Moro. 
a) Semelhante ao do sinal de Babinski. 
b) É esboçado quando estimulado com o dedo no lábio ou 

canto da boca. 
c) A resposta simula um abraçamento realizado com os quatro 

membros. 
d) Estimulando os cantos da boca, faz com que a boca e a 

face ou a face se desloquem em direção ao agente 
estimulador.  

 
33. Pesquisas vêm demonstrando que são inúmeros os 
benefícios que a prática do aleitamento materno oferece, tanto 
para o crescimento e o desenvolvimento de lactentes como 
para a mãe, a criança e a família, do ponto de vista biológico e 
psicossocial. Assinale a alternativa que não faça parte da lista 
de vantagens para a criança. 
a) Protege a criança contra infecções, principalmente diarréias 

e pneumonias. 
b) Favorece o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, 

regredindo profundamente a relação mãe-filho. 
c) Colabora efetivamente para diminuir a taxa de desnutrição 

protêico-calórica e, consequentemente, para a redução 
dos índices de mortalidade infantil. 

d) Melhor resposta ás vacinações e capacidade de combater 
doenças mais rapidamente. 

 
34. O leite humano sofre alterações na sua composição, de 
acordo com a hora do dia, os dias após o parto e durante a 
mesma mamada. O leite de mães de crianças prematuras, 
difere do leite de mães de crianças de termo. Assinale a 
alternativa que contenha as características do leite de mães 
de crianças pré-maturas. 
a) Maior teor de proteína, lipídios e calorias (maior 

necessidade de crescimento). 
b) Alta concentração de vitaminas lipossolúveis, 

especialmente o beta caroteno, o qual confere ao leite a 
coloração amarelada. 

c) Menor teor de proteína, lipídios e calorias (maior 
necessidade de crescimento). 

d) Menor quantidade de IgA e lactoferrina. 
 
35. Mastite é um processo infeccioso localizado na mama. A 
estase láctea em um ducto ou a hiperdistensão do tecido 
mamário podem lesar os tecidos e permitir a instalação de 
bactérias. Pode ser classificada segundo o tecido acometido, 
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segundo a localização. Assinale a classificação incorreta de 
acordo com sua localização. 
a) mastite lobar. 
b) mastite ampolar. 
c) mastite glandular. 
d) mastite intersticial. 
 
36. O útero é mantido em posição graças ao aparelho de 
fixação: sistema de suspensão e sistema de sustentação ( 
assoalho pélvico). Os prolapsos são, em grande parte, 
conseqüência das próprias funções do aparelho genital, 
principalmente no que se refere á reprodução. Assinale a 
alternativa que defina Colpocele. 
a) Projeção da coluna rugosa do terço inferior da vagina. 
b) Prolapso uterino. 
c) Primeiro grau: quando o colo prolabado não atinge a vulva. 
d) Segundo grau: exteriorização espontânea. 
 
37. As manifestações clínicas da Síndrome da Rubéola 
Congênita podem ser agrupadas em três categorias. Assinale 
a alternativa que contenha manifestações transitórias do 
recém nascido e lactente. 
a) Púrpura trombocitopênica, anemia hemolítica, hepatite e 

alterações ósseas. 
b) Anomalias cardíacas. 
c) Anomalias auditivas. 
d) Lesões oculares, doenças coronarianas. 
 
38. A contracepção de emergência é também chamada de 
intercepção ou pílula pós coital, á base, principalmente, de 
hormônios, estrógeno ou somente progestágeno. O uso da 
anticoncepção de emergência deve ser um procedimento de 
exceção, utilizado até: 
a) 6 horas após o coito desprotegido. 
b) 10 horas após o coito desprotegido. 
c) 72 horas após o coito desprotegido. 
d) 76 horas após o coito desprotegido. 
 
39. O Diafragma é um pequeno dispositivo de borracha ou 
silicone, em forma de cúpula, possuindo mola flexível 
embutida em sua borda, que ao ser inserido na vagina forma 
uma barreira física sobre o colo do útero.  A remoção do 
diafragma deverá  ser feita :  
a) De 6 a8 horas após a relação sexual, retirando-o com o 

dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o 
para baixo e para fora. É importante observar o tempo 
mínimo de 6 horas após a relação e o tempo máximo de 
24 horas.  

b) De 10 a 12 horas após a relação sexual, retirando-o com o 
dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o 
para baixo e para fora. É importante observar o tempo 
mínimo de 8 horas após a relação e o tempo máximo de 
24 horas. 

c) De 12 a14 horas após a relação sexual, retirando-o com o 
dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o 
para baixo e para fora. É importante observar o tempo 
mínimo de 10 horas após a relação e o tempo máximo de 
24 horas. 

d) De 14 a 18 horas após a relação sexual, retirando-o com o 
dedo indicador por trás da sua borda anterior e puxando-o 
para baixo e para fora. É importante observar o tempo 
mínimo de 12 horas após a relação e o tempo máximo de 
24 horas. 

 
40. Infelizmente, não existe um método anticoncepcional 
perfeito, que seja totalmente inócuo e eficaz. O método de 
Billings baseia-se: 
a) Na amamentação exclusiva da mulher em amenorréia 

durante o período de até seis meses após o parto. 
b) Na utilização de múltiplos indicadores da ovulação, com, a 

finalidade de determinar o período fértil com maior 
precisão e confiabilidade, diminuindo, assim, o tempo de 
abstinência. 

 
 

c) Na identificação do período fértil, por meio da auto 
observação das características do muco cervical. 

d) Na determinação do período fértil, por meio da observação 
do padrão menstrual prévio, durante 6 a 12 meses, e na 
realização de cálculos para encontrar o início e o fim do 
período fértil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




