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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 

Luiz Gonzaga tem um museu em sua homenagem em Campina Grande 

 

No dia 13 de dezembro deste ano, comemora-se o centenário do cantor Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, título que recebeu 
porque aperfeiçoou e adaptou à sanfona a batida do baião, ritmo criado pelos violeiros sertanejos. 

A relação do Gonzagão com Campina Grande foi muito significativa. Ele declarou várias vezes ao longo da carreira o amor e o 
respeito pela cidade. O cantor se apresentou várias vezes, seja em shows de lançamentos de discos e outras festividades. Luiz 
Gonzaga eternizou na sua voz a música “Tropeiros da Borborema”, composição de Raimundo Asfora e Rosil Cavalcanti. 

A cidade contém um acervo da vida e obra do cantor no Museu Fonográfico Luiz Gonzaga, fundado em 1995 por José Nobre 
de Medeiros. Devido ao histórico com o cantor, José Nobre presenteou o artista com uma asa branca esculpida em mármore. 
Depois disso, Gonzaga desejou que seu museu na cidade de Exu (PE) fosse transferido para Campina Grande. 

Embora o acervo de Exu não tenha sido transferido para a Paraíba, José Nobre não desistiu de criar um lugar contando a 
história do Gonzagão. Hoje o museu tornou-se um dos principais órgãos de fonte histórica, não só relacionada ao Rei do 
Baião, mas também em termos de preservação da cultura nordestina. 

A história do Gonzaga é estudada por diversos pesquisadores, seja no âmbito musical, antropológico, social, entre outras. 
“Algumas músicas do Gonzaga se destacam pelo som do lamento, da saudade, da realidade do sertão e retrata a vida do 
sertanejo, por exemplo, a música Asa Branca conta a história da seca. Isso tem um cunho social fantástico” – comenta José 
Nobre. Essa característica é o que diferencia o cantor, pela sua criatividade e pela sua preocupação de retratar a realidade em 
que vivia. 

Além do museu, diversos artistas homenageiam Luiz Gonzaga, que serve de inspiração para quem tem a música como ofício. 
O cantor de forró tradicional e instrumentista Edgley Miguel afirma que foi a partir da sanfona que Luiz Gonzaga conseguiu 
transformar o ritmo do baião, incorporando alma, corpo e tradição no São João. [...] 

 

Autora: Mayra Alves - Estudante de Comunicação Social (Jornalismo) – UEPB 

Fonte: Publicado em 14/05/2012, em http://www.abarriguda.org.br . Acesso em 08/07/2012. (Adaptado)  

01. Entre as orações que compõem o fragmento “Devido ao histórico com o cantor, José Nobre presenteou o artista com uma 
asa branca esculpida em mármore.” (terceiro parágrafo do texto 1), está evidente uma relação semântica de: 

A) finalidade 
B) consequência 
C) comparação 
D) condição 
E) contraste 

02.  “Luiz Gonzaga tem um museu em sua homenagem em Campina Grande”, o referente do pronome possessivo sua é: 

A) Luiz Gonzaga 
B) homenagem 
C) Campina Grande 
D) Museu 
E) comemoração. 

 

03. No fragmento retirado do penúltimo parágrafo do texto 1 “(...) pela sua preocupação de retratar a realidade em que 
vivia.”, a articulação sintático-semântica estabelecida pelos termos em negrito pode ser substituída por: 

A) da qual vivia 
B) pela qual 
C) tal qual vivia 
D) na qual vivia 
E) para a qual 

 
 

http://www.abarriguda.org.br/
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04. Âmbito; antropológico; música; e fantástico, 
presentes no penúltimo parágrafo do texto 1, são 
palavras acentuadas em função da seguinte regra: 

A) palavras oxítonas terminadas em ditongos 
crescentes 

B) palavras oxítonas terminadas em ditongos 
decrescentes 

C) palavras paroxítonas terminadas em ditongos 
crescentes 

D) palavras paroxítonas terminadas em hiato 
E) palavras proparoxítonas 

05. O emprego da vírgula, demarcando o enunciado em 
negrito “No dia 13 de dezembro deste ano, comemora-
se o centenário do cantor Luiz Gonzaga, o Rei do 
Baião, título que recebeu porque aperfeiçoou e 
adaptou à sanfona a batida do baião, ritmo criado 
pelos violeiros sertanejos.”, tem a finalidade de: 

A) separar o vocativo 
B) separar o sujeito 
C) separar o aposto 
D) separar o objeto direto 
E) separar o objeto indireto 

 
 
TEXTO 2 

 
Tropeiros da Borborema 

 
Luiz Gonzaga  

Composição: Raimundo Asfora / 
Rosil Cavalcante  

Estala relho marvado  
Recordar hoje é meu tema  
Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema  
 
São tropas de burros que vêm do sertão  
Trazendo seus fardos de pele e algodão  
O passo moroso só a fome galopa  
Pois tudo atropela os passos da tropa  
O duro chicote cortando seus lombos  
Os cascos feridos nas pedras aos tompos  
A sede e a poeira o sol que desaba  
Rolando caminho que nunca se acaba  
 
Estala relho marvado  
Recordar hoje é meu tema  
Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema  
 
Assim caminhavam as tropas cansadas  
E os bravos tropeiros buscando pousada  
Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora  
Saindo mais cedo que a barra da aurora  
Riqueza da terra que tanto se expande  
E se hoje se chama de Campina Grande  
Foi grande por eles que foram os primeiros  
Ó tropas de burros, ó velhos tropeiros.  

 
Fonte:http://mais.uol.com.br/view/e8h4xmy8lnu8/luiz-gonzaga--tropeiros-da-

borborema-04029C336EC8C94346?types=A. Acesso em 08/07/2012  

06. O verso da música (texto 2) que melhor corresponde 
ao fato de os tropeiros iniciarem a jornada antes do 
nascer do sol é: 

A) “Assim caminhavam as tropas cansadas” 
B) “E os bravos tropeiros buscando pousada” 
C) “Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora” 
D) “Saindo mais cedo que a barra da aurora” 
E) “A sede e a poeira o sol que desaba” 

07. A conjunção pois em “O passo moroso só a fome 
galopa/Pois tudo atropela os passos da tropa” 
estabelece, entre as orações, uma relação de: 

A) concessão 
B) consequência 
C) explicação 
D) finalidade 
E) oposição 

08. As interjeições apresentam forte teor de expressão 
oral e são usadas predominantemente na modalidade 
falada. Identifique, no último verso da última estrofe da 
música “Tropeiros da Borborema”, o sentido que 
melhor representa o uso da interjeição “ó”: 

A) afugentamento 
B) advertência 
C) impaciência 
D) intimidação  
E) admiração 

09. Ao dispor os termos “tropa” e “tropeiro”, os 
compositores da música utilizaram para a formação da 
segunda palavra o processo de: 

A) derivação 
B) conotação 
C) denotação 
D) prefixação 
E) gradação 

10. Sobre o novo acordo ortográfico da Língua 
Portuguesa, marque a alternativa que corresponde à 
forma como a palavra em destaque deve ser escrita. 

A) São tropas de burros que vem do sertão 
B) São tropas de burros que vêm do sertão 
C) São tropas de burros que vém do sertão 
D) São tropas de burros que veem do sertão 
E) São tropas de burros que vêem do sertão 
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Matemática 

11. Atualmente, 27 fábricas brasileiras já estão habilitadas 
a exportar carne de frango para a China, e até o final 
do ano esse número deve atingir 65 fábricas. De 
acordo com esses dados, quantas fábricas a mais 
serão habilitadas a exportar carne de frango para a 
China, até o final do ano? 

A) 92 fábricas. 
B) 65 fábricas. 
C) 48 fábricas. 
D) 42 fábricas. 
E) 38 fábricas. 

12. Muitos artistas, para autografar fotos para os fãs, 
usam um aparelho chamado “autopen”, capaz de 
reproduzir 17 assinaturas perfeitas a cada 2 minutos. 
Mantendo essa relação, quanto tempo a “autopen” 
levaria para assinar 340 fotos? 

A) 10 minutos. 
B) 20 minutos. 
C) 34 minutos. 
D) 40 minutos. 
E) 51 minutos. 

13. A reserva dos índios Paturês ocupa uma superfície 
cuja área mede 225 milhões de metros quadrados. Se 
essa reserva tivesse a forma de um quadrado, quanto 
mediria cada lado? 

A) 13,5 Km 
B) 15,0 Km 
C) 17,5 Km 
D) 21,0 Km 
E) 11,5 Km 

14. O quadro abaixo mostra como se distribuem os 
trabalhadores da indústria de cosméticos. 

Setor Número de trabalhadores 

Venda direta 2,7 milhões 

Salões de beleza 1,48 milhão 

Indústria 20 mil 
 

No total, quantas pessoas trabalham na indústria de 
cosméticos? 

A) 3,0 milhões de pessoas. 
B) 4,18 milhões de pessoas. 
C) 4,2 milhões de pessoas. 
D) 14,38 milhões de pessoas. 
E) 17,5 milhões de pessoas. 

15. Uma pesquisa revelou que 3/4 das mulheres não 
querem compartilhar seus produtos de beleza com os 
homens. Isso corresponde a um percentual de: 

A) 12% 
B) 30% 
C) 40% 
D) 70% 
E) 75% 

16. Alex, Beatriz e Carlos são vendedores em uma loja de 
motocicletas, que vai distribuir 8 mil reais de 
participação nos lucros do mês passado, de forma 
proporcional ao número de motocicletas que cada um 
vendeu. Se Alex vendeu 15 motocicletas, Beatriz 
vendeu 25 e Carlos vendeu 40, quanto Beatriz deverá 
ganhar de participação nos lucros? 

A) 1 000 reais. 
B) 1 500 reais. 
C) 2 500 reais. 
D) 4 000 reais. 
E) 6 500 reais. 

17. Um apartamento com 500 metros quadrados em um 
bairro de luxo de São Paulo foi avaliado em 5 milhões 
de reais. Isso significa que cada metro quadrado 
desse apartamento vale 

A) 10 mil reais. 
B) 25 mil reais. 
C) 35 mil reais. 
D) 40 mil reais. 
E) 50 mil reais. 

18. Em Coqueiral, 2 em cada 3 habitantes estão 
satisfeitos com os serviços públicos da cidade. Se 
Coqueiral tem 36 mil habitantes, quantos estão 
satisfeitos com os serviços públicos? 

A) 6 000 habitantes. 
B) 9 000 habitantes. 
C) 15 000 habitantes. 
D) 24 000 habitantes. 
E) 30 000 habitantes. 

19. O site de buscas Google utiliza um milhão de 
computadores, o que equivale a 2% de todos os 
computadores do mundo. De acordo com esses 
dados, quantos computadores existiriam no planeta? 

A) 10 milhões de computadores. 
B) 20 milhões de computadores. 
C) 30 milhões de computadores. 
D) 40 milhões de computadores. 
E) 50 milhões de computadores. 

20. Desde a primeira olimpíada da era moderna, em 1896, 
foram distribuídas 15 mil medalhas. De cada 25 
medalhas distribuídas, os Estados Unidos ficaram com 
4. De acordo com esses dados, quantas medalhas 
olímpicas os Estados Unidos ganharam até hoje? 

A) 600 medalhas. 
B) 1 500 medalhas. 
C) 2 400 medalhas. 
D) 3 750 medalhas. 
E) 5 000 medalhas. 
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Conhecimentos Específicos 

21. A limpeza hospitalar é uma das medidas eficazes de 
prevenção e controle para romper a cadeia 
epidemiológica das infecções. Quando 
adequadamente realizadas a limpeza e a desinfecção 
além de serem eficazes em reduzir a infecção 
cruzada, veiculada pelo ambiente, favorecem a 
eficiência do atendimento, dando conforto e bem-estar 
ao paciente e aos profissionais. Sobre a limpeza da 
unidade do paciente, analise as afirmativas abaixo. 

1) Desinfecção Concorrente é a desinfecção de 
superfície e está indicada quando em presença 
de matéria orgânica (fezes, urina, sangue, 
vômitos e secreções), antecedendo a limpeza 
das superfícies. 

2) A desinfecção terminal é realizada após a 
limpeza terminal feita após alta, óbito ou 
transferência do paciente, ou a cada 15 dias 
quando da internação prolongada. 

3) Na limpeza da unidade do paciente estão 
incluídos: a cama, o suporte de soro, a 
escadinha, mesinha de cabeceira, a mesa de 
refeição, o cesto de lixo e demais mobiliários 
utilizados durante a assistência ao paciente. 

4) Na desinfecção terminal da unidade do paciente 
o álcool a 70% deverá ser usado após limpeza 
terminal realizada pelos funcionários do Serviço 
Higienização e Limpeza. 

5) O hipoclorito de sódio a 1% é utilizado na 
desinfecção terminal e concorrente de pisos, 
paredes e banheiros, não devendo ser utilizado 
em artigos metálicos. 

 
Estão corretas: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. É a higiene corporal do paciente acamado, realizada 
em seu próprio leito (banho no leito), executada com a 
finalidade de remoção de sujidades e odores, 
estimulação da circulação, remoção de células mortas 
e de micro-organismos, proporcionando conforto e 
bem-estar. Sobre o banho do paciente, analise as 
afirmativas abaixo. 

1) O banho no leito, como qualquer outro 
procedimento, requer prévio planejamento e 
organização dos materiais e roupas da unidade, 
considerando as especificidades do paciente. 

2) Tradicionalmente, costuma-se lavar primeiro o 
rosto, braços, região ventral, membros inferiores, 
dorso e genitais, contudo é importante que o 
profissional de enfermagem avalie o estado geral 
do paciente e estabeleça a melhor maneira de 
prestar o cuidado, sempre lembrando que a 
higiene deve ser realizada da região mais limpa 
para a mais suja, evitando-se levar sujidade e 
contaminação às áreas limpas. 

3) Ao se posicionar o paciente de lado, para lavar o 
dorso, habitualmente se realiza uma massagem 
de conforto para ativar a circulação local. 

4) Quando do banho, expor somente um segmento 
do corpo de cada vez, lavando-o com luva de 
banho ensaboada, enxaguando-o, tendo o 
cuidado de remover todo o sabão, e secando-o 
com a toalha de banho. 

5) Após o banho a secagem deve ser criteriosa, 
principalmente nas pregas cutâneas, espaços 
interdigitais e genitais, base dos seios e do 
abdome em obesos evitando a umidade da pele, 
que propicia proliferação de microrganismos e 
pode provocar assaduras. 

 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
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23. Massagem de conforto é um conjunto de manobras 
aplicadas sobre a pele do paciente que dependendo 
da pressão exercida pela mão, poderá atingir os 
músculos e demais camadas internas. A massagem 
de conforto pode ser indicada para todas as 
finalidades abaixo, EXCETO: 

A) prevenir escaras. 
B) aliviar tensões.  
C) melhorar infecção aguda dos ossos e 

articulações. 
D) melhorar circulações. 
E) auxiliar o retorno venoso para o coração. 

24. Sobre o posicionamento do paciente no leito, é correto 
afirmar que: 

A) na posição Supina, o paciente encontra-se 
deitado sobre o dorso e abdômen. 

B) na posição Litotômica o paciente encontra-se 
deitado de lado com as pernas flexionadas, 
ficando a direita semiflexionada e a esquerda 
flexionada, chegando próxima ao abdômen; é 
indicada para exames ginecológicos e retais.  

C) a posição de SIMS, o paciente encontra-se 
ajoelhado e com o peito descansando na cama e 
os joelhos ligeiramente afastados; é reco-
mendada para a realização de enema. 

D) na posição de Trendelenburg o paciente fica em 
decúbito dorsal, com as pernas e pé acima do 
nível da cabeça. Essa posição pode ser utilizada 
em pacientes com trombose venosa profunda e 
em alguns tipos de cirurgias. 

E) na posição de Fowler, o paciente encontra-se 
deitado em leito horizontal, em decúbito lateral 
direito ou esquerdo, sempre com uma perna 
flexionada sobre a outra, indicada quando o 
paciente apresenta dispneia. 

25. Com relação aos cuidados de enfermagem no 
transporte dos pacientes acamados com drenagem de 
tórax, é correto afirmar que: 

A) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal, 
com o sistema de drenagem fechado e o frasco 
sobre o paciente. 

B) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal, 
com o sistema de drenagem aberto e o frasco 
posicionado abaixo da altura da parede torácica 
do paciente. 

C) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal, 
com o sistema de drenagem fechado e o frasco 
no nível do tórax. 

D) o paciente deve ser mantido em decúbito lateral, 
com o sistema de drenagem aberto e o frasco 
vazio. 

E) o paciente deve ser mantido em Fowler, com o 
sistema de drenagem aberto e o frasco acima do 
nível do tórax. 

 
 
 

26. Sinais vitais são os sinais clínicos de vida, que 
refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das 
interações entre os sistemas do organismo e uma 
determinada doença. Quanto ao objetivo da 
verificação de tais sinais no paciente, a alternativa 
correta é:  

A) cumprir com a obrigação da enfermagem, para 
checar, no prontuário, os valores. 

B) averiguar qualquer anormalidade no estado geral 
de saúde do paciente. 

C) apenas se realizar a prescrição médica. 
D) apenas se cumprir a rotina da unidade. 
E) apenas para se cumprir a prescrição de 

enfermagem. 

27. Sinais vitais são medidas que fornecem dados 
fisiológicos, indicando as condições de saúde do 
indivíduo. Sobre situações em que é indispensável a 
verificação dos sinais vitais, analise as afirmativas 
abaixo. 

1) Os sinais vitais devem ser aferidos quando o 
paciente for admitido em unidade de saúde. 

2) Os sinais vitais devem ser aferidos antes e após 
procedimentos cirúrgicos. 

3) Os sinais vitais devem ser aferidos antes e após 
administração de medicamentos que afetam os 
sinais vitais. 

4) Os sinais vitais devem ser aferidos quando a 
condição física do paciente se alterar. 

5) Os sinais vitais devem ser aferidos sempre que 
as condições físicas gerais do cliente pioram 
repentinamente. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
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28. Sobre o posicionamento do paciente na coleta de 
material para exames em geral, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) As posições para exames têm por finalidade a 
coleta de materiais, a fim de expor o paciente o 
menos possível durante o procedimento. 

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

C) A posição de Sims é indicada para exames retais, 
clister e lavagem intestinal, mantendo o paciente 
em decúbito lateral esquerdo. 

D) Na coleta de escarro para pesquisa da 
tuberculose o paciente deve ser orientado a 
coletar o material pela manhã, imediatamente 
após acordar e lavar a boca com bastante água. 

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

29. Para administrar 500mL de SG a 5% em 12 gotas por 
minuto, essa infusão levará aproximadamente:  

A) 24 horas 
B) 14 horas 
C) 10 horas 
D) 8 horas 
E) 6 horas 

30. O volume máximo permitido numa administração de 
medicamentos intramuscular no glúteo, em adulto, é: 

A) 1mL  
B) 2mL 
C) 5mL 
D) 4mL  
E) 6mL 

31. Sobre a administração de insulina via subcutânea, é 
correto afirma que: 

A) ao administrar a insulina deve-se alternar os 
locais de aplicação (rodízio). 

B) a insulina deve ser armazenamento no 
congelador 

C) o frasco de insulina deve ser agitado antes de 
aspirar volume a ser administrado. 

D) a insulina injetável deve ser intercalada com a 
administração de insulina via oral 

E) as agulhas, após uma administração, podem ser 
reutilizadas. 

 
 
 

32. Quanto aos cuidados com os curativos, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Curativos úmidos (por secreção) devem ser 
trocados diariamente e sempre que necessário. 

B) Acessos venosos arteriais e drenos torácicos 
devem ser mantidos com curativos. 

C) Durante a realização do curativo sempre 
inspecionar sinais de infecção. 

D) Em pacientes com dois ou mais curativos, limpos 
e contaminados, realizar primeiro o(s) 
contaminado(s) e depois o(s) limpo(s). 

E) A data da troca do curativo e o nome de quem o 
realizou devem ser registrados no curativo e no 
prontuário do paciente. 

33. O procedimento de esterilização visa eliminar todas as 
formas de vida microbiana, inclusive as bactérias na 
forma esporulada, presentes nos materiais, sendo o 
calor seco indicado para os seguintes tipos de 
material: 

A) óleos, pós e instrumental. 
B) artigos com celulose, líquidos e instrumentos com 

lumens estreitos e fundo fechado 
C) borracha, campos e aventais. 
D) fios e pinças de bisturi elétrico. 
E) conexões de equipamentos de endoscopia e 

anestesia.  

34. O Ministério da Saúde classifica as cirurgias de acordo 
com o grau de contaminação. Uma cirurgia de 
apendicite supurada pode ser considerada do tipo: 

A) limpa. 
B) potencialmente contaminada. 
C) contaminada. 
D) infectada. 
E) potencialmente infectada. 

35. Quanto à terminologia utilizada no controle de 
infecção, assinale a alternativa correta. 

A) A limpeza consiste na lavagem com soluções 
detergentes, destinada a remover a sujeira, 
reduzindo, assim, a carga microbiana do 
ambiente hospitalar. 

B) Desinfecção é a destruição ou inativação de 
microrganismos nas suas formas vegetativas 
existentes na pele dos profissionais de saúde, por 
meio de agentes físicos e químicos. 

C) Assepsia é o processo pelo o qual se consegue 
destruir os germes patogênicos de determinado 
local ou objeto, por meio de medidas técnicas. 

D) Antissepsia é o meio usado para impedir a 
proliferação dos microrganismos existentes na 
pele e em superfícies. 

E) Degermação é a remoção ou redução do número 
de bactérias na pele apenas com aplicação de 
antissépticos.  
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36. Os cuidados prestados pela enfermagem ao paciente 
nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-
operatório, também chamado de cuidados 
perioperatórios, objetivam minimizar os riscos 
cirúrgicos, dar maior segurança ao paciente e reabilitá-
lo o mais rápido possível. Sobre o período 
perioperatório, assinale a alternativa correta. 

A) A ansiedade do paciente cirúrgico deve ser 
tratada apenas na visita pré-operatória. 

B) A visita pré-operatória não faz parte da 
assistência de enfermagem perioperatória. 

C) A visita pós-operatória é a única visita que faz 
parte da assistência de enfermagem 
perioperatória. 

D) A visita pré-operatória deve ser realizada após o 
procedimento cirúrgico. 

E) A assistência de enfermagem perioperatória tem 
como objetivo subsidiar meios para uma 
assistência de enfermagem global, atendendo as 
necessidades do paciente cirúrgico.  

37. A nebulização tem como finalidade: 

A) prevenir a formação de secreções na parede dos 
bronquíolos. 

B) evitar contaminação da área pulmonar. 
C) melhorar expansibilidade torácica. 
D) evitar o ressecamento das mucosas. 
E) fluidificar as secreções aderidas na parede 

brônquica. 

38. Durante as manobras de reanimação 
cardiorrespiratória, o sofrimento ou lesão cerebral 
provocada pela ausência de oxigênio pode ser 
confirmado por: 

A) presença do pulso carotídeo. 
B) ausência do pulso carotídeo. 
C) ausência de nistagmo. 
D) pupilas midiátricas. 
E) pupilas isocóricas. 

39. No trabalho de parto, o período denominado de 
delivramento é caracterizado por: 

A) rompimento da bolsa. 
B) expulsão do feto. 
C) expulsão da placenta. 
D) aumento das contrações. 
E) liberação do tampão mucoso. 

40. A alimentação recomendada para todas as crianças 
até o sexto mês de vida é:  

A) leite materno intercalado com leite de vaca.  
B) leite materno e água nos intervalos das 

mamadas.  
C) leite materno exclusivo.  
D) leite materno intercalado com leite em pó. 
E) leite materno e chá de erva doce entre as 

mamadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




