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Língua Portuguesa 

 
TEXTO 1 
 

Certa vez, um gari foi entrevistado por uma 
repórter da TV. Em pauta estava um grande diferencial, a 
alegria com que o rapaz executava seu trabalho. 
Durante a reportagem, o rapaz foi tratado como um 
alienígena. Era como se a repórter, inclusive com ar de 
deboche, não acreditasse que seria possível algo tão 
inusitado.  

O discurso implícito era algo mais ou menos 
assim: – Você é um infeliz! Como pode sorrir com um 
emprego deste? – Ela não disse isso, mas sua intenção 
ficou muito clara. O gari era tão “alto-astral” que, 
percebendo a perplexidade da moça, brincou de ser estrela 
e começou a entrevistá-la. Conclusão: a moça estudada 
aprendeu com o pobre gari que “não importa o cargo que se 
ocupe, é possível trabalhar com alegria”.  

A mídia prega o tempo todo que trabalho é algo 
ruim. O comercial de carros mostra pessoas nos escritórios 
sofrendo, deprimidas, descabeladas, sempre à espera da 
tão sonhada hora da saída. Tal convenção coloca como 
gratificante apenas estar sentado atrás de uma grande 
mesa de vidro, tendo tudo e todos à sua disposição. Será 
que só assim é possível trabalhar com alegria? 

A primeira grande verdade que temos que 
aprender é que, durante nossa vida, seremos, de alguma 
forma, contrariados. Por mais doloroso que possa parecer, 
outra grande verdade é que somente por meio do nosso 
trabalho conquistamos a independência financeira e, 
consequentemente, nos tornamos donos do próprio nariz. 

Desde que me conheço por gente sempre foi 
assim. Num dia estamos felizes, noutro nem tanto. Às 
vezes reconhecidos, às vezes invisíveis aos olhos alheios. 
Portanto, partindo da ideia de que temos que aceitar 
contrariedades e trabalhar para conquistar o nosso espaço 
e, assim, viver em harmonia com a sociedade, só nos resta 
trabalhar com alegria. 

Segundo os monges tibetanos, quando 
aprendemos a dominar nossos sentimentos permanecemos 
em verdadeiro estado de espírito, ou seja, não importa o 
que tenhamos que fazer, sentiremos prazer em realizá-lo. 
A arte de trabalhar com alegria está em dominar o mau 
humor, criando as condições necessárias para surgir daí o 
pensamento criativo, capaz de tornar qualquer situação 
desagradável em nova oportunidade de crescimento. 
 

Débora Martins. Disponível em: 
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/a-arte-de-
trabalhar-com-alegria/1486. Acesso em 16/01/2012. Adaptado. 

01. A síntese da ideia global do Texto vai de encontro à 
ideia de que: 

A) contrariedades fazem parte da vida. 
B) o trabalho é algo ruim. 
C) trabalho gera independência. 
D) podemos dominar o mau humor. 
E) problemas nos fazem crescer. 

 
 
 

02. Segundo a autora do Texto 1, a condição de 
trabalhar com alegria resulta de: 

A) controlar o mau humor. 
B) ter independência financeira. 
C) livrar-se das contrariedades. 
D) enfrentar os problemas. 
E) conseguir ser criativo. 

03. No que se refere a certos aspectos da textualidade, 
analise as proposições abaixo. 

1) A referência a “um gari”, no início do texto, revela 
que o autor vai fazer um comentário acerca de 
alguém já conhecido pelo leitor, ou seja, a 
referência é bem definida.  

2) No 2º parágrafo, no trecho: “– Você é um infeliz!”, 
a forma pronominal tem como referente o próprio 
leitor. 

3) No trecho: “Conclusão: a moça estudada 
aprendeu com o pobre gari que (...).”, as 
características dos personagens, apresentadas 
numa oposição, contribuem para mostrar quão 
inusitada era a situação mencionada no texto. 

4) “Num dia estamos felizes, noutro nem tanto. Às 
vezes reconhecidos, às vezes invisíveis aos 
olhos alheios.” (5º §). Com a omissão do verbo 
“ser” no segmento sublinhado, o trecho ganha em 
concisão, e os termos ‘reconhecidos’ e ‘invisíveis’ 
ficam mais enfatizados. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 
 

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

04. “O gari era tão “alto-astral” que, percebendo a 
perplexidade da moça, brincou de ser estrela e 
começou a entrevistá-la.”. Nesse trecho, o autor 
descreve a moça como: 

A) amedrontada. 
B) intimidada. 
C) reticente. 
D) hesitante. 
E) estupefata. 

05. “O gari era tão “alto-astral” que, percebendo a 
perplexidade da moça, brincou de ser estrela e 
começou a entrevistá-la.” Com o segmento 
destacado nesse trecho, o autor pretendeu 
expressar:  

A) a causa de um fato. 
B) a conclusão de uma ideia. 
C) uma condição para algo acontecer. 
D) a consequência de um fato. 
E) uma ideia que se opõe à anterior. 
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06. “Segundo os monges tibetanos, quando aprendemos 
a dominar nossos sentimentos permanecemos em 
verdadeiro estado de espírito, ou seja, não importa o 
que tenhamos que fazer, sentiremos prazer em 
realizá-lo.” Com a expressão destacada nesse trecho 
a autora: 

A) indica que vai fazer uma autocorreção.  
B) sinaliza que vai concluir suas ideias. 
C) expressa dúvida em relação a algo já dito. 
D) aponta para algo que está fora do texto. 
E) introduz a reformulação de um trecho.  

07. “Portanto, partindo da ideia de que temos que aceitar 
contrariedades (...).”. Nesse trecho, o segmento 
sublinhado indica: 

A) permissão. 
B) obrigatoriedade. 
C) probabilidade. 
D) dúvida. 
E) possibilidade. 

08. “Durante a reportagem, o rapaz foi tratado como um 
alienígena. Era como se a repórter, inclusive com ar 
de deboche, não acreditasse que seria possível algo 
tão inusitado.”. Com o segmento destacado a autora 
indica que o que vai dizer em seguida é: 

A) uma hipótese. 
B) uma previsão. 
C) um anseio. 
D) uma convicção. 
E) um preconceito. 

09. “Segundo os monges tibetanos, quando aprendemos 
a dominar nossos sentimentos permanecemos em 
verdadeiro estado de espírito”. O segmento 
introdutório desse trecho indica que: 

A) os monges tibetanos e autora têm opiniões 
diferentes em relação ao mesmo tema. 

B) a autora tenciona excluir de seus argumentos 
qualquer conotação de cunho religioso. 

C) a crença dos monges tibetanos ocupa o segundo 
lugar de importância na argumentação. 

D) as ideias a serem apresentadas na sequência do 
texto não são de autoria da autora.  

E) a crença dos monges tibetanos é, na sequência 
do texto, um segundo exemplo.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 

10. A compreensão do Texto 2 autoriza o leitor a afirmar 
que a principal “lição” que dele se extrai é:  

A) “Amigos, amigos, negócios à parte.” 
B) “A mentira tem pernas curtas.” 
C) “Quem com ferro fere com ferro será ferido.” 
D) “Rir melhor quem ri por último.” 
E) “Quem tem vergonha não faz vergonha.” 
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Informática Básica 

 

11.  

A) Bloco de Notas. 
B) Microsoft Word. 
C) WordPad. 
D) Calculadora. 
E) Paint. 

12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Há várias formas de selecionar textos no Microsoft  Word. A figura abaixo mostra uma seleção vertical. 

Qual a alternativa que representa esse procedimento? 

A) Manter a tecla ALT pressionada e então fazer a seleção verticalmente. 
B) Selecionar usando o botão direito do mouse. 
C) Inverter as ações do botão do mouse e selecionar normalmente. 
D) Manter a tecla SCROLL LOCK pressionada e selecionar com o botão direito do mouse. 
E) Selecionar o texto pressionando os dois botões do mouse ao mesmo tempo. 

 

Qual das alternativas abaixo não apresenta um acessório nativo, ou seja, que já vem junto à instalação do Windows 7? 
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13. Considere o gerenciador de planilhas Microsoft 
Excel.  Correlacione a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

1) Célula (    ) Forma abreviada 
descritiva que esclarece 
o objetivo de uma 
referência de célula, 
constante, fórmula ou 
tabela. 

2) Caixa de 
nome 

(    ) Intersecção de uma 
linha com uma coluna. 

3) Alça de 
preenchimento 

(    ) Célula selecionada para 
inserção de dados. 

4) Referência 
mista 

(   ) É uma pequena 
"cruzinha" que aparece 
quando selecionamos 
uma célula, no canto 
inferior direito da célula. 

5) Célula Ativa (   ) Quando na mesma 
célula existe a referência 
relativa e a referência 
absoluta. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Com relação ao Write do Open Office pertencente ao 
Sistema Operacional Linux, correlacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 

1) Formatar 
Caractere 

(   )     Recurso usado para 
trabalhar com cartas 
personalizadas onde uma 
fonte de dados é um arquivo 
que contém os dados que 
variam em cada cópia de 
um documento mesclado. 

2) Formatar 
Parágrafo 

(   ) Lista as entradas para 
substituição automática de 
palavras ou abreviações 
enquanto você digita. 

3) Ferramentas - 
Mala Direta 

(   ) Recurso onde se pode 
adicionar data, hora, 
números de página, entre 
outros, na margem superior 
do documento. 

4) Ferramentas - 
Autocorreção 

(   ) Alterar fonte,tipo e tamanho 
de letra. 

5) Inserir - 
Cabeçalho 

(   ) Alterar recuos, espaça-
mentos, alinhamento,  plano 
de fundo 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Analise as proposições abaixo, em relação ao gerenciador de e-mail outlook da Microsoft. 

 

 

1) O campo PARA é usado para receber o endereço do destinatário.  
2) O campo CC é usado para enviar uma cópia do e-mail para outro destinatário. 
3) O campo BCC é usado sempre que quisermos enviar uma cópia da mensagem para alguém, sem que os 

destinatários saibam disso. 
4) Não é possível anexar arquivos de música com extensão mp3 em uma mensagem de e-mail. 
 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 4. 
B) 1 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2 e 4. 
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História e Geografia de Igarassu 

16. O _______ possui um acervo que consiste de artes 
sacras, mobiliário, documentos e jornais antigos. A 
maior parte desse material corresponde ao século 
XIX. O texto acima faz referência ao: 

A) Instituto Histórico e Geográfico de Igarassu. 
B) Museu de Arte Sacra de Igarassu. 
C) Museu Histórico de Igarassu. 
D) Instituto Duarte Coelho. 
E) Museu de Santo Antônio. 

17. Durante o período em que os holandeses estiveram 
presentes em Pernambuco, ocorreu o episódio da 
invasão à Igreja e Convento de Santo Antônio, em 
Igarassu. Sobre este assunto, assinale a alternativa 
correta. 

A) Os embates entre os colonos e os holandeses 
ficaram conhecidos como Revolução Praieira. 

B) Após a expulsão dos holandeses, os colonos 
tomaram posse novamente, no episódio 
conhecido como Restauração. 

C) Albert Eckhout foi um dos mais importantes 
administradores das terras dominadas pelos 
holandeses. Destaca-se sua liderança nas tropas 
que invadiram Igarassu em meados do século 
XVII. 

D) Os combates para expulsar os holandeses 
ficaram conhecidos como Insurreição 
Pernambucana. 

E) A Capitulação da Campina da Taborda foi o 
acordo assinado entre Portugal e Holanda 
durante a ocupação holandesa no Nordeste. Este 
acordo previa a divisão das terras cultiváveis de 
Igarassu. 

18. Baseada na lavoura canavieira, a economia colonial 
expandiu-se rapidamente. Em meados do século 
XVII, a colônia portuguesa era o maior produtor de 
açúcar do mundo. Sobre o ciclo da cana-de-açúcar, 
assinale a alternativa correta. 

A) Durante o ciclo da cana-de-açúcar, destaca-se o 
engenho Monjope, em Igarassu. Durante uma 
parte de sua história, este engenho pertenceu à 
Companhia de Jesus. 

B) O engenho Gongaçary, em Igarassu, merece 
destaque por ter sido o único engenho a não 
sofrer ataques durante a Revolta Praieira. 

C) Apesar de bem articulado no Brasil, o comércio 
do açúcar não ganhou nenhuma projeção no 
cenário internacional. 

D) Os escravizados africanos que trabalhavam nos 
engenhos e possuíam maior dificuldade para se 
adaptar aos trabalhos, à língua, e aos costumes 
da colônia eram chamados de ladinos. 

E) Os escravizados da região de Igarassu lideraram 
revoltas que culminaram na diminuição dos 
açoites. 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. O relevo de Igarassu é influenciado pelas condições 
climáticas ambientais, mas também pela estrutura 
geológica, ou seja, pelos tipos de terrenos 
existentes. Assinale o período geológico em que se 
originou a Formação Beberibe, importante formação 
sedimentar que possui um considerável aquífero, 
encontrada no Município. 

A) Holoceno. 
B) Pleistoceno. 
C) Triássico. 
D) Pré-Cambriano. 
E) Cretáceo. 

20. Esta questão apresenta uma afirmação e uma razão 
para a afirmação. Analise-a. 

O Município de Igarassu possui condições climáticas 
quentes e úmidas, com regime de chuvas de outono- 
inverno PORQUE está situado numa faixa de baixas 
longitudes e em terrenos sedimentares argilosos e 
arenosos, além de possuir florestas latifoliadas 
caducifólias. 

 
       É correto afirmar que: 
 

A) a afirmação é falsa e a razão é verdadeira. 
B) a afirmação e a razão são verdadeiras, e a razão 

é a causa da afirmação. 
C) a afirmação e a razão são falsas. 
D) a afirmação é verdadeira e a razão é falsa. 
E) a afirmação e a razão são verdadeiras, mas a 

razão não é a causa da afirmação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

br



Conhecimentos sobre o SUS 

21. Sobre a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, assinale 
a alternativa correta. 

A) Reconhece como único determinante da saúde o 
acesso da população às ações e serviços de 
saúde. 

B) Considera a saúde determinada e condicionada 
apenas por fatores biológicos. 

C) Identifica múltiplos fatores na determinação da 
saúde, destacando os de natureza social e 
econômica. 

D) Afirma que os níveis de saúde da população não 
estão correlacionados com a organização social e 
econômica do País. 

E) Apresenta uma concepção restrita de saúde, 
compreendendo-a apenas como a ausência de 
doença. 

22. Segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é 
um direito que deve ser garantido pelo Estado: 

A) somente aos mais pobres. 
B) somente aos trabalhadores que pagam a 

previdência social. 
C) somente àqueles que não dispõem de planos de 

saúde privados. 
D) somente àqueles que necessitam de cuidados 

básicos ou emergenciais em saúde 
E) a todas as pessoas, de forma igualitária. 

23. No âmbito do SUS, o “conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema” é 
denominado de: 

A) intersetorialidade. 
B) integralidade. 
C) hierarquização. 
D) descentralização. 
E) equidade. 

24. Na perspectiva legal, a organização do Sistema Único 
de Saúde (SUS) se caracteriza pelo(a): 

A) comando múltiplo em cada esfera de governo. 
B) gestão centralizada. 
C) planejamento ascendente das ações, do nível 

local até o federal. 
D) exclusão das ações de saneamento básico do 

âmbito de sua competência. 
E) exclusão das ações vinculadas à saúde do 

trabalhador do âmbito de sua competência.  
 

 

25. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n° 8.080), o 
“conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, 
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 
e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos” é denominado de: 

A) Reabilitação em Saúde. 
B) Atenção Primária em Saúde. 
C) Vigilância Sanitária. 
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Estratégia Saúde da Família. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos 

26. Os cuidados que devem ser prestados ao paciente 
após a morte são: 

A) fazer o tamponamento das cavidades naturais, 
para impedir o extravasamento de secreções. 

B) retirar a prótese dentária do paciente e entregá-la 
aos seus familiares. 

C) preencher o atestado de óbito e solicitar a 
assinatura do médico assistente. 

D) comunicar o óbito aos familiares após a remoção 
do corpo para o necrotério. 

E) manter a sonda vesical e o dreno torácico. 

27. São cuidados de enfermagem ao paciente internado: 

1) iniciar a limpeza pela área mais contaminada. 
2) valorizar as queixas do paciente. 
3) expor o paciente aos outros colegas de 

enfermaria. 
4) chamar o paciente pelo seu nome. 
5) explicar ao paciente os procedimentos a serem 

realizados. 
 

Estão corretas, apenas: 

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

28. Para a prevenção das escaras de decúbito, o técnico 
de enfermagem deve: 

A) realizar mudança de decúbito e verificar a 
temperatura corporal. 

B) manter o paciente sobre o colchão casca de ovo 
e administrar antibióticos. 

C) proteger as proeminências ósseas e conversar 
com o paciente. 

D) manter o paciente limpo e verificar a pressão 
arterial. 

E) realizar higiene corporal e manter os lençóis do 
leito sem dobras ou pregas.  
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29. “Anúria”, “Poliúria” e “Polaciúria” significam, 
respectivamente: 

A) supressão da eliminação urinária; excreção 
urinária com volume inferior ao mínimo normal; 
ausência completa de urina na bexiga. 

B) retenção de urina; eliminação urinária de 
momento a momento; excreção urinária com 
volume ao máximo normal. 

C) eliminação urinária de momento a momento; 
excreção urinária com volume superior ao diurno; 
o mesmo que disúria. 

D) supressão da eliminação urinária; excreção 
urinária com volume superior ao máximo normal; 
eliminação urinária de momento a momento. 

E) retenção de urina; excreção urinária com volume 
superior ao máximo normal; excreção urinária 
com volume inferior ao mínimo normal. 

30. Para a verificação do pulso radial do paciente, o 
procedimento correto é: 

A) usar o polegar para a contagem dos batimentos. 
B) localizar o pulso antes de iniciar a contagem dos 

batimentos. 
C) localizar o pulso no ápice do coração. 
D) verificar o pulso e a respiração conjuntamente. 
E) fazer forte pressão na artéria radial. 

31. Para proceder ao balanço hídrico, é fundamental que 
seja registrado no prontuário do paciente: 

A) a quantidade de água ingerida pelo paciente 
durante todo o plantão. 

B) o volume do suco gástrico eliminado pela sonda 
nasogástrica. 

C) a quantidade de líquidos introduzidos e 
eliminados nas últimas 24 horas. 

D) a diferença entre o peso da roupa antes e após o 
uso. 

E) o volume urinário nas últimas 24 horas, 
rigorosamente. 

32. A solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% é:  

A) hemostática. 
B) alcalinizante. 
C) hematínica. 
D) acidificante. 
E) vasoconstrictora. 

33. No hospital existe apenas soro glicosado a 5% e 
ampolas de 10mL de glicose a 50%. O médico 
prescreveu para um paciente 500mL de soro glicosado 
a 10% para correr em 6 horas. Neste caso, quantas 
ampolas de glicose a 50% devem ser utilizadas para 
obter o soro prescrito? 

A) 4 
B) 2 
C) 1  
D) 5 
E) 3 

 
 
 

34. Para a realização da lavagem intestinal, as posições 
indicadas são: 

A) Sims e litotomia. 
B) Sims e genupeitoral. 
C) Sims e lateral esquerdo. 
D) Sims e Trendelemburg. 
E) Sims e lateral direito. 

35. O pinçamento momentâneo da sonda durante a 
aspiração das vias aéreas superiores: 

A) facilita a expiração do paciente. 
B) aumenta a concentração do ar inspirado. 
C) limpa de maneira eficiente toda a cavidade. 
D) evita a obstrução da sonda de aspiração. 
E) diminui o risco de lesão tecidual. 

36. Em caso de parada cardiorrespiratória, a adrenalina é 
administrada para: 

A) aumentar a frequência cardíaca. 
B) diminuir a taquicardia. 
C) aumentar a frequência respiratória. 
D) estimular o músculo diafragma. 
E) corrigir a cianose generalizada.  

37.  “Desinfecção” significa: 

A) inibição dos vírus na forma vegetativa e 
esporulada. 

B) destruição dos vírus e bactérias apenas na forma 
esporulada. 

C) destruição de agentes infecciosos em forma 
vegetativa.   

D) impedimento da proliferação das bactérias e 
protozoários. 

E) inibição dos agentes infecciosos na forma 
vegetativa. 

38. Durante o pré-operatório imediato, o técnico de 
enfermagem deve realizar os seguintes cuidados: 

1) verificar os sinais vitais. 
2) realizar tricotomia da área a ser operada. 
3) ajudar na higiene corporal do paciente. 
4) realizar lavagem intestinal uma hora antes da 

cirurgia.  
5) oferecer dieta líquida ao paciente. 

 

Estão corretas, apenas: 

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

39. A circulante da sala de cirurgia tem a principal 
responsabilidade de: 

A) preparar a sala de cirurgia. 
B) fazer desinfecção das mãos. 
C) controlar os gases anestésicos. 
D) preparar a pele do paciente. 
E) distribuir os campos cirúrgicos sobre o paciente. 
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40. A vacina BCG apresenta, em sua composição: 

A) suspensão de bactérias mortas ou avirulentas. 
B) vírus vivos atenuados. 
C) suspensão de bactérias vivas atenuadas. 
D) vírus inativados. 
E) antígeno de superfície do vírus. 

41. A dose inicial da vacina contra febre amarela está 
indicada para as crianças a partir:  

A) dos dez anos de idade, independente do lugar 
onde residam. 

B) de um ano de vida, se residentes em Recife-PE. 
C) de qualquer idade e que tenham sido vacinadas 

contra a hepatite. 
D) dos nove meses de idade, se residentes em 

áreas endêmicas. 
E) do nascimento, sendo administrada antes da alta 

hospitalar. 

42. “Litotômica” é uma modificação da seguinte posição: 

A) genupeitoral. 
B) dorsal. 
C) Trendelemburg. 
D) ginecológica. 
E) Sims. 

43. As contrações do trabalho de parto são precedidas 
por: 

A) perda de tampão mucoide. 
B) contrações com sensibilidade dolorosa. 
C) presença do sinal de Hunter. 
D) contrações com frequência regular. 
E) contrações de Braxton-Hicks.  

44. Um dos cuidados que deve ser prestado à parturiente 
durante o período de dilatação é: 

A) verificar sinais vitais de 30 em 30 minutos. 
B) ensinar e estimular os exercícios respiratórios. 
C) manter a parturiente em posição genupeitoral. 
D) oferecer dieta livre. 
E) realizar dois toques na vagina no período de uma 

hora.  

45. Um dos fatores predisponentes à infecção puerperal é: 

A) útero contraído abaixo da cicatriz umbilical. 
B) rotura prematura das membranas. 
C) presença do globo de segurança de Pinard. 
D) mamas semitúrgidas com secreção láctea. 
E) presença de lóquios sanguinolentos no 1º dia de 

pós-parto. 

46. Durante os cuidados imediatos, para avaliar as 
condições de vida da criança, utiliza-se o método de: 

A) Battaglia. 
B) Capurro. 
C) Homan. 
D) Lubchenco. 
E) Apgar. 

 
 

47. As primeiras fezes do recém-nascido são chamadas 
de: 

A) vernix caseoso. 
B) hemangioma. 
C) bilirrubina.  
D) mecônio. 
E) millium sebáceo.  

48. Ao administrar uma medicação errada, o técnico de 
enfermagem deverá ter a seguinte atitude: 

A) checar a medicação que deveria ter sido 
administrada. 

B) esperar a reação do paciente para chamar o 
médico.  

C) comunicar imediatamente à enfermeira chefe do 
plantão. 

D) comunicar o erro à direção do hospital. 
E) administrar a medicação correta imediatamente. 

49. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
proíbe aos profissionais de enfermagem: 

A) tratar os colegas e outros profissionais com 
respeito e consideração. 

B) comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem 
fatos que infrinjam ao Código de Ética. 

C) provocar aborto ou cooperar com práticas 
destinadas à interrupção da gravidez. 

D) prestar assistência de enfermagem à clientela 
sem discriminação de qualquer natureza. 

E) recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem 
quando impedido de cumprir o Código de Ética. 

50. A suspensão do exercício profissional é da 
competência do(a): 

A) Conselho Internacional dos Enfermeiros. 
B) Conselho Federal de Enfermagem. 
C) Associação Brasileira de Enfermagem. 
D) Conselho Regional de Enfermagem. 
E) Sindicato de profissionais da Enfermagem. 
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